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CIVIL LIABILITY PROFESSIONAL INDEMNITY 
 

 

1.  PEMBUKAAN 
 

1.1  Premi 

Ketika Anda membayar Premi kepada Kami, Kami akan memberikan Anda pertanggungan yang telah Anda pilih sebagaimana yang ditetapkan dalam Polis. 

 

1.2  Polis 

Polis ini, Formulir Permohonan, Ikhtisar Pertanggungan dan memorandum yang terlampir merupakan satu kesatuan kontrak dan setiap kata atau ungkapan memiliki 

arti umum kecuali kata tersebut telah definisikan. 

 

1.3  Tuntutan yang Diajukan 

Polis ini berfungsi atas dasar Tuntutan yang diajukan atau dilaporkan. Ini berarti bahwa Kami akan menanggung Anda atas Tuntutan yang diajukan ditujukan terhadap 

diri Anda dan dilaporkan kepada Kami selama Periode Asuransi. Polis ini tidak menanggung Anda atas: 

1.3.1  Tindakan, kesalahan atau kelalaian yang sesungguhnya atau diduga dilakukan sebelum Tanggal Retroactif dari Polis ini; atau 

1.3.2  Tuntutan yang dibuat setelah berakhirnya Periode Asuransi sekalipun kejadian yang membuat timbulnya Tuntutan mungkin terjadi selama Periode Asuransi; 

atau 

1.3.3  Tuntutan yang dilaporkan atau terjadi karena fakta-fakta atau keadaan-keadaan yang dilaporkan (atau yang seharusnya dilaporkan) berdasarkan Polis 

sebelumnya; atau 

1.3.4  Tuntutan yang diajukan, ancaman yang akan diajukan atau diintimidasikan terhadap terhadap diri Anda sebelum dimulainya Periode Asuransi; atau 

1.3.5  Fakta-fakta atau keadaan yang pertama kali Anda telah sadari sebelum Periode Asuransi dan yang Anda telah ketahui atau seharusnya ketahui memiliki potensi 

yang berujung akan timbulnya Tuntutan berdasarkan Polis ini; atau 

1.3.6  Tuntutan yang timbul dari keadaan yang telah dinyatakan dalam Formulir Permohonan untuk Periode Asuransi yang berjalan ini atau formulir proposal 

sebelumnya. 

 

 

 

2.  PERTANGGUNGAN 
 

2.1  Tanggung Jawab Hukum Sipil 

Kami akan membayar Anda atau atas nama Anda atas: 

2.1.1  setiap tanggung jawab hukum untuk membayar Kompensasi; dan 

2.1.2  setiap biaya dan beban yang ditetapkan harus Anda bayar, yang timbul dari setiap tanggung jawab hukum yang berasal dari Tuntutan atas pelanggaran tugas 

profesional dalam pelaksanaan Usaha Anda, dengan ketentuan bahwa Tuntutan tersebut pertama kali diajukan selama Periode Asuransi dan dilaporkan kepada 

Kami selama Periode Asuransi atau, jika ada, selama periode perpanjangan pelaporan. 

 

2.2  Biaya dan Beban Perlawanan 

Jika diberikan pertanggungan berdasarkan Polis ini, Kami juga akan membayar kepada Anda atau atas nama Anda setiap biaya dan beban yang wajar (termasuk pajak 

dan bunga yang berlaku, tapi bukan kerugian penghasilan) yang timbul dalam rangka melakukan perlawanan terhadap setiap Tuntutan yang diajukan terhadap diri Anda, 

dengan ketentuan bahwa Kami telah sepakat secara tertulis untuk melakukan pembayaran tersebut. Setiap pembayaran yang diajukan berdasarkan klausul ini 

merupakan bagian dari Batas Ganti Rugi. 

 

 

 

3.  LINGKUP PERTANGGUNGAN 
 

Polis ini menanggung tanggung jawab hukum sipil Anda, yang meliputi tanggung jawab hukum atas: 

3.1  Pelanggaran Kerahasiaan 

Tuntutan yang timbul dari pelanggaran yang tidak disengaja atas kerahasiaan atau salah pemakaian informasi dalam pelaksanaan Usaha Anda. 

 

3.2  Tanggung Jawab Hukum Kontrak (Tanggung Jawab Hukum atas Perbuatan Melawan Hukum) 

Tuntutan yang timbul dari pelanggaran kewajiban-kewajiban kontrak atau tugas kehatihatian untuk menyediakan jasa profesional dalam pelaksanaan Usaha Anda, tapi 

hal ini tidak berlaku untuk menanggung tanggung jawab hukum Anda berdasarkan garansi, jaminan, pernyataan, perjanjian pembebasan, kontrak indemnitas tegas atau 

perjanjian serupa kecuali jika tanggung jawab hukum tersebut akan menjadi melekat jika tidak ada perjanjian semacam itu. 

 

3.3  Pencemaran Nama Baik 

Tuntutan yang timbul dari pencemaran nama baik tapi bukan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Anda atau atas petunjuk dari Anda dimana Anda mengetahui 

adanya unsur kepalsuan dalam pernyataan. 

 

3.4  Pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual 

Tuntutan yang timbul dari pelanggaran tidak disengaja atas hak kekayaan intelektual yang mencakup pelanggaran tidak disengaja atas hak cipta, merek dagang, desain 

atau hak paten terdaftar, atau plagiarisme. 
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3.5  Tanggung Jawab Hukum Usaha Patungan 

Tanggung jawab hukum Anda sebagaimana yang ditetapkan dalam klausul penyediaan asuransi dalam perjanjian usaha patungan Anda atau jika tidak ditetapkan, 

bagian Anda atas tanggung jawab hukum yang timbul dari peran serta Anda dalam suatu usaha patungan sehubungan dengan Usaha Anda dengan ketentuan bahwa 

deklarasi biaya Anda mencakup proporsi Anda dari usaha patungan. 

 

3.6  Hilangnya Dokumen 

Tuntutan yang timbul dari hilangnya Dokumen Anda atau Dokumen pihak ketiga, yang mana Anda bertanggung jawab secara hukum atas itu, yang telah menjadi musnah, 

rusak atau hilang atau salah taruh dan setelah dilakukan upaya pencarian atau upaya untuk mendapatkannya kembali, tidak dapat ditemukan atau tidak dapat diperoleh 

kembali. 

 

3.7  Praktek Perdagangan dan Peraturan Perundang-undangan Terkait 

Tuntutan yang diajukan berdasarkan peraturan perundangundangan tentang perlindungan konsumen, persaingan, perdagangan yang adil atau yang setara. 

 

3.8  Tanggung Jawab Hukum Pengganti 

Tanggung jawab hukum Anda sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk Anda atau atas nama Anda berdasarkan suatu kontrak antara Anda 

dan pihak ketiga tersebut, namun demikian hal ini tidak menanggung pihak ketiga atas tanggung jawab hukum mereka sendiri. 

 

 

 

4.  PERLUASAN OTOMATIS 
 

Kami setuju untuk memberikan pertanggungan berikut ini kepada Anda tanpa Premi tambahan apapun, dengan ketentuan bahwa tidak ada yang bersifat menambah Batas ganti 

rugi yang Kami berikan berdasarkan Polis ini. 

