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SPEC PRODUCT ASURANSI LI-MO 

 

Nama Produk : LiMo 

Deskripsi Produk : Asuransi yang memberikan manfaat berupa 

pemberian ganti rugi atas kerugian dan atau 

kerusakan pada kendaraan bermotor (sepeda motor) 

yang disebabkan oleh antara lain tabrakan, 

benturan, perbuatan jahat, pencurian dan 

kebakaran. 

 

Jenis Pertanggungan  : Total Loss Only (TLO) 

Menjamin risiko kerugian apabila kendaraan 

mengalami kerusakan yang nilainya mencapai 50% 

atau lebih dari nilai kendaraan atau kerugian akibat 

kehilangan kendaraan. 

 

Luas Jaminan : Pertanggungan ini menjamin : 

1. Kerugian dan atau kerusakan pada Kendaraan 

Bermotor dan atau kepentingan yang 

dipertanggungkan yang secara langsung 

disebabkan oleh : 

1.1. Tabrakan, benturan, terbalik, tergelincir atau 

terperosok; 

1.2. Perbuatan jahat; 
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1.3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului 

atau disertai atau diikuti dengan kekerasan 

ataupun ancaman kekerasan sebagiamana 

dimaksud dalam Pasar 362, 363 ayat (3), (4), 

(5) dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana; 

1.4. Kebakaran, termasuk : 

1.4.1 Kebakaran akibat kebakaran benda lain 

yang berdekatan atau tempat 

penyimpanan Kendaraan Bermotor 

1.4.2 Kebakaran akibat sambaran petir; 

1.4.3 Kerusakan karena air dan atau alat-alat 

lain yang dipergunakan untuk 

mencegah atau memadamkan 

kebakaran;  

1.4.4 Dimusnahkannya   seluruh   atau    

sebagian Kendaraan Bermotor dalam 

upaya pencegahan menjalarnya 

kebakaran itu.  

2. Kerugian dan atau kerusakan yang disebabkan 

oleh peristiwa yang tersebut dalam ayat (1) Pasal 

ini selama Kendaraan Bermotor yang 

bersangkutan berada diatas pengawasan 

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 

pengawasan Direktorat Jenderal Perhubungan 

Darat, termasuk kerugian dan atau kerusakan 

yang diakibatkan kapal bersangkutan mengalami 

kecelakaan. 
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Jaminan Tambahan :  Kerusuhan dan Huru Hara (RSCC) 

 Terorisme dan Sabotase 

 Penipuan dan atau hipnotis 

 Penggunaan Komersial (Ojek) 

 Consrtuctive Total Loss 50% (CTL 50%) 

 New For Old – 6 Bulan 

 Penggelapan  

 

Pengecualian : 1. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian. 

Kerusakan, biaya atas Kendaraan Bermotor dan 

atau tanggung jawab hukum terhadap pihak 

ketiga, yag disebabkan oleh : 

1.1 Kendaraan digunakan untuk : 

1.1.1 Menarik atau mendorong kendaraan 

atau benda lain, memberi pelajaran 

mengemudi 

1.1.2 Turut serta dalam perlombaan, latihan, 

penyaluran hobi kecakapan atau 

kecepatan karnaval, pawai, kampanye, 

unjuk rasa; 

1.1.3 Melakukan tindak kejahatan; 

1.1.4 Penggunaan  selain  dari  yang  

dicantumkan  dalam Polis; 

1.2 Penggelapan, penipuan, hipnotis dan 

sejenisnya; 

1.3 Perbuatan jahat yang dilakukan oleh : 

1.3.1 Tertanggung sendiri 

1.3.2 Suami atau istri, anak, orang tua atau 

saudara sekandung Tertanggung; 
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1.3.3 Orang yang disuruh Tertanggung, bekerja 

pada Tertanggung, orang yang 

sepengetahuan atau seizin Tertanggung; 

1.3.4 Orang yang tingal bersama Tertanggung 

1.3.5 Pengurus, pemegang saham, komisaris 

atau pegawai, jika Tertanggung 

merupakan badan hukum; 

1.4 Kelebihan muatan dari kapasitas kendaraan 

yang tetap ditetapkan pabrikan. 

