
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Simas Marine Hull
Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT Asuransi Sinar Mas

Nama Produk : Asuransi Simas Marine
Hull

Jenis Produk : Simas Marine Hull

Deskripsi Produk : Merupakan produk asuransi yang
menjamin kapal Laut dari resiko
kerusakan atau hilang yang
disebabkan oleh bahaya laut
termasuk tabrakan selama kapal
beraktivitas untuk teritorial
Indonesia maupun di luar
Indonesia (Teritorial Indonesia dan
Teritorial ASEAN).

Fitur Utama Asuransi Simas Marine Hull
Jenis Kapal :
1. Kapal Besi
2. Tongkang & Tug Boat
3. LCT

Premi :
Sesuai term & kondisi pada saat pengajuan.

Periode bayar premi :
tahunan

Usia Kapal :
1. Kapal Besi Usia Maksimal 25 tahun Minimum

100 GRT
2. Tongkang & Tug Boat Usia Maksimal 20 tahun

Minimum 100 GRT
3. LCT Usia Maksimal 15 tahun Minimum 100

GRT

Risiko Sendiri :
Sesuai dengan term dan kondisi pada saat pengajuan

Manfaat Risiko
Manfaat Pertanggungan :
menjamin kapal Laut dari resiko kerusakan
atau hilang yang disebabkan oleh bahaya laut
termasuk tabrakan selama kapal beraktivitas
untuk teritorial Indonesia maupun di luar
Indonesia (Teritorial Indonesia dan Teritorial
ASEAN).

Jenis Jaminan :

A. INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS 1.10.83
CL. 280

B. INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS
1.10.83 CL. 284, TOTAL LOSS, GENERAL
AVERAGE and amended to include 4/4 RDC and

A.INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS 1.10.83 CL.
280
Memberikan jaminan ganti rugi atas kerugian,
kerusakan dan/atau kehilangan atas kapal laut
dan mesin sebagai berikut:
1. Bahaya di laut, sungai, danau, atau perairan

lainnya yang dapat dilayari
2. Kebakaran, ledakan
3. Pencurian dengan kekerasan oleh pihak di luar

dari pada kapal
4. Jettison (pembuangan / pengorbanan muatan)
5. Perompakan
6. Kerusakan atau kecelakaan terhadap instalasi atau

reaktor nuklir
7. Kontak dengan pesawat terbang atau obyek

sejenis atau obyek yang jatuh dari pesawat



Fixed and Floating Objects (Including Salvage,
Salvage Charges and Sue and Labour)

C INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS 1.10.83
CL. 289 Including Salvage, Salvage Charges
and Sue and Labour

tersebut, kendaraan darat, atau instalasi galangan
dan pelabuhan.

8. Gempa bumi, letusan gunung berapi atau petir
9. Kecelakaan dalam hal bongkar muat atau

perpindahan/pergeseran muatan atau bahan bakar
10. Ledakan akibat kerusakan boiler atau poros atau

setiap cacat/kerusakan laten pada mesin atau
lambung

11. Kelalaian dari Nahkoda, Perwira, ABK ataupun
Pandu/Pilot

12. Kelalaian dari Repairer atau Pencarter kedua
pihak tersebut bukan pegawai Tertanggung

13. Pemberontakan/tindakan melawan hukum oleh
Nahkoda, Perwira atauABK sepanjang kerugian
atau kerugian tersebut bukan berasal dari
keinginan Tertanggung, Pemilik atau Manager.
Nahkoda, Perwira, ABK atau Pilot tidak dapat
dianggap sebagai Pemilik dalam pengertian
Klausula 6 walaupun mereka mempunyai saham
atas kapal tersebut.

B. INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS 1.10.83 CL.
284, TOTAL LOSS, GENERAL AVERAGE and
amended to include 4/4 RDC and Fixed and Floating
Objects (Including Salvage, Salvage Charges and
Sue and Labour)

Memberikan jaminan seperti pada Institute Time
Clauses Hulls 1.10.83 Cl. 280, namun hanya
apabila biaya perbaikan atau kerugian sama
dengan atau lebih besar dari Harga
Pertanggungan (kerugian aktual atau
Konstruktif).