4.1  Kompensasi untuk kehadiran di Pengadilan 

Kami akan memberikan Kompensasi kepada Anda atas kehadiran Anda yang secara hukum diharuskan di persidangan pengadilan, arbitrase atau pemeriksaan formal 

sebagai saksi fakta sehubungan dengan Tuntutan yang dilaporkan kepada Kami dengan ketentuan bahwa: 

4.1.1  kehadiran tersebut Kami anggap perlu atau berguna untuk mengurangi tanggung jawab hukum yang mungkin berujung pada pembayaran berdasarkan Polis 

ini; dan 

4.1.2  Kami telah memberikan persetujuan tertulis Kami sebelum Anda hadir; dan 

4.1.3  tidak ada Resiko Sendiri yang berlaku bagi perluasan ini. 

4.1.4  Kompensasi ini dibatasi sebesar USD 150 untuk masing-masing Anda atau per Karyawan Anda per hari; dan 

4.1.5  jumlah maksimum yang diberikan oleh perluasan ini tidak lebih dari USD 5,000 secara keseluruhan. 

 

4.2  Pertanggungan Lanjutan 

Kami akan menerima laporan Tuntutan yang terlambat dari Anda, fakta-fakta atau keadaan yang seharusnya diajukan berdasarkan Polis indemnitas profesional 

sebelumnya antara Anda dan Kami untuk Usaha Anda dengan ketentuan bahwa: 

4.2.1  tidak ada pertanggungan yang diberikan berdasarkan Polis indemnitas profesional sebelumnya; dan 

4.2.2  Kami telah secara terus menerus memberikan pertanggungan indemnitas profesional kepada Anda sejak Polis indemnitas profesional paling awal untuk mana 

Tuntutan tersebut seharusnya diberitahukan; dan 

4.2.3  tidak ada pelanggaran kepatuhan yang bersifat penipuan atas tugas pengungkapan Anda atau tidak ada kesalahan pernyataan yang bersifat penipuan oleh 

Anda sehubungan dengan fakta-fakta atau keadaan-keadaan tersebut; dan 

4.2.4  pertanggungan yang tersedia berdasarkan perluasan ini harus sesuai dengan Polis ini, tapi Batas ganti rugi yang tersedia tidak lebih besar dari Batas ganti rugi 

Polis indemnitas profesional yang paling awal yang terkait dengan Tuntutan, fakta atau keadaan, jika saja telah diberitahukan sebelumnya, yang mana pastinya 

akan ditanggapi. 

 

4.3  Kontraktor dan Konsultan 

Terlepas dari klausul 3.8 tentang Tanggung Jawab Hukum Pengganti, Kami sepakat untuk mengganti kerugian kontraktor dan konsultan Anda sebagai Karyawan dengan 

ketentuan bahwa: 

4.3.1  Sedikitnya 90% dari pendapatan kontraktor atau konsultan tersebut berasal dari Anda; dan 

4.3.2  kontraktor atau konsultan tersebut bertindak berdasarkan kendali atau pengawasan langsung oleh mitra prinsipal atau direktur Anda sesuai dengan prosedur 

standard dan pengelolaan resiko Anda; dan 

4.3.3  indemnitas tersebut diberikan hanya sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan untuk Anda atau atas nama Anda dan yang mana untuk itu Anda 

bertanggung jawab secara hukum. 

 

4.4  Perpanjangan Periode Pelaporan 

Jika Polis ini tidak diperbaharui atau dibatalkan karena alasan apapun selain dari alasan tidak dibayarnya Premi, maka Anda memiliki waktu sampai sembilan puluh 

(90) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya atau dibatalkannya Polis ini untuk memberitahukan kepada Kami tentang Tuntutan apapun yang pertama kali diajukan 

selama Periode Asuransi atau selama periode sembilan puluh (90) hari dimulai tepat setelah berakhirnya atau dibatalkannya Polis ini sebagaimana yang diatur di atas 

dengan ketentuan bahwa: 

4.4.1  pertanggungan yang tersedia berdasarkan perluasan ini terbatas hanya untuk kejadian-kejadian yang terjadi sebelum berakhirnya Periode Asuransi atau 

dibatalkannya Polis ini; dan 

4.4.2  ketentuan-ketentuan klausul ini tidak mengembalikan atau menambah Batas ganti rugi atau memperpanjang Periode Asuransi; dan 

4.4.3  Perpanjangan periode pelaporan ini akan dengan sendiri berakhir ketika Anda membuat Polis asuransi indemnitas profesional lainnya atau di akhir periode 

sembilan puluh (90) hari sebagaimana yang diatur di atas, yang mana yang lebih awal. 
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4.5  Tindakan Disengaja 

Kami akan menanggung Anda atas Tuntutan sehubungan dengan tindakan Anda atau tindakan Karyawan Anda, kontraktor atau konsultan anda yang seharusnya 

dikecualikan oleh Pengecualian 6.5 tentang Tindakan Disengaja (Tindakan Bersifat Penipuan, Tidak Jujur dan Pidana dan Pelanggaran peraturan Perundang-undangan) 

dengan ketentuan bahwa: 

4.5.1  Anda tidak terbukti telah melakukan atau membiarkan tindakan disengaja; 

4.5.2  pertanggungan ini tidak berlaku bagi harta milik, ahli waris, perwakilan hukum atau pihak yang ditunjuk oleh Anda yang terbukti telah melakukan atau 

membiarkan tindakan disengaja. Kami tidak akan menanggung kerugian uang, termasuk tapi tidak terbatas pada uang tunai, instrumen yang dapat 

diperdagangkan, obligasi atau kupon atas unjuk, materai, uang kertas bank atau uang kertas. 

 

4.6  Anak Perusahaan yang Baru Dibuat 

4.6.1  Kami secara otomatis menanggung, tanpa Premi tambahan apapun, setiap Anak Perusahaan Anda yang baru dibuat selama Periode Asuransi sebagai “Nama 

Tertanggung” dengan ketentuan bahwa: 

4.6.1.1  Anda memberitahukan kepada Kami dalam waktu tiga puluh (30) hari dan memberikan informasi lebih lanjut kepada Kami yang Kami perlukan; dan 

4.6.1.2  Anak Perusahaan yang baru dibuat tersebut: 

4.6.1.2.1  memiliki proyeksi penghasilan yang tidak melebihi dua puluh persen (20%) dari penghasilan Anda yang diperkirakan dalam kurun waktu 

dua belas (12) bulan berikutnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Formulir Permohonan; dan 

4.6.1.2.2  tidak berkedudukan di Amerika Serikat/ Dominion Kanada atau bagian manapun dalam wilayah atau protektorat mereka; dan 

4.6.1.2.3  menyelenggarakan jasa profesional yang sama sebagai Usaha Anda. 

4.6.2  Jika Anak Perusahaan yang baru dibuat tidak hanya memenuhi klausul 4.6.1.2.1 di atas, Kami akan secara otomatis menanggung tanpa Premi tambahan 

apapun, Anak Perusahaan tersebut untuk masa waktu tiga puluh (30) hari terhitung mulai setelah didirikannya Anak Perusahaan yang baru dibuat tersebut. 

Pertanggungan ini akan secara otomatis berakhir setelah berakhirnya periode tiga puluh (30) hari tersebut atau berakhirnya Periode Asuransi, yang mana yang 

lebih awal. 