 

2. Pertanggugan ini tidak menjamin kerugian dan 

atau kerusakan Kendaraan Bermotor atau biaya 

yang langsung maupun tidak langsung 

disebabkan oleh, akibat dari, ditimbulkan oleh : 

2.1 Barang atau hewan yang sedang berada 

didalam, dimuat pada, ditumpuk di, dibongkar 

dari atau diangkut oleh Kendaraan Bermotor; 

2.2 Zat kimia, air atau benda cair lainnya, yang 

berada didalam Kendaraan Bermotor; 

Kecuali merupakan akibat dari risiko yang dijamin 

Polis; 

 

3. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, 

kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan 

Bermotor dan atau tanggung jawab 

hukumterhadap pihak ketiga yang angsung 

maupun tidak langsung disebabkan oleh, akibat 

dari, ditimbulkan oleh : 
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3.1 Kerusuhan, pemogokan, penghalangan 

bekerja, tawuran, huru-hara, pembangkitan 

rakyat, pengambil-alihan kekuasaan, revolusi, 

pemberontakan, kekuatan militer, invasi, 

perang saudara, perang dan permusuhan, 

makar, terorisme, sabotase, penjarahan; 

3.2 Gempa bumi, letusan gunung berapi, angin 

topan, badai, tsunami, hujan es, banjir, 

genangan air, tanah longsor atau gejala 

geologi atau meteorologi lainnya; 

3.3 Reaksi nuklir, termasuk tetapi tidak terbatas 

pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau 

pencemaran radio aktif, tanpa memandang 

apakah itu terjadi di dalam atau di luar 

Kendaraan Bermotor dana tau kepentingan 

yang dipertanggungkan.  

 

4. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian, 

kerusakan dan atau biaya atas Kendaraan 

Bermotor dan atau tanggungjawab hukum 

terhadap pihak ketiga jika : 

4.1 Disebabkan oleh tindakan sengaja 

Tertanggung dan atau pengemudi; 

4.2 Pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan 

Kendaraan Bermotor dikemudikan oleh 

seseorang yang tidak emmiliki Surat Izin 

Mengemudi (SIM) sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

4.3 Dikemudikan oleh seseorang yang berada 

dibawah pengaruh minuman keras, obat 
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terlarang atau sesuatu bahan lain yang 

membahayakan; 

4.4 Dikemudikan secara paksa walaupun secara 

teknis kondisi kendaraan dalam keadaan rusak 

atau tidak laik jalan; 

4.5  Memauki atau melewati jalan tertutup, 

terlarang, tidak diperuntukkan untuk 

Kendaraan Bermotor atau melanggar rambu-

rambu lalu lintas. 

 

5. Pertanggungan ini tidak menjamin kerugian dan 

atau kerusakan atas : 

5.1 Perlengkapan tambahan yang tidak 

disebutkan pada Polis; 

5.2 Ban, velg, dop yang tidak disertai kerusakan 

pada bagian lain Kendaraan Bermotor kecuali 

yang disebabkan oleh sisiko yang menjamin 

pada Pasal 1 yat (1) butir 1.2, 1.3, 1.4; 

5.3 Kunci dan atau baguan lain dariKendaraan 

Bermotor pada saat tidak melekat atau 

berada di dalam kendaraan tersebut; 

5.4 Bagian atau material Kendaraan Bermotor 

yang  aus karena pemakaian, sifat kekurangan 

material sendiri atau salah dalam 

menggunakannya; 

5.5 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku 

Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau 

surat-surat lain Kendaraan Bermotor. 

