
 

 

Tips  menjadi Pemegang Polis Asuransi  Kendaraan 

agar tidak  “dibodohi” Perusahaan Asuransi 
 

Kok bisa-bisanya setelah saya bayar polis asuransi setiap tahun dan tidak pernah terlambat 

tetapi pada saat saya mengalami kecelakaan, memasukan kendaraan ke bengkel dan mengajukan 

penggantian rugi (baca : klaim) kepada Perusahaan Asuransi (baca : Penanggung), tetapi  klaim tersebut 

tidak dibayarkan dengan seribu satu alasan. Atau penggantian rugi diberikan tetapi setelah mobil saya 

disimpan seabad di bengkel dan pada saat keluar hasilnya belang-belang seperti macan tutul. Aduuuh!  

 

Berikut beberapa tips agar terhindar dari situasi tidak menyenangkan tersebut : 

 

1. Pengetahuan mengenai jaminan polis asuransi kendaraan 

Apa saja sih yang dijamin di polis asuransi? Dalam artikel ini penulis tidak akan menjabarkan 

panjang lebar mengenai jaminan polis asuransi kendaraan tetapi menyarankan kepada 

pemegang polis (baca:Tertanggung) untuk lebih kritis dalam mempelajari jaminan polis 

asuransi kendaraan yang anda beli. 

2. List Bengkel 

Sebelum membeli polis asuransi kendaraan sebaiknya Tertanggung mendapatkan list 

bengkel yang bekerjasama dengan Penanggung. Biasanya ada 2 macam pembagian bengkel 

yaitu bengkel non authorized dan bengkel authorized. Yang pertama adalah bengkel 

rekanan yang ditunjuk oleh Penanggung untuk memperbaiki kendaraan  Tertanggung. Harap 

diingat bengkel non authorized mungkin bagus tetapi belum tentu memiliki genuine spare 

part dibandingkan bengkel yang berikutnya yaitu bengkel authorized. Jika mobil anda 

“Honda” apakah anda setuju jika dibawa ke bengkel non authorized. Itu saja pertanyaannya. 

Tetapi saat ini sudah banyak bengkel non authorized yang berkualitas bagus. Pilihan di 

tangan Tertanggung bukan Penanggung. 

3. SOP klaim  

Standard Operation Procedure (SOP) dalam proses klaim asuransi kendaraan tiap 

perusahaan asuransi mungkin berbeda tetapi proses dasarnya sama. SOP mencakup 

prosedur klaim dimulai dari pelaporan oleh Tertanggung sampai dengan kendaraan sudah 

dapat dikembalikan kepada Tertanggung. Tertanggung yang cerdas akan memastikan 

apakah SOP klaim sudah dilaksanakan dengan benar oleh Penanggung atau tidak. 

 

Semoga panduan tersebut di atas merubah anda menjadi ‘smart’ Tertanggung dan memberi 

manfaat jika suatu saat anda mengajukan klaim asuransi kendaraan.   

  

   