Memberikan jaminan empat perempat bagian
dari setiap nilai atau jumlah yang dibayarkan
oleh Tertanggung kepada pihak lain atau pihak
dimana Tertanggung bertanggung jawab secara
hukum akibat kerusakan yang timbul dari :
1. Kerugian atau kerusakan pada kapal lain atau

harta benda dari kapal lain
2. Keterlambatan atau kerugian dalam penggunaan

kapal lain atau harta benda pada kapal tersebut
3. General average, atau, salvage, atau, salvage di

dalam kontrak dari kapal lain atau harta benda
pada kapal tersebut, di mana
pembayaran oleh tertanggung sehubungan



dengan Kapal yang diasuransikan bertabrakan
dengan kapal lain

Jaminan include 4/4 RDC and Fixed and Floating
Objects tersebut di atas dapat digantikan dengan
include 3/4 RDC and Fixed and Floating Objects
sesuai permintaan Tertanggung. Artinya, memberikan
jaminan tiga perempat bagian dari setiap nilai atau
jumlah yang dibayarkan oleh Tertanggung kepada
pihak lain atau pihak dimana Tertanggung
bertanggung jawab secara hukum akibat kerusakan
yang timbul dari :

1. Kerugian atau kerusakan pada kapal lain atau
harta benda dari kapal lain

2. Keterlambatan atau kerugian dalam
penggunaan kapal lain atau harta benda pada
kapal tersebut

3. General average, atau, salvage, atau, salvage
di dalam kontrak dari kapal lain atau harta
benda pada kapal tersebut, di mana
pembayaran oleh tertanggung sehubungan
dengan Kapal yang diasuransikan bertabrakan
dengan kapal lain

C. INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS 1.10.83 CL.
289 Including Salvage, Salvage Charges and Sue and
Labour
Hanya memberikan jaminan seperti pada Institute
Time Clauses Hulls 1.10.83 Cl. 280, namun hanya
apabila biaya perbaikan atau kerugian sama
dengan atau lebih besar dari Harga
Pertanggungan (kerugian aktual atau
konstruktif).

Komisi
Perantara Biaya

Komisi : 15% (maksimal) Biaya administrasi :

a. Hardcopy / cetakan : Rp. 25.000,- s/d Rp.
50.000,-
b. Softcopy /e-polis : free

Pengecualian Umum
WAR EXCLUSION
1. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh perang saudara,

perang revolusi, pemberontakan atau pergolakan yang disebabkan massa atau tindakan perlawanan
terhadap kekuasaan

2. penangkapan, pemerasan atau penahanan (kecuali pemberontakan dan pembajakan) atau segala
akibat dari penyerangan



3. serangan bom, torpedo atau serbuan senjata perang

STRIKES EXCLUSION
Pertanggungan ini tidak menjamin kerusakan yang disebabkan oleh
1. pemogokan, keresahan buruh atau orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan buruh, huru-hara dan
gerakan massa
2. teroris atau tindakan seseorang dengan motif politik

MALICIOUS ACT EXCLUSION
Pertanggungan ini tidak menjamin kerusakan yang disebabkan oleh
1. peledakan
2. senjata perang
dan disebabkan oleh orang yang berbuat jahat atau dengan motif perang

NUCLEAR EXCLUSION
Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh senjata perang atau
bom atom atau fisi/fusi nuklir atau reaksi lain yang sama atau akibat radioaktif

*Pengecualian Mengacu pada Wording Asuransi Simas Marine Hull ITC AR-280, ITC GA-284, ITC
TLO-289 sesuai pada yang dijamin dalam polis asuransi

Persyaratan dan Tata Cara
Anda harus melengkapi Persyaratan
Dokumen Penutupan Polis sebagai berikut :
Contoh :
1.Mengisi Form SPPA
2.Melampirkan Data Kapal/ (Jenis, penggunaan,
tahun pembuatan, nilai pertanggungan,
teritorial/trading, konstruksi kapal,okupasi
dan lain lain)