4.6.3  Jika Anak Perusahaan yang baru dibuat tidak memenuhi klausul 4.6.1.2.2 dan 4.6.1.2.3, tidak akan diberikan pertanggungan berdasarkan perluasan ini. 

4.6.4  Jika Anda memerlukan agar pertanggungan juga mencakup Anak Perusahaan yang baru dibuat tersebut atau melebihi periode tiga puluh (30) hari (jika diberikan 

pertanggungan), Anda akan: 

4.6.4.1  mengajukan kepada Kami secara tertulis setiap informasi lebih lanjut yang mungkin Kami perlukan; dan 

4.6.4.2  menyepakati Premi tambahan dan/atau ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang Kami tetapkan. 

 

4.7  Biaya dan Beban Penyelidikan dan Pemeriksaan Resmi 

Kami akan membayar setiap biaya dan beban yang timbul dengan persetujuan tertulis Kami sebelumnya dalam penyelidikan resmi atau pemeriksaan atas setiap 

komplain atau pemberitahuan dengan ketentuan bahwa: 

4.7.1  penyelidikan resmi tersebut adalah sehubungan dengan pelanggaran atas tugas profesional dalam pelaksanaan Usaha Anda. 

4.7.2  penyelidikan, pemeriksaan atau penelitian, atau pemberitahuan penyelidikan, pemeriksaan atau penelitian yang dimaksudkan telah dimulai selama Periode 

Asuransi dan diberitahukan oleh Anda kepada Kami selama Periode Asuransi tersebut. 

4.7.3  Kami berhak, atas kebijakan Kami sendiri, untuk menunjuk perwakilan hukum untuk mewakili Anda dalam penyelidikan, pemeriksaan atau penelitian tersebut; 

4.7.4  jumlah maksimum yang diberikan oleh perluasan ini tidak lebih dari USD 100,000 secara keseluruhan berdasarkan Polis ini. Untuk maksud perluasan ini, 

penyelidikan resmi meliputi penyelidikan, pemeriksaan atau penelitian melalui komisi kerajaan atau penelitian koroner atau yang dilakukan oleh otoritas 

berwenang seperti Otoritas Moneter atau Komisi Sekuritas atau yang setara atau komite kedisplinan dari suatu asosiasi atau badan profesional dimana Anda 

merupakan anggotanya, tapi tidak mencakup penyelidikan, pemeriksaan atau penelitian yang dilakukan oleh parlemen atau badan yang setara. 

 

4.8  Biaya Hubungan Masyarakat 

Kami akan membayar setiap biaya dan beban yang timbul secara wajar dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kami ketika Anda menyewa jasa konsultan 

kehumasan untuk maksud tunggal melindungi nama baik Anda yang menjadi dipertanyakan sebagai akibat langsung dari Tuntutan yang ditanggung berdasarkan Polis 

ini, dengan ketentuan bahwa: 

4.8.1  Anda memberitahukan Kami dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pertama kali menyadari bahwa nama baik Anda menjadi dipertanyakan dan memberikan 

keterangan rinci kepada Kami yang menguraikan keadaan-keadaan seputar kejadian tersebut; 

4.8.2  tanggung jawab hukum maksimum Kami atas semua beban kehumasan semacam itu tidak lebih dari USD 25,000 untuk setiap satu Tuntutan dan secara 

keseluruhan berdasarkan Polis ini. 

4.8.3  Resiko sendiri tidak berlaku bagi perluasan ini. 

 

4.9  Biaya Dokumen Penggantian 

Kami akan menanggung Anda atas biaya dan beban yang timbul untuk mengganti Dokumen milik Anda atau dokumen milik pihak ketiga, yang mana Anda bertanggung 

jawab secara hukum atas hal tersebut, yang telah menjadi musnah, rusak, hilang atau salah taruh, dan setelah dicari dengan sungguh-sungguh atau setelah berupaya 

untuk mendapatkannya kembali, tidak dapat ditemukan atau tidak dapat diperoleh kembali dengan ketentuan bahwa: 

4.9.1  Dokumen tersebut sebelumnya secara fisik dalam pengawasan atau kendali Anda dalam rangka kegiatan Usaha Anda sehari-hari; dan 

4.9.2  kehilangan tersebut diketahui selama Periode Asuransi dan Anda melaporkan kehilangan ini kepada Kami selama Periode Asuransi tersebut; dan 

4.9.3  Kami akan menanggung Anda atas biaya penggantian yang wajar yang timbul dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kami tapi tidak atas kerugian tidak 

langsung, yang meliputi: 

4.9.3.1  hilangnya pendapatan, keuntungan atau usaha; dan 

4.9.3.2  hilangnya kesempatan; dan 

4.9.3.3  rusaknya nama baik dan reputasi Usaha Anda; Terlepas bagaimanapun terjadinya. 

4.9.4  Kami tidak akan menanggung Anda atas: 

4.9.4.1  pencurian, korupsi atau penghapusan data oleh virus komputer atau mantan Karyawan Anda, mitra atau prinsipal anda; atau 

4.9.4.2  rusaknya Dokumen yang disebabkan oleh kerusakan pelan-pelan, keausan normal, atau perbuatan ngengat, kutu atau serangga. 

4.9.5  Pengantian maksimum yang diberikan oleh perluasan ini tidak lebih dari sepuluh persen (10%) dari Batas ganti rugi secara keseluruhan berdasarkan Polis ini. 

4.9.6  Resiko Sendiri yang berlaku untuk perluasan ini adalah sebesar USD 1,000 untuk masing-masing dan setiap Tuntutan. 
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4.10  Pengambilalihan 

4.10.1  Jika Anda mengambil alih suatu entitas yang telah ada, Kami secara otomatis menanggung entitas tersebut sebagai Nama Tertanggung tanpa Premi tambahan 

apapun dengan ketentuan bahwa: 

4.10.1.1  Anda memberitahukan kepada Kami dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah Anda secara hukum telah menyelesaikan pengambilalihan entitas 

yang telah ada tersebut dan memberikan informasi lebih lanjut kepada Kami yang Kami perlukan; dan 

4.10.1.2  bahwa entitas yang baru diakuisisi tersebut: 

4.10.1.2.1  memiliki penghasilan yang tidak lebih dari dua puluh persen (20%) dari penghasilan Anda yang diperkirakan secara wajar dalam dua 

belas (12) bulan ke depan sebagaimana yang dinyatakan dalam Formulir Proposal; dan 

4.10.1.2.2  tidak berkedudukan di Amerika Serikat/ Dominion Kanada atau bagian manapun dalam wilayah atau protektorat mereka; dan 

4.10.1.2.3  menyelenggarakan jasa profesional yang sama sebagai Usaha Anda. 

4.10.2  Jika entitas yang baru diakuisisi tersebut tidak memenuhi hanya klausul 4.10.1.2.1 di atas, Kami akan secara otomatis menanggung tanpa Premi tambahan 

apapun, entitas tersebut untuk masa waktu tiga puluh (30) hari terhitung mulai setelah diakuisisinya entitas tersebut. Pertanggungan ini akan secara otomatis 

berakhir setelah berakhirnya periode tiga puluh (30) hari tersebut atau berakhirnya Periode Asuransi, yang mana yang lebih awal. 