 



 

 ayobelajarasuransi@gmail.com 

 ayobelajarasuransi.id 

6. Pertanggungan ini tidak menjamin tanggung 

jawab hukum terhadap pihak ketiga yang secara 

langsung atau tidak langsung disebabkan oleh 

Kendaraan Bermotor atas :  

6.1 Kerusakan atau kehilangan harta benda yang 

diangkut, dimuat, atau dibongkar dari 

Kendaraan Bermotor; 

6.2 Kerusakan jalan, jembatan, viaduct, bangunan 

yang terdapat di bawah, di atas, di samping 

jalan sebagai akibat dari getaran, berat 

Kendaraan Bermotor atau muatannya. 

 

7. Pertanggungan ini tidak menjamin kehilangan, 

keuntungan, upah, berkurangnya harga atau 

kerugian keuangan lainnya yang di derita 

Tertanggung. 
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Rate & Deductible : 

 

 Deductible Rp. 300.000 

 Deductible 10% dari nilai kerugian yang 

disetujui, minimal Rp. 1.000.000 untuk resiko 

kehilangan tanpa kelengkapan dokumen 

klaim Surat Blokir Polda 

 Deductible 10% dari nilai klaim yang disetujui, 

minimal Rp.500.000 untuk risiko RSCC dan TS 

 

 

Jaminan Rate 

Wilayah 

1 

Wilayah 

2 

Wilayah 

3 

Total Loss 2.110 % 2.160 % 0.800 % 

RSCC 0..95 % 0.070 % 0.750 % 

TS 0.095 % 0.070 % 0.750 % 

Penipuan/Hipnotis 0.300 % 0.300 % 0.300 % 

Komersial (Ojek) 0.250 % 0.250 % 0.250 % 

CTL 50% 0.150 % 0.150 % 0.150 % 

New for Old 0.200 % 0.200 % 0.200 % 

Penggelapan 0.300 % 0.300 % 0.300 % 

Total 3.500 % 3.500 % 3.500 % 
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Ketentuan Penutupan : 1. Periode minimal 1 (satu) Tahun 

2. Mengirimkan foto kendaraan terbaru 4 sisi tegak 

lurus di tempat terang : depan, belakang, kanan, 

kiri (untuk kendaraan bukan baru) 

3. Maksimal usia kendaraan 5 tahun 

 

Proses Klaim  Melaporkan klaim melalui : 

1. Hotline Contact Center 24 jam 

2. Mengunjungi kantor Cabang Asuransi terdekat 

Selanjutnya akan dipandu oleh petugas klaim untuk 

jadwal survey, pilihan bengkel dan dokumen klaim 

yang harus disiapkan sebagai berikut : 

I. Dalam hal Kerugian Total 

a. Laporan kerugian termasuk kronologis kejadian. 

b. Dokumen asli : 

i. Polis, Sertifikat, Lampiran/Endosemen. 

ii. Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik 

Kendaraan Bermotor, Faktur Pembelian, 

Blanko kwitansi dan surat penyerahan hak 

milik yang sudah ditanda-tangani 

Tertanggung. 

iii. Surat Keterangan Kepolisian Daerah, dalam 

hal kehilangan keseluruhan. 

iv. Bukti pemblokiran Surat Tanda Nomor 

Kendaraan, dalam hal kehilangan 

keseluruhan. 
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c. Fotocopy Surat Izin Mengemudi milim 

Pengemudi pada saat kejadian. Kartu Tanda 

Penduduk Tertanggung. 

II. Berlaku untuk ayat I diatas : 

a. Foto kerusakan, estimasi biaya perbaikan, jika 

diminta oleh Penanggung. 

b. Surat Laporan Kepolisian setempat, jika kerugian 

dan atau kerusakan melibatkan pihak ketiga 

atau dalam hal kehilangan sebagian akibat 

pencurian. 

c. Dokumen lain yang relevan yang diminta 

Penanggung sehubungan dengan 

penyelesaian klaim. 

 

Remarks  NEW FOR OLD CLAUSE 

Dengan ini dicatat dan disetujui bahwa dalam hal 

terjadi kerugia total baik Constructive Total Loss 

maupun Actual Total Loss, Polis ini menjamin 

penggantian kendaraan lama senilai kendaraan baru 

maksimal sesuai nilai pertanggungan yang tercantum 

dalam Ikhtisar Polis. 
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