3.Sertifikat kapal yang dimiliki
4.Klaim yang pernah terjadi

Anda dapat mengajukan pertanyaan atau
keluhan melalui Prosedur Pengaduan sebagai
berikut :
Menu Hubungi Kami - Pengaduan di
www.sinarmas.co.id
Email : info@sinarmas.co.id
24 Hour Customer Care 021 235 67 888/ 5050 7888
WhatsApp 0881 1070 888 (message only)
Telp. 021 2918 9999 / 5050 9888 (hunting)
Faks. 021 3902159 – 60

Persyaratan Dokumen Pengajuan Klaim
1. Laporan kerugian termasuk kronologis

kejadian.
2. Fotocopy Polis, Sertifikat, Lampiran /

Endorsemen (tidak wajib)
3. Sertifikat Class, dan atau dokumen

kepemilikan lain yang dapat menjadi referensi.

Prosedur Klaim
Kewajiban Tertanggung dan pegawainya pada saat
klaim :
1. Bila terjadi kerugian atau kecelakaan maka

merupakan tanggung jawab Tertanggung dan
pegawainya dan agennya untuk mengambil
tindakan yang layak untuk mencegah atau
mengurangi suatu kerugian yang dijamin dalam
pertanggungan ini.

2. Berdasarkan ketentuan diatas dan pada
Klausula 12 Penanggung akan mengganti biaya
yang wajar yang timbul dari Tertanggung,
pegawainya atau agennya terhadap usaha
tersebut. General average, biaya salvage (kecuali



yang dijelaskan pada Klausula 13.5) dan usaha
pencegahan tabrakan tidak diberi ganti rugi pada
Klausula 13

3. Tindakan yang diambil oleh Tertanggung atau
Penanggung untuk penyelamatan atau
pencegahan tidak akan dianggap sebagai
tindakan pengabaian atau penerimaan
pengabaian atau selain merugikan hak-hak dari
masing-masing pihak.

4. Bila biaya yang timbul pada Klausula 13,
tanggung jawab pertanggungan ini tidak akan
melebihi proporsi biaya tersebut, bahwa jumlah
nilai pertanggungan berdasarkan pada nilai
Kapal atau harga pasaran Kapal pada saat
peristiwa tersebut terjadi bila harga pasaran
melebihi nilai kapal. Bila Penanggung telah
menerima klaim untuk kerugian total dan Kapal
yang diasuransikan selamat, maka persetujuan
tersebut akan dibatalkan kecuali biaya untuk
penuntutan dan biaya pekerja melebihi nilai
Kapal yang selamat dan ganti rugi hanya akan
berlaku untuk kelebihan biaya tersebut

5. Bila klaim untuk kerugian total dari Kapal telah
diterima dan biaya-biaya yang timbul untuk
menyelamatkan Kapal tidak berlanjut atau telah
melebihi jumlahnya, maka pertanggungan ini
akan berlaku sesuai proporsi biaya tersebut tetapi
jika Kapal tersebut diasuransikan kurang dari
harga pasar pada ssat kejadian tersebut, maka
jumlah yang dibayarkan berdasarkan Klausula
ini akan dikurangi dengan proporsi terhadap
under-insured ini

6. Jumlah ganti rugi pada Klausula 13 ini
merupakan tambahan untuk ganti rugi yang
diberikan dalam asuransi ini tetapi tidak
melebihi nilai pertanggungan Kapal.

Simulasi
Simulasi perhitungan premi :
PT. Pelayaran Nasional ABC adalah perusahaan pelayaran yang memiliki Kapal jenis Tug Boat dan
Barge.
PT. Pelayaran Nasional ABC mengajukan permohonan untuk mengasuransikan Kapal-nya untuk
jaminan CL 280 dengan informasi sebagai berikut:

Nama Kapal : TB. Dua Dua
Thn Pembuatan : 2000
Bendera : Indonesia
Berat Kotor : 200GRT



Kelas Kapal : BKI
Harga Pertanggungan : IDR. 4,000,000,000

Nama Kapal : BG. Tiga Empat
Thn Pembuatan : 1999
Berat Kotor : 1,000GRT
Kelas Kapal : BKI
Harga Pertanggungan : IDR. 6,000,000,000

