
ASURANSI PROPERTY ALL RISK

Melindungi properti
Anda dari berbagai
risiko

Tentang Asuransi SLU

PT Sarana Lindung Upaya (Asuransi SLU) telah berdiri 
lebih dari 33 tahun di Indonesia dan telah menjadi 
perusahaan asuransi umum yang dapat dipercaya, 
dengan melayani banyak perusahaan dan menjangkau 
banyak lapisan masyarakat di Indonesia. Asuransi SLU 
didirikan oleh Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank 
Jateng bekerja sama dengan swasta, dan berkantor 
Pusat di Semarang.

Saat ini Asuransi SLU mulai bertransformasi  dengan 
fokus utama pada celah pasar yang sangat berpotensi 
namun belum banyak yang diproteksi oleh asuransi, 
yaitu masyarakat kelas menengah di kota-kota 
menengah di pulau Jawa.

Kantor Pusat dan
Cabang Semarang
Jl. Kelud Raya No. 58
Semarang 50237
(024) 8411 934
semarang@asuransi-slu.co.id

Cabang Jakarta
Gd. Tamansari Parama Lt. 9
Jl. Wahid Hasyim Kav. 84-88
Jakarta 10340
(021) 2234 6065
jakarta@asuransi-slu.co.id

Cabang Bandung
Jl. BKR No. 98D
Bandung 40252
(022) 5225 788
bandung@asuransi-slu.co.id

Cabang Surabaya
Jl. Genteng Kali No.65B
Surabaya 60275
(031) 5324 521
surabaya@asuransi-slu.co.id

Hubungi Kami

Customer Care
0878 0002 7758 / 0878 0002 8758
slu.customercare@asuransi-slu.co.id

Brosur ini hanya memuat informasi umum mengenai produk dan bukan merupakan kontrak atau 
perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungan dan pengecualiannya dituangkan di 

dalam polis. Tertanggung wajib membaca dan memahami polis.

PT Sarana Lindung Upaya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

slu.id

asuransiSLU

Temukan Kami



OBJEK ASURANSI

Non Industri

• rumah tinggal, apartemen
• hotel, penginapan
• kantor
• toko
• rumah sakit
• gudang
• sekolah
• klinik
• dsb

• Perang, reaksi nuklir, radiasi nuklir,
   atau pencemaran radio aktif
• Ketidakjujuran, kesengajaan,
   kesalahan yang disengaja
• Kerugian pasar atas gangguan usaha lainnya
• Kerusakan, kekacauan elektrik/ mekanik, kebocoran 
  sambungan, kegagalan dalam pengolesan
• Keausan karena sifat barang itu sendiri
• Kerusakan akibat penggunaan yang terus-menerus
• Pengecualian lain dalam Polis Asuransi Property All Risk

PENGECUALIAN

Polis ini menjamin segala jenis risiko kerugian harta benda 
(all risk) atas obyek pertanggungan, termasuk disebabkan:

JAMINAN

Kebakaran, Petir, Ledakan,
Kejatuhan Pesawat, Ledakan

Bejana, dan Asap

Kerusuhan, pemogokan,
huru-hara, perbuatan jahat

dan tertabrak
kendaraan bermotor

Angin Topan, Badai,
Banjir, dan Kerusakan

akibat air