4.10.3  Jika entitas yang baru diakuisisi tersebut tidak memenuhi klausul 4.10.1.2.2 dan 4.10.1.2.3, tidak akan diberikan pertanggungan berdasarkan perluasan ini. 

4.10.4  Pertanggungan yang diberikan berdasarkan klausul ini hanya berlaku untuk tanggung jawab hukum sipil yang timbul setelah tanggal dimana entitas yang baru 

diakuisisi tersebut diambil-alih. 

4.10.5  Jika Anda memerlukan pertanggungan ini juga mencakup entitas yang baru diakuisisi tersebut atau melebihi periode tiga puluh (30) hari (jika diberikan 

pertanggungan), Anda akan: 

4.10.5.1  mengajukan kepada Kami secara tertulis setiap informasi lebih lanjut yang mungkin Kami perlukan; dan 

4.10.5.2  menyepakati Premi tambahan dan/atau ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang Kami tetapkan. 

 

 

 

5.  PERLUASAN OPSIONAL 
 

Jika pada Ikhtisar Pertanggungan Kami sebutkan bahwa perluasan-perluasan opsional berikut ini diberikan, Kami setuju untuk memberikan pertanggungan berikut ini kepada 

Anda, dengan ketentuan bahwa tidak ada yang sifatnya menambah Batas ganti rugi yang Kami berikan berdasarkan Polis ini kecuali jika disebutkan secara tegas. 

5.1  Pemulihan Otomatis 

Jika Batas ganti rugi berkurang (secara keseluruhan atau sebagian) disebabkan karena pembayaran yang telah Kami lakukan berdasarkan Polis ini, Kami akan 

mengembalikan Batas ganti rugi sebesar jumlah yang setara dengan jumlah pengurangan Batas ganti rugi dengan ketentuan bahwa: 

5.1.1  Batas ganti rugi yang dikembalikan hanya akan tersedia untuk pembayaran-pembayaran selanjutnya yang sepenuhnya tidak terkait dengan pembayaran-

pembayaran yang telah mengakibatkan pengurangan Batas ganti rugi tersebut di atas; 

5.1.2  jumlah maksimum yang dibayarkan oleh Kami untuk setiap jumlah Tuntutan, fakta atau keadaan yang timbul dari atau terkait dengan satu sebab asal tidak 

melebihi Batas ganti rugi; 

5.1.3  jumlah total keseluruhan yang harus dibayar berdasarkan Polis ini tidak lebih dari dua kali Batas ganti rugi; dan 

5.1.4  jika Anda memegang Polis lainnya yang memberikan pertanggungan yang melebihi Polis ini, maka jumlah yang dikembalikan dari Batas ganti rugi akan berlaku 

hanya setelah habisnya setiap jumlah yang harus dibayar berdasarkan Polis yang lebih lainnya, tapi sebelum dikembalikannya Polis-Polis lainnya tersebut. 

 

5.2  Usaha Sebelumnya 

Kami akan menanggung Anda atas Tuntutan yang timbul dari usaha Anda sebelumnya dengan ketentuan bahwa jasa yang diberikan oleh usaha sebelumnya tersebut 

adalah sama dengan jasa yang diberikan oleh Usaha Anda dan tunduk pada Pengecualian 6.16 tentang Tanggal Retroactif. 

 

 

 

6.  PENGECUALIAN 
 

Kami tidak akan membayar atas: 

 

6.1  Asbes – setiap Tuntutan yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh asbes, serat asbes atau turunan dari 

asbes. Namun demikian hal ini tidak berlaku untuk Tuntutan atau bagian dari Tuntutan atas kerugian keuangan yang timbul dari pelanggaran tugas profesional dimana 

sebab dari pelanggaran tersebut tidak terkait dengan eksposur asbes. 

 

6.2  Asumsi Tugas atau Kewajiban - setiap Tuntutan yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh tanggung jawab 

hukum yang Anda pikul yang diluar kegiatan Usaha Anda sehari-hari. 

 

6.3  Denda dan Sanksi – setiap denda, dan/atau sanksi. 

 

6.4  Tertanggung vs. Tertanggung – Tuntutan apapun 

6.4.1  oleh atau atas nama Anda; atau 

6.4.2  oleh atau atas nama induk, Anak Perusahaan atau perusahaan asosiasi Anda; atau 

6.4.3  dari Anggota Keluarga manapun; Kecuali jika Tuntutan tersebut berasal dari pihak ketiga yang independen. 

 

6.5  Tindakan Disengaja (Tindakan Bersifat Penipuan, Tidak Jujur dan Pidana dan Pelanggaran peraturan Perundang-undangan) 

6.5.1  setiap Tuntutan yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh tindakan atau omisi Anda atau Karyawan 

Anda, kontraktor atau konsultan Anda yang bersifat penipuan, tidak jujur, jahat, pidana; dan 
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6.5.2  setiap tanggung jawab hukum yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh pelanggaran disengaja 

terhadap undang-undang, peraturan, kontrak atau tugas oleh Anda atau Karyawan Anda, kontraktor atau konsultan anda. 

6.6  Beban dan Biaya Umum Internal – beban internal, beban biaya umum dan semua biaya dan beban lainnya yang tetap akan timbul sekalipun jika tidak ada Tuntutan, 

keadaan dan/atau pemberitahuan. 

 

6.7  Tanggung Jawab Hukum Manajemen – setiap Tuntutan yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh kegiatan 

Anda yang tidak dilakukan sebagai bagian dari pemberian jasa profesional dalam pelaksanaan Usaha Anda, dan dimana Tuntutan atau biaya permintaan tersebut timbul 

sehubungan dengan fungsi dan tugas Anda sebagai direktur dan/atau pejabat dari suatu badan hukum dan/atau perusahaan dan/atau badan bukan perusahaan. 

 

6.8  Nuklir – setiap Tuntutan baik yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh radiasi ionisasi atau pencemaran 

oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau dari limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir. 

 

6.9  Kewajiban kepada Karyawan – Tuntutan apapun. 

6.9.1  atas cidera badan, cidera mental, sakit, penyakit atau kematian yang menimpa karyawan Anda yang manapun yang timbul dari atau dalam rangka pelaksanaan 

pekerjaan mereka; 

6.9.2  atas kerusakan, kemusnahan, termasuk hilangnya penggunaan properti apapun milik Anda yang timbul dari atau rangka pelaksanaan pekerjaan Anda; 

 

6.10  Tanggung jawab Hukum Penghuni – setiap Tuntutan baik yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh tanggung 

jawab hukum yang timbul atau diduga telah timbul sebagai akibat Anda menghuni atau memiliki properti real dan/atau real estate. 

 

6.11  Pencemaran 

6.11.1  setiap Tuntutan baik yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh: 

6.11.1.1  pembuangan, pelepasan atau bocornya Bahan Pencemar yang timbul dari desain atau spesifikasi peralatan atau struktur yang penting bagi dan 

dirancang dengan maksud untuk menghambat keluarnya Bahan Pencemar ke lingkungan hidup; atau 

6.11.1.2  tindakan penegakan hukum atau proses peradilan sehubungan dengan pembatasan sebaran, pembersihan, pembuangan atau pengolahan Bahan 

Pencemar tersebut. 

