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Mengapa Asosiasi membutuhkan perlindungan?
Meskipun banyak asosiasi bersifat non-profit, mereka tetap menghadapi peningkatan 
resiko. Akibatnya, anggota manajemen dan pengurus asosiasi mungkin dituntut untuk 
bertanggung jawab atas tindakan mereka atau, dalam keadaan tertentu, ketika mereka 
gagal untuk bertindak.

Dalam lingkungan di mana tuntutan tanggung jawab dan akuntabilitas meningkat, 
banyak asosiasi yang kini sadar bahwa mereka juga dapat dituntut untuk bertanggung 
jawab atas layanan yang mereka berikan kepada anggota mereka dan/atau kepada 
masyarakat.

Sangat penting untuk memiliki jaminan yang tepat untuk biaya dan pengeluaran yang 
terkait proses hukum karena litigasi yang melibatkan direktur, officer dan anggota 
pengurus asosiasi dapat menjadi sangat kompleks dan mahal. Akibatnya, sangat 
penting bagi direktur, officer dan anggota pengurus asosiasi untuk memiliki akses 
kepada pendamping hukum yang kompeten dan berkualitas untuk menjaga kepentingan 
mereka dengan cara yang paling efektif.

Associations liability insurance (yang menggabungkan asuransi Professional Indemnity 
dan Directors’ and Officers’ liability cover) membantu melindungi asosiasi terhadap 
kewajiban hukum yang timbul dari pelaksanaan kegiatan atau penyediaan jasa. Asosiasi 
dan manajemen dapat merasa tenang karena Great Eastern Indonesia akan memberikan 
bantuan dan perlindungan kepada mereka bila diperlukan.

Associations Liability Insurance
Asuransi Tanggung Jawab Hukum Asosiasi melindungi asosiasi-asosiasi 
non-profit terhadap kewajiban hukum yang dapat muncul dari pelaksanaan 
kegiatan atau penyediaan jasa.

Manfaat Utama
Associations liability insurance menawarkan 
jaminan otomatis untuk direktur, officer, 
sekretaris, pengurus, dan karyawan 
sebuah asosiasi (baik yang menerima gaji 
atau tidak) untuk:

• Proses hukum perdata
• Pelanggaran kepercayaan
• Pelanggaran kewajiban fidusia atau 

pelanggaran kewenangan
• Biaya-biaya hukum untuk pembelaan 

pada proses pidana yang berhasil
• Kelalaian yang mengakibatkan           

kebangkrutan

Dan Termasuk:
• Penyelesaian sengketa di pengadilan 

yang melibatkan direktur, officer dan 
pengurus asosiasi

• Penyelesaian sengketa di luar pengadilan

• Biaya-biaya hukum dalam pembelaan 
perkara

• Biaya-biaya penunjukan ahli hukum

Cakupan Jaminan
• Proses hukum perdata – yang diajukan 

terhadap direktur, officer dan anggota 
pengurus asosiasi

• Biaya-biaya hukum untuk pembelaan 
pada proses pidana yang berhasil

• Investigasi dan penyelidikan resmi 
termasuk biaya-biaya hukum untuk 
mendampingi direktur, officer dan 
pengurus dalam proses investigasi, 
penyelidikan dan penyidikan

• Employee actions - tuntutan hukum dari 
rekan direktur, officer atau karyawan 
sehubungan dengan pemecatan, atau 
diskriminasi

• Posisi Eksternal - jaminan terhadap 
direktur, officer dan pengurus ketika 
mewakili asosiasi di organisasi lain



Target Customer
• Asosiasi non-profit yang berbasis 

masyarakat
• Asosiasi industri profesional berskala 

kecilmenengah (UKM)

Siapa yang mungkin mengajukan 
tuntutan kepada direktur, officer, 
pengurus, atau karyawan sebuah 
asosiasi?
Karyawan – hal-hal yang berkaitan dengan 
pekerjaan seperti pemecatan yang tidak 
adil, diskriminasi yang melanggar hukum, 
pelecehan seksual, atau mismanagement 
Pihak yang berwenang - investigasi, 
penyelidikan atau penuntutan oleh badan 
pengawas seperti dinas yang melakukan 
pendaftaran perusahaan atau departemen 
terkait pendapatan dalam negeri.
Masyarakat umum – kekeliruan yang ada 
pada materi iklan
Likuidator atau kurator – seorang likuidator 
atau kurator dapat mengajukan gugatan 
perdata atas nama asosiasi untuk dugaan 
pelanggaran kewajiban kepada asosiasi 
atau penyelewengan dana
Anggota – pernyataan yang menyesatkan 
atau kesalahan penyajian dan/atau peny-
alahgunaan dana

Apa yang harus Anda lakukan
Langkah 1: Mengajukan aplikasi
• Hubungi agen/broker PT. Great Eastern 

General Insurance Indonesia dan 
diskusikan kebutuhan Anda, kemudian 
pilih paket asuransi yang paling sesuai 
dengan kebutuhan Anda.

• Isi formulir aplikasi dan tentukan cara 
pembayaran yang paling mudah untuk 
Anda.

Langkah 2: Memahami Pertanggungan 
dalam Polis Anda
• Setelah menerima polis anda, baca dan 

periksa dengan teliti apakah seluruhnya 
sudah sesuai dengan kebutuhan Anda

• Segera hubungi agen/broker anda, 
jika terdapat hal-hal yang kurang jelas 
untuk mendapatkan penjelasan lebih 
lanjut.

Langkah 3: Periksa Polis Anda
Pastikan semua detail dan informasi sudah 
benar

Apa yang harus Anda lakukan 
pada saat terjadi klaim?
Semua klaim harus dilaporkan ke PT Great 
Eastern General Insurance Indonesia 
segera setelah terjadinya klaim

Untuk melaporkan klaim atau untuk 
mendapatkan formulir klaim, silahkan 
hubungi agen asuransi atau Departemen 
Klaim PT Great Eastern General Insurance 
Indonesia di +62 (21) 572 3737 email di 
wecare-id@greateasterngeneral.com 
atau kunjungi website kami di 
www.greateasterngeneral.com/id

Anda dapat menyampaikan kritik, saran
dan keluhan Anda dapat menghubungi
kami di +62 21 5723737, email di 
wecareid@greateasterngeneral.com, 
dan WhatsApp di +62 819 1572 3737

Pemberitahuan Penting:

Informasi yang terkandung didalam brosur ini tunduk pada syarat, ketentuan dan pengecualian pada wording Polis, 
yang salinannya bisa diperoleh dari kantor PT Great Eastern General Insurance Indonesia, agent atau broker Anda.



Branch Network
Jakarta 
Maspion Plaza 8th Floor
Jalan Gunung Sahari Raya Kav. 18 Jakarta 14420
Tel : +62 21 64701278
Fax : +62 21 64701267/8

Semarang
Ruko Metro Plaza Blok B-12, Jalan MT Haryono 970
Semarang 50242
Tel : +62 24 8457058/9
Fax : +62 24 8417867

Medan
Kompleks Ruko Jati Junction, Jalan Timor No. 3 - T 
Medan 20234
Tel  : +62 61 88817009
Fax  : +62 61 88817010

Makassar
Jalan Jenderal Ahmad Yani, Komplek Ruko A. Yani No. 
23/25 Blok C 46, Makassar 90174
Tel : +62 411 3617978
Fax : +62 411 3610434

Serpong
Sutera Niaga 3 Blok C No. 11 Jalan Raya Serpong  
Tangerang 15325
Tel : +62 21 53122468 
Fax : +62 21 53122431 

Cirebon
Komplek Ruko Pulasaren, Jalan Pulasaren Raya No. 
C-5 Cirebon 45116
Tel : +62 231 207784, 234054
Fax : +62 231 207784

Pekanbaru
Jalan KH. Hasyim Ashari 16 Pekanbaru 28113
Tel : +62 761 32708
Fax : +62 761 31427

Bali
Jalan Jaya Giri No.9B Renon, Dangin Puri Klod,
Denpasar Timur Denpasar 80234, Indonesia
Tel : +62 361 229894
Fax : +62 361 255150

Surabaya
Gedung Medan Pemuda 7th Floor, Jalan Pemuda
No. 27 - 31 Surabaya 60271
Tel : +62 31 5477300
Fax : +62 31 5477370

Samarinda
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 12
Samarinda 75117
Tel : +62 541 200833
Fax : +62 541 748878

Batam
Ruko Orchard Park Blok B No. 9, Jalan Orchard
Boulevard, Belian Batam 29444
Tel  : +62 778 4167700, 4166700
Fax : +62 778 4165700

PT Great Eastern General Insurance Indonesia
MidPlaza 2, 23rd Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 10-11
Jakarta 10220, Indonesia

Tel       : +62-21 5723737
Fax     : +62-21 5710547
Email  : wecare-id@greateasterngeneral.com
www.greateasterngeneral.com/id

greateasterngeneral.id
greateasterngeneral.id
+62 819 15723737

PT Great Eastern General Insurance Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Reach For Great