Setelah melakukan analisis, pihak asuransi memutuskan untuk menerima pengajuan tersebut dengan tarif
premi sebesar 2% (dua persen)
Besar premi yang Anda bayarkan:
Asuransi Kapal (Simas Marine Hull)
Jaminan yang diambil : INSTITUTE TIME CLAUSES HULLS 1.10.83 CL. 280
TSI/Harga Pertanggungan : Rp 10.000.000.000
Premi 1 Tahun : Rp 10.000.000.000 x 2% = Rp 200.000.000,-
Admin : = Rp 35.000,- +
Net Premi : = Rp 200.035.000,-

*Rate premi diatas ditentukan berdasarkan tingkat risiko pada saat pengajuan
* Premi yang dibayarkan sudah termasuk komisi untuk perantara

Simulasi Pembayaran Klaim
Dalam perjalanan di atas laut, kapal BG. Tiga Empat yang ditarik oleh TB. Dua Dua menabrak benda
yang mengapung dilaut sehingga mengalami kerusakan dan kebocoran.
PT. Pelayaran Nasional ABC segera mengajukan kelaim kepada pihak asuransi sesuai ketentuan batas
waktu pelaporan klaim dalam polis dan melengkapi informasi serta dokumen yang diminta. Setelah
melakukan analisis klaim, pihak asuransi memutuskan klaim dapat dijamin dan menawarkan ganti rugi
sebesar IDR. 750,000,000. Pada polis tercantum risiko sendiri sebesar 0.50% dari nilai pertanggungan.
PT. Pelayaran Nasional ABC menandatangani letter of discharge sebagai bukti persetujuan atas nilai
ganti rugi.

Besar klaim yang Anda terima adalah:
= IDR. 750,000,000 – (0.50% x IDR. 6,000,000,000)
= IDR. 750,000,000 – IDR. 30,000,000
= IDR. 720,000,000

Informasi Tambahan



Kecuali Penanggung setuju atas kondisi sebaliknya secara tertulis, pertangungan ini akan berakhir secara
otomatis pada saat.
1. Perubahan Klasifikasi Kapal, atau perubahan, atau pemberhentian, penarikan atau berakhirnya masa

berlaku klas, menyatakan apabila kapal berada ditengah laut maka terminasi akan ditunda sampai
kapal tersebut tiba di pelabuhan berikutnya. Bagaimanapun pada saat perubahan, pemberhentian,
penarikan atau berakhirnya masa klas tersebut merupakan akibat dari kerugian atau kerusakan yang
ditanggung dalam Klausula 6 dari pertanggungan ini atau yang akan ditanggung oleh pertanggungan
yang berdasarkan Institute War and Strike Hulls Time maka terminasi otomatis hanya akan berlaku
apabila kapal tersebut berlayar dari pelabuhan berikutnya tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Biro
Klasifikasi.

2. Setiap perubahan dengan sukarela atau lainnya, dalam hal kepemilikan atau bendera, beralih ke
manajemen baru atau dicarter dengan bare boat basis atau pengalihan penggunaan kapal,
menyatakan bahwa apabila kapal mempunyai muatan dan telah berlayar dari pelabuhan muatnya
atau sedang berada dalam keadaan ballast, maka terminasi otomatis tersebut akan ditunda apabila
disyaratkan, ketika kapal sedang melanjutkan perjalanan yang dimaksud, sampai tiba di pelabuhan
bongkar terakhir atau dipelabuhan tujuan jika dalam keadaan ballast. Bagaimanapun pada saat
pengambil alihan penggunaan tanpa pelaksanaan atas persetujuan tertulis oleh Tertanggung, maka
terminasi otomatis akan terjadi 15 hari setelah pengalihan tersebut baik kapal tersebut berada di laut
atau di pelabuhan.

3. Asuransi Sinar Mas wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat
dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan
syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum
efektif berlakunya perubahan.

4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk
membagikan data pribadi.

5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi PT Asuransi
Sinar Mas di www.sinarmas.co.id atau aplikasi mobile Asuransi Sinar Mas Online.

Disclaimer (penting untuk dibaca):
1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan

dan peraturan yang berlaku.

2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak
bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk
dan Layanan ini.

PT Asuransi Sinar Mas terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

http://www.sinarmas.co.id
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