6.11.2  Untuk maksud pengecualian ini, bahan Pencemar berarti: 

6.11.2.1  iritan atau kontaminan padat, cair, gas atau panas termasuk tapi tidak terbatas pada asap, uap, jelaga, asam, alkalis, bahan kimia; atau 

6.11.2.2  setiap bahan limbah termasuk bahan yang didaur ulang, direkondisi atau direklamasi; atau 

6.11.2.3  emisi, bau, air limbah, minyak, produk minyak, limbah penyebab infeksi atau limbah medis atau emisi suara. 

 

6.12  Tuntutan Sebelumnya, Tertunda dan Tuntutan yang Diketahui atau keadaan yang Diketahui - Tunduk Pada Perluasan Otomatis 4.2 tentang Pertanggungan Terus 

Menerus: 

6.12.1  setiap Tuntutan yang diajukan atau dinyatakan terhadap Anda sebelum dimulainya Periode Asuransi; 

6.12.2  fakta atau keadaan yang terjadi sebelum Periode Asuransi yang Anda: 

6.12.2.1  seharusnya telah ketahui dapat menimbulkan terjadinya Tuntutan; atau 

6.12.2.2  dilaporkan berdasarkan Polis sebelumnya; 

 

6.13  Produk - setiap Tuntutan baik yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh penjualan, pemasokan, instalasi, 

perubahan, modifikasi atau pembuatan barang oleh Anda atau atas nama Anda. 

 

6.14  Ganti Rugi Hukuman – setiap ganti rugi hukuman dan/atau ganti rugi sanksi dan/atau ganti rugi luar biasa dan/atau ganti rugi tambahan yang disebabkan oleh 

penggandaan ganti rugi kompensatori. 

 

6.15  Pengembalian Ongkos – pengembalian ongkos yang dikenakan kepada pihak ketiga dan biaya dan beban terkait. 

 

6.16  Tanggal Retroactif – setiap Tuntutan yang timbul dari kegiatan Anda yang dilakukan sebelum Tanggal Retroaktif. 

 

6.17  Terorisme – Tuntutan yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh tindakan terorisme. 

Untuk maksud pengecualian ini, Tindakan Terorisme berarti tindakan termasuk tapi tidak terbatas pada penggunaan kekuatan atau kekerasan dan/atau ancamannya, 

oleh orang atau kelompok orang, baik bertindak sendiri atau atas nama atau sehubungan dengan organisasi atau pemerintah manapun yang berdasarkan sifat atau 

konteksnya dilakukan untuk atau sehubungan dengan maksud atau alasan politik, agama, ideologi, etnis atau serupa termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintah 

dan/atau untuk menakut-nakuti masyarakat atau bagian dari masyarakat. 

Untuk menghindari keragu-raguan, Kami tidak bertanggung jawab secara hukum berdasarkan Polis ini untuk memberikan ganti rugi kepada Anda sehubungan dengan 

kerugian, kerusakan, kematian, cidera, sakit, biaya atau beban apapun sifatnya yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan, dikarenakan atau sehubungan 

dengan: 

6.17.1  Tindakan Terorisme terlepas bahwa sebab atau kejadian lain apapun turut menyebabkan secara bersama-sama atau tidak bersama-sama kerugian tersebut; 

atau 

6.17.2  setiap tindakan yang dilakukan dalam mengendalikan, mencegah, menekan atau dengan cara apapun terkait dengan Tindakan Terorisme. 

 

6.18  Hutang Dagang - Tuntutan yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh hutang dagang atau kerugian dagang 

Anda atau jaminan atau kesanggupan yang Anda berikan atas suatu hutang atau pelaksanaan kewajiban oleh pihak ketiga. 

 

6.19  Wilayah dan Jurisdiksi Amerika/Kanada – Tuntutan apapun: 

6.19.1  yang timbul dari tanggung jawab hukum sipil yang timbul di Amerika Serikat/ Dominion Kanada atau wilayah atau protektorat mereka; atau 

6.19.2  diajukan di pengadilan Amerika Serikat/Dominion Kanada atau wilayah atau protektorat mereka. 
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6.20  Perang – Tuntutan apapun yang secara langsung atau tidak langsung timbul dari, sebagai akibat dari atau ikut ditimbulkan oleh perang, invasi, tindakan musuh asing, 

permusuhan atau operasi mirip perang (baik apakah diumumkan perang atau tidak), perang saudara, kebangkitan militer, huru-hara, revolusi, kekuasaan militer, hukum 

perang atau penjarahan, pemogokan, pelarangan masuk kerja, pergolakan sipil sampai timbulnya kebangkitan rakyat, pemberontakan, atau penyitaan atau nasionalisasi 

atau pemusnahan atau penghancuran properti oleh atau berdasarkan perintah pemerintah atau otoritas publik. 

 

 

 

7.  SYARAT-SYARAT 
 

7.1  Pembayaran Dimuka untuk Biaya Perlawanan terhadap Tuntutan sampai Dikeluarkannya Putusan Akhir  

Kami dapat, atas kebijakan Kami sendiri, memberikan uang muka kepada Anda untuk menutup biaya dan beban perlawanan terhadap suatu Tuntutan sampai adanya 

penyelesaian akhir atau sampai adanya putusan akhir yang tidak dapat diajukan banding atas Tuntutan yang ditanggungberdasarkan Polis ini. Jika Kami memberikan 

uang muka kepada Anda untuk menutup biaya dan beban perlawanan, Kami tetap memegang hak Kami untuk menghentikan uang muka tersebut dan untuk menagihkan 

biaya dan beban perlawanan tersebut kepada Anda begitu telah diputuskan bahwa Anda tidak berhak untuk mendapatkan pertanggungan berdasarkan Polis ini. 

 

7.2  Perubahan Resiko  

Dalam hal terjadi perubahan materiil dalam resiko Anda yang ditanggung berdasarkan Polis ini, Anda akan memberitahukan kepada Kami secara tertulis secepat 

mungkin dan Kami akan berhak untuk mengubah ketentuan dan syarat-syarat Polis ini dan/atau mengenakan Premi tambahan jika Kami menganggap telah terjadi 

peningkatan eksposur resiko. Jika Anda tidak menyetujui ketentuan-ketentuan Kami, peningkatan eksposur resiko ini tidak akan ditanggung berdasarkan Polis ini. 

 

7.3  Pengalihan Kepentingan  

Perubahan atau modifikasi atau pengalihan kepentingan berdasarkan Polis ini tidak akan berlaku kecuali jika dibuat melalui memorandum Polis ini dan ditandatangani 

oleh karyawan Kami yang berwenang. 

 

7.4  Pembatalan  

Anda dapat membatalkan Polis ini setiap saat dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kami dan Kami akan memberikan pengembalian Premi secara 

pro rata untuk Periode Asuransi yang belum habis. Namun demikian, jika Polis ini dibatalkan dalam masa tiga (3) bulan pertama dari Periode Asuransi, hanya tujuh 

puluh lima persen (75%) dari Premi yang akan dikembalikan. Jika ada Tuntutan dan/atau keadaan yang telah dilaporkan kepada Kami berdasarkan Polis ini, maka Kami 

akan berhak atas keseluruhan Premi dan tidak akan ada pengembalian Premi. Jika Anda menarik kembali Tuntutan dan/atau keadaan tersebut dan selanjutnya 

membatalkan Polis ini, Kami akan memberikan pengembalian Premi untuk Periode Asuransi yang belum habis sesuai dengan apa yang ditentukan di atas. Kami tidak 

akan membatalkan Polis ini kecuali atas dasar tidak dibayarnya Premi. 

 

7.5  Penghentian Badan Usaha (Run-Off otomatis) 

Jika suatu Nama Tertanggung dihentikan keberadaannya atau tidak beroperasi lagi atau dilebur dengan, digabungkan ke dalam atau diakuisisi oleh badan usaha lain, 

pertanggungan yang diberikan bagi Nama Tertanggung tersebut akan secara otomatis dibatasi untuk menanggung tanggung jawab hukum sipil yang timbul sebelum 

tanggal berlakunya dimana badan usaha tersebut berhenti keberadaannya atau berhenti beroperasi atau dilebur, digabung atau diakuisisi oleh badan usaha lainnya, 

kecuali jika disepakati lain secara tertulis oleh Kami. 

 

7.6  Biaya Penilaian Tuntutan  

Kami akan membayar semua biaya dan beban yang timbul dalam rangka melakukan penilaian atas tanggung jawab hukum Kami berdasarkan Polis ini. 

 

 

7.7  Kerjasama Tuntutan  

Anda akan memberikan kepada Kami semua informasi dan bantuan yang mungkin Kami perlukan untuk menyelidiki dan/atau melakukan perlawanan terhadap setiap 

Tuntutan dan/atau keadaan. 

 

7.8  Resiko Sendiri  

Hanya satu resiko sendiri yang akan berlaku untuk masing-masing dan setiap Tuntutan dan Anda akan bertanggung jawab atas jumlah pertama dari setiap Tuntutan 

sampai dengan jumlah Resiko Sendiri yang berlaku. Jika Kami mneggantikan uang Resiko Sendiri, Anda akan memberikan penggantian kepada Kami untuk jumlah yang 

besarnya sampai dengan jumlah Resiko sendiri dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak Kami menggantikan uang dalam jumlah tersebut. 

 

7.9  Perlawanan terhadap dan Penyelesaian Tuntutan – Kami dapat: 

7.9.1  menginstruksikan Anda untuk melakukan perlawanan terhadap Tuntutan tersebut jika Kami meyakini bahwa Tuntutan tersebut tidak akan melebihi Resiko 

Sendiri, yang mana dalam hal ini Anda bertanggung jawab atas biaya dan beban Anda sendiri dan setiap penyelesaian yang jumlahnya sampai sebesar jumlah 

Resiko Sendiri. Jika biaya dan beban atau pembayaran yang dibuat untuk menyelesaikan Tuntutan ternyata melebihi Resiko Sendiri, Kami akan memberikan 

penggantian kepada Anda atas semua biaya dan beban yang wajar. 

7.9.2  mengambil alih dan melakukan, atas nama Anda, perlawanan atau penyelesaian atas suatu Tuntutan setiap saat, yang mana dalam hal demikian Kami 

memegang kendali tunggal atas Tuntutan tersebut. 

 

7.10  Klausul Perselisihan/2016 

7.10.1  Dalam hal timbul perselisihan antara Penanggung dan Tertanggung sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari Polis ini, 

maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal Penanggung yang menangani Pelayanan dan 

Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Tertanggung menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. 

Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya 

perselisihan. 
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7.10.2  Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan 

tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh Penanggung dan Tertanggung. Selanjutnya Tertanggung dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan 

atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini. 

 

A.  LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA 

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase 

Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang 

terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 

B.  PENGADILAN 

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Tertanggung dan Penanggung akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah 

Republik Indonesia. 

 

7.11  Batasan Jurisdiksi  

Pertanggungan yang diberikan oleh Polis ini berlaku untuk Tuntutan-Tuntutan yang diajukan di manapun, kecuali: 

7.11.1  Tuntutan yang diajukan dan gugatan yang diajukan di Amerika serikat atau Domini Kanada atau wilayah lain yang termasuk dalam jurisdiksi pengadilan Amerika 

Serikat atau Dominion Kanada; 

7.11.2  Tuntutan dan gugatan yang tunduk pada hukum Amerika Serikat atau Dominion Kanada; 

7.11.3  Tuntutan yang timbul dari pemberlakukan putusan, perintah atau keputusan yang didapat di atau ditetapkan sesuai dengan hukum Amerika Serikat atau 

Dominion Kanada atau wilayah atau protektorat mereka; 

 

7.12  Batas ganti rugi (Termasuk Biaya dan Beban Perlawanan Tuntutan) 

7.12.1  Total tanggung jawab hukum Kami sehubungan dengan semua Tuntutan atau kerugian, termasuk biaya dan beban, selama Periode Asuransi, tidak akan 

melebihi jumlah keseluruhan Batas Indemnitas. 

7.12.2  Jika Perluasan Opsional 5.1 tentang Pengembalian Otomatis telah diberikan, tanggung jawab hukum maksimum Kami berdasarkan Polis ini tidak akan melebihi 

jumlah keseluruhan Batas Indemnitas. 

 

7.13  Tuntutan Ganda 

Jika lebih dari satu Tuntutan timbul dari satu sebab asal, Tuntutan-Tuntutan ini merupakan satu Tuntutan berdasarkan Polis ini dan hanya berlaku satu Resiko Sendiri. 

 

7.14  Tidak Mengakui, Merundingkan atau Menolak  

Anda tidak akan mengakui, merundingkan atau menolak suatu Tuntutan, fakta dan/atau keadaan. Kami tidak akan bertanggung jawab atas Tuntutan, fakta atau keadaan 

dan/atau biaya dan beban yang timbul tanpa persetujuan tertulis Kami sebelumnya. Selama Anda mematuhi syarat ini, Kami tidak akan secara tidak beralasan menahan 

atau menunda pemberian persetujuan tersebut. 

 

7.15  Pemberitahuan kepada Kami 

Pelaporan Tuntutan atau keadaan harus diberikan sesegera mungkin dan secara tertulis kepada: 

Claim Manager 

PT. Great Eastern General Insurance Indonesia 

Lantai 23, Midplaza 2, Jl. Jend Sudirman Kav 10 – 11, Jakarta 10220 

 

7.16  Pemberitahuan kepada Anda 

Setiap pemberitahuan tertulis yang pertama Kami berikan kepada Nama Tertanggung dianggap telah diberikan kepada semua dari Anda dan menjadi berlaku segera 

setelah Nama Tertanggung pertama kali menerima pemberitahuan yang diserahkan langsung atau dikirimkan melalui komunikasi elektronik dari Kami atau untuk 

pemberitahuan yang dikirim melalui pos, tiga (3) hari kerja setelah Kami memposkan pemberitahuan tersebut ke alamat terakhir Anda yang Kami ketahui. 

 

7.17  Pemberitahuan Mengenai Situasi yang Dapat Menimbulkan Tuntutan  

Anda harus sesegera mungkin memberitahukan kepada Kami secara tertulis mengenai setiap peristiwa atau situasi yang diketahui oleh Anda dapat menimbulkan 

Tuntutan selama Periode Asuransi. Setiap Tuntutan yang selanjutnya timbul akibat peristiwa atau situasi tersebut akan dianggap telah diajukan selama Periode 

Asuransi. 

