Freight Forwarders’ Liability Insurance
For Logistic and Supply Chain
(Asuransi Tanggung Gugat Freight Forwarder)
Endorsed by ALFI/ILFA

Asuransi
Freight Forwarders’ Liability (FFL)
memberikan jaminan yang lengkap
kepada freight forwarder untuk segala
aktivitas jasa pengangkutan barang,
sehubungan dengan tanggung gugat
yang diterima karena dianggap atau
dinyatakan bertanggung jawab secara
hukum.

Apa saja yang dijamin dalam FFL? *


Kerusakan atau kerugian fisik pada kargo dengan penggantian mengacu kepada International
Transport convention and National Law seperti STC, ALFI, FBL (HBL/HAWB) atau DAB/FCT, atau
dengan maksimum limit pertanggungan sesuai kontrak antara transporter dengan pemilik
barang



Tanggung jawab hukum daripihak ketiga akibat daripada kerugian diatas



Penyerahan kargo yang tidak benar atau salah, keterlambatan dalam menangani kargo
customer atau kerugian keuangan lainnya yang dikeluarkan oleh customer



Biaya-biaya perkara dan pengacara dalam proses klaim dan penyelesaian claim dengan
maximal IDR 125,000,000/tahun maximal IDR 50,000,000 per kejadian

*informasi diatas bukan merupakan polis asuransi dan bukan merupakan suatu bentuk jaminan polis asuransi, melainkan hanya
dibuat hanya untuk memberikan informasi.

Mengapa membutuhkan Freight Forwarder’s Liability FFL ?
Mengacu kepada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 74 Tahun 2015,
Bab IX pasal 18,
18 menyatakan bahwa perusahaan transportasi wajib mengasuransikan barangnya
dan/atau tanggung jawabnya (liability insurance)
Bab IX | Pasal 18

Untuk mengurangi resiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan, perusahaan
jasa pengurusan transportasi wajib mengasuransikan barangnya dan / atau tanggung jawabnya
(liability insurance)

Benefit untuk para member ALFI
-

Premium yang sangat kompetitif dengan 4 opsi premium beserta limit of
liabilitynya (batas maksimum tanggung jawab).

-

Penanganan proses klaim yang cepat dan memastikan pembayaran klaim
dilakukan dalam waktu 30 hari dari sejak discharge letter (pelepasan tuntutan)
diterima oleh asuransi

-

Bekerja sama dengan Asuransi yang memiliki reputasi baik

-

Cukup mengisi proposal form untuk mendapatkan penawaran asuransi dari
kami

FAQ
Apakah perbedaan Asuransi Marine Cargo dan FFL?
Asuransi Marine Cargo memberikan jaminan terhadap kerugian atau kerusakan barang/
kargo selama berada diatas alat angkut baik melalui darat, laut dan udara. Sedangkan
Asuransi FFL memberikan jaminan terhadap freight forwarder untuk segala aktivitas
jasa pengangkutan barang sehubungan dengan tanggung gugat yang diterima.

FAQ

Marine Cargo

FFL

Mengapa masih
membutuhkan asuransi FFL
sementara barang yang
diangkut sudah mempunyai
asuransi marine cargo

Pemilik barang melindungi
barang mereka dalam perjalan
dengan membeli asuransi
marine cargo

Freight forwarders
melindungi diri mereka
terhadap adanya kelalaian
dalam pengangkutan yang
meyebabkan pihak freight
forwarders dapat dituntut
oleh pihak pemilik barang
dengan membeli asuransi
FFL

Apa yang dijamin

Muatan barang/kargo itu
sendiri

Tuntutan yang timbul dari
pihak ketiga dalam hali ini
adalah pemilik barang

Penggantian klaim

Harga barang yang
diasuransikan dikurangi
dengan resiko sendiri/
deductible

Sesuai dengan kontrak
yang digunakan
(STC,ALFI,FBL(HBL/
HAWB),DAB/FCT)

Siapa yang berhak melakukan
klaim

Pihak yang memiliki
kepentingan (insurable interest
terhadap barang)

Pihak ketiga yang
mengalami kerugian akibat
kelalaian yang diakibatkan
oleh pengangkut

Apa yang harus dilakukan apabila terjadi klaimAnda dapat segera menghubungi kami :
(021) 5153131 atau kirim email kepada:
Robert Antonius - +628158333216 - Robert.Antonius@ibsrisk.com
Hendra Wahyudi - +6281318414525 - Hendra.Wahyudi@ibsrisk.com
Atau dapat laporkan melalui program ALFI dan IBS di : www.ibsrisk.com/ALFI

PROPOSAL FORM
Nama Perusahaan :
Alamat :
Nama dan Nomor yang bisa dihubungi :
Alamat email :
Jenis bisnis :
Nasional
Internasional
Basis Contract :
Dokumen Angkutan Barang (Dab/Fct), Alfi/Ilfa
Fiata Bill Of Lading
Standard Trading Conditions
Dokumen Angkutan Barang (Dab/Fct), Alfi/Ilfa
House Air Waybill
House B/L
Selain yang diatas (mohon disebutkan)

Opsi yang dipilih :
Opsi 1 : Premium : IDR 5,000,000
Limit of liability : IDR 250,000,000
Opsi 2 : Premium : IDR 10,000,000
Limit of liability : IDR 500,000,000
Opsi 3 : Premium : IDR 20,000,000
Limit of liability : IDR 1,000,000,000
Opsi 4 : Premium : IDR 25,000,000
Limit of liability : IDR 1,500,000,000

Tentang IBS GROUP
‘Market Leader’ lebih dari 30 tahun
1. Pertama, terbesar dan memimpin pasar
■ Berdiri pada tahun 1975
■ Pialang Asuransi pertama di Indonesia
■ Reputasi baik dalam jasa pialang asuransi dan manajemen resiko
2. Independen dan Profesional
■ Tidak adanya keterkaitan dengan Perusahaan Finansial maupun konglomerasi
tertentu
■ Konsentrasi sumberdaya perusahaan pada kualitas dan profesionalisme (lebih dari 100
karyawan)
■ Pengetahuan luas dan mendalam akan Pasar Asuransi di dalam maupun luar negeri
■ Menempatkan premi asuransi/reasuransi lebih dari IDR 1 Triliun

www.ibsrisk.com

Informasi Lebih Lanjut Silahkan Hubungi Kami :
IBS Service Team
Revy Fiolina – +62 812 804 225 – revy.fiolina@ibsrisk.com
Riky Parulian – +62 812 9125 0809 – riky.parulian@ibsrisk.com
Atau kunjungi website program ini di: www.ibsrisk.com/ALFI