 

7.18 Asuransi Lain  

Jika suatu Tuntutan atau situasi yang diberitahukan berdasarkan Polis ini diasuransikan pada polis asuransi lain, maka Polis ini hanya akan memberikan pembayaran 

setelah penggantian kerugian yang diberikan oleh asuransi lain tersebut telah dibayarkan seluruhnya atau setelah Risiko Sendiri telah dibayarkan sepenuhnya, mana 

yang lebih besar, kecuali jika Polis lain tersebut dituliskan secara khusus untuk kelebihan pertanggungan yang diberikan oleh Polis ini. Selain itu, Anda harus 

memberitahukan kepada Kami mengenai adanya polis asuransi lain atau sumber penggantian kerugian lain tersebut, beserta dengan rincian lengkap dan informasi lain 

yang Kami minta sewajarnya. 

 

7.19 Pemahaman dan Penafsiran Polis 

7.19.1 Formulir Permohonan akan menjadi dasar untuk kontrak ini. 

7.19.2 Pemahaman, penafsiran dan arti ketentuan-ketentuan dalam Polis ini akan ditentukan sesuai dengan hukum negara bagian, daerah administrasi, wilayah atau 

negara dimana Polis ini dikeluarkan dan setiap sengketa sehubungan dengan hal tersebut akan diserahkan kepada jurisdiksi eksklusif pengadilan negara 

bagian, daerah administrasi, wilayah atau negara tersebut. 

7.19.3 Catatan pinggir dan judul ayat dalam Polis ini diberikan hanya untuk keperluan menjelaskan dan bukan merupakan bagian dari Polis ini untuk keperluan 

pemahaman atau penafsirannya. 

7.19.4 Berdasarkan Polis ini, kata-kata yang merujuk laki-laki akan mencakup perempuan dan kata-kata yang bersifat tunggal akan mencakup kata-kata yang bersifat 

jamak dan sebaliknya. 
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7.20  Jaminan Pembayaran Premi  

Setiap Premi yang jatuh tempo harus dibayarkan dan diterima oleh Kami dalam waktu enam puluh (60) hari setelah dimulainya Polis ini. Jika Kami tidak menerima 

pembayaran tersebut, maka Polis ini akan batal dengan sendirinya dan Kami berhak atas Premi secara prorata selama jangka waktu ketika Kami menanggung risiko. 

 

7.21 Kehati-hatian Sewajarnya untuk Mengurangi Kerugian  

Jika Anda, baik sebelum maupun selama Periode Asuransi mengetahui adanya situasi yang, jika tidak diperbaiki, dapat menimbulkan Tuntutan atau meningkatkan 

jumlah Tuntutan, Anda harus melakukan kehati-hatian sewajarnya dan harus melaksanakan dan setuju untuk melaksanakan semua hal yang dapat dilaksanakan 

sewajarnya untuk menghindari atau mengurangi kewajiban berdasarkan Polis ini. Biaya kepatuhan terhadap ketentuan ini akan ditanggung oleh Anda sendiri, kecuali 

jika disepakati sebaliknya secara tertulis oleh Kami. 

 

7.22  Pelaporan Tuntutan  

Anda harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada Kami mengenai: 

7.22.1  setiap Tuntutan yang diajukan terhadap Anda; atau 

7.22.2  diterimanya pemberitahuan dari, atau informasi sehubungan dengan maksud suatu pihak untuk mengajukan Tuntutan terhadap Anda; sesegera mungkin. 

 

7.23  Pemisahan Hak-hak Masing-masing Tertanggung  

Jika berdasarkan Polis ini terdapat lebih dari satu Nama Tertanggung dalam Polis, atau jika salah satu Nama Tertanggung dalam Polis terdiri dari lebih dari satu pihak, 

maka: 

7.23.1 setiap kelalaian dari salah satu pihak tersebut untuk: 

7.23.1.1 memenuhi kewajibannya untuk melakukan pengungkapan; atau 

7.23.1.2 mematuhi syarat dan ketentuan dalam Polis ini; atau 

7.23.2  misrepresentasi yang menyesatkan oleh salah satu pihak tersebut kepada Kami sebelum dibuatnya kontrak asuransi ini; atau 

7.23.3 dilakukannya suatu tindakan oleh salah satu pihak tersebut yang mana tindakan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan Pengecualian 6.5 Tindakan Disengaja 

(Kecurangan, Ketidakjujuran dan Tindakan Kejahatan dan Pelanggaran Hukum); tidak akan mengurangi hak yang dimiliki pihak lainnya atas perlindungan yang 

diberikan berdasarkan Polis ini dengan ketentuan pihak lainnya tersebut: 

7.23.4 sepenuhnya tidak terlibat dalam dan tidak mengetahui adanya kelalaian atau pelaksanaan tindakan sebagaimana tersebut di atas; dan 

7.23.5 memberitahukan kepada Kami sesegera mungkin secara tertulis mengenai semua informasi dan situasi terkait setelah mengetahui kelalaian atau pelaksanaan 

tindakan sebagaimana tersebut di atas. 

 

7.24  Kepatuhan Terhadap Hukum 

Jika suatu ketentuan dalam Polis ini tidak sesuai dengan hukum negara, negara bagian atau wilayah yang berlaku terhadap suatu Tuntutan atau gugatan yang diajukan: 

7.24.1 yang mana ketentuan tersebut dapat ditafsirkan untuk membuatnya sah dan dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut harus ditafsirkan untuk mencapai 

hal tersebut; atau 

7.24.2 dalam hal lainnya, ketentuan tersebut akan dianggap dihapuskan dari Polis ini agar membuat Polis ini tetap sah dan dapat dilaksanakan. 

 

7.25 Hak Subrogasi  

Jika Kami telah membayarkan suatu Tuntutan berdasarkan Polis ini, Kami menjadi berhak atas semua hak pemulihan yang Anda miliki, dan Anda harus membuat semua 

dokumen yang diperlukan dan harus melakukan segala hal yang diperlukan untuk menjamin dan melindungi hak tersebut, termasuk namun tidak terbatas, untuk 

membuat dokumen dan memberikan bukti yang diperlukan agar Kami dapat mengajukan gugatan atas nama Anda. 

Kami tidak akan melakukan subrogasi terhadap prinsipal, mitra, direktur atau Karyawan atau mantan Karyawan Anda berdasarkan Polis ini kecuali jika orang tersebut 

terbukti melakukan tindakan yang dikecualikan berdasarkan Pengecualian 6.5 Tindakan Disengaja (Kecurangan, Ketidakjujuran dan Tindak Kejahatan dan Pelanggaran 

Hukum). 

 

7.26  Batasan Wilayah  

Perlindungan yang diberikan dalam Polis ini akan berlaku terhadap tanggung gugat perdata yang ditimbulkan di belahan dunia manapun, kecuali di Amerika Serikat atau 

Kanada atau wilayah lain yang berada di dalam jurisdiksi pengadilan Amerika Serikat atau Kanada. 

 

7.27 Hak Gugat Anda  

Dalam hal Kami merekomendasikan suatu penyelesaian sehubungan dengan suatu Tuntutan dan Anda tidak sepakat Tuntutan tersebut diselesaikan, Anda dapat memilih 

untuk menggugat Tuntutan tersebut, dengan ketentuan bahwa kewajiban Kami sehubungan dengan Tuntutan tersebut tidak akan melampaui jumlah penyelesaian 

Tuntutan tersebut ditambah biaya dan pengeluaran yang ditimbulkan dengan persetujuan Kami hingga tanggal pilihan tersebut diambil, dikurangi Risiko Sendiri. 

 

7.28 Klausul Pelepasan 

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal Tertanggung atau Penanggung mengakhiri asuransi ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk melepaskan pasal 1266 dan 

1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan pengakhiran tersebut akan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan dari Pengadilan Negeri di wilayah 

Republik Indonesia. 

 

 

 

8.  DEFINISI 
 

8.1 Tuntutan – adalah: 

8.1.1 penerimaan pemberitahuan permintaan Ganti Rugi secara lisan maupun tulisan oleh Anda yang diajukan oleh pihak ketiga terhadap Anda; 

8.1.2 setiap surat perintah, pernyataan Tuntutan, panggilan, permohonan atau pemberitahuan proses hukum atau arbitrase, Tuntutan silang, gugatan balik lainnya 

atau pemberitahuan dari pihak ketiga atau pihak sejenis yang diberikan kepada Anda. 
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8.2 Ganti Rugi – adalah uang yang dibayarkan atau disepakati untuk dibayarkan berdasarkan keputusan, putusan atau penyelesaian tanggung gugat perdata, termasuk 

biaya ganti rugi perdata dalam bentuk bukan uang, termasuk biaya yang diputuskan harus dibayarkan oleh Anda. 

 

8.3 Risiko Sendiri – adalah jumlah yang harus Anda tanggung terlebih dahulu sehubungan dengan tiap-tiap Tuntutan dan sebagaimana ditentukan dalam Lampiran. Risiko 

Sendiri berlaku terhadap semua jumlah yang harus dibayarkan berdasarkan Polis ini termasuk perlindungan yang diberikan berdasarkan klausul 2.2 Biaya dan Ongkos 

Pembelaan. 

 

8.4 Dokumen-Dokumen – adalah akta, surat wasiat, perjanjian, peta, rencana, buku, surat, Polis, sertifikat, formulir dan dokumen apapun jenisnya, baik tertulis, tercetak 

atau diperbanyak dengan cara apapun termasuk bahan catatan komputer dan data elektronik namun tidak termasuk obligasi atas unjuk atau kupon, materai, uang kertas 

bank atau instrumen yang dapat diperdagangkan lainnya. 

 

8.5 Karyawan – adalah siapapun yang dipekerjakan berdasarkan kontrak jasa atau kontrak kerja magang selama atau sebelum dimulainya Periode Asuransi. 

 

8.6 Anggota Keluarga – adalah: 

8.6.1 suami/istri, pendamping (yang secara tetap tinggal bersama Anda, atau pasangan rumah tangga Anda; atau 

8.6.2 orang tua Anda, atau orang tua suami/istri, pasangan atau pendamping Anda; atau 

8.6.3 saudara kandung atau anak Anda. 

 

8.7 Batas Penggantian Kerugian – adalah batas tanggung gugat yang berlaku sebagaimana disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan. 

 

8.8 Nama Tertanggung – adalah orang, orang-orang, kemitraan, perusahaan, korporasi atau badan lainnya yang disebutkan sebagai tertanggung dalam Ikhtisar 

Pertanggungan. 

 

8.9 Periode Asuransi – adalah jangka waktu yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan. 

 

8.10 Polis – adalah dokumen ini, Formulir Permohonan, Ikhtisar Pertanggungan dan tiap-tiap memorandum perubahan yang Kami keluarkan dan dilekatkan atau dimaksudkan 

untuk dilekatkan pada Polis. 

 

8.11 Formulir Permohonan – adalah permohonan tertulis yang dibuat oleh Anda kepada Kami yang berisi keterangan dan pernyataan yang, beserta dengan informasi lainnya 

yang diberikan oleh Anda kepada Kami, akan menjadi dasar Polis ini. 

 

8.12 Tanggal Retroaktif – adalah tanggal yang disebutkan sebagai tanggal retroaktif dalam Ikhtisar Pertanggungan. 

 

8.13 Ikhtisar Pertanggungan – adalah Ikhtisar Pertanggungan termasuk memorandum perubahan lampiran endosemen yang diberikan kepada Anda oleh Kami. 

 

8.14 Anak Perusahaan – adalah: 

8.14.1 setiap badan usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dianggap sebagai anak perusahaan Nama Tertanggung; 

8.14.2 badan usaha yang mana Nama Tertanggung memiliki posisi untuk mengarahkan atau mengendalikan badan tersebut. 

 

8.15 Kami – adalah PT. Great Eastern General Insurance Indonesia. 

 

8.16 Anda – adalah: 

8.16.1 Nama Tertanggung; 

8.16.2 siapapun yang, selama Periode Asuransi, adalah prinsipal, mitra atau direktur Tertanggung Dalam Polis namun hanya sehubungan dengan pekerjaan yang 

dilaksanakan ketika masih menjabat prinsipal, mitra atau direktur dari Nama Tertanggung Dalam Polis; 

8.16.3 siapapun yang, selama Periode Asuransi, adalah Karyawan dari Nama Tertanggung Dalam Polis namun hanya sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan 

ketika masih menjabat sebagai Karyawan Tertanggung Dalam Polis; 

8.16.4 mantan prinsipal, mitra, direktur atau Karyawan dari Nama Tertanggung Dalam Polis, namun hanya sehubungan dengan pekerjaan yang dilaksanakan ketika 

masih menjabat sebagai prinsipal, mitra, direktur atau Karyawan dari Nama Tertanggung. 

8.16.5 harta, ahli waris, perwakilan hukum atau pihak yang ditunjuk dalam hal kematian atau ketidakmampuan orang yang disebutkan dalam klausul 8.16.2, 8.16.3 

dan 8.16.4. dengan ketentuan pihak-pihak tersebut mematuhi dan tunduk terhadap semua ketentuan Polis ini sepanjang ketentuan tersebut dapat berlaku; 

 

8.17 Usaha Anda – adalah usaha yang dijalankan oleh Anda dengan nama yang disebutkan dalam Ikhtisar Pertanggungan dan sebagaimana diuraikan dalam Ikhtisar 

Pertanggungan. 

 

 

 

9.  PENUTUP 
 

9.1 Apabila terdapat perbedaan pada naskah antara yang tertera pada Polis ini dengan Polis yang telah dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan 

peraturan yang berlaku, maka peraturan yang berlaku adalah yang disebut terakhir. 

9.2 Perjanjian ini telah disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan Termasuk Ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

9.3 Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Polis ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang 

berlaku. 

 

KATA-KATA DALAM POLIS INI MERUPAKAN TERJEMAHAN DARI VERSI ASLI DALAM BAHASA INGGRIS; JIKA TERJADI PERSELISIHAN KARENA INTERPRETASI DARI 

PENGERTIAN YANG TERKANDUNG DI DALAMNYA, MAKA SYARAT DAN KETENTUAN HARUS MENGACU KEPADA VERSI ASLI BAHASA INGGRIS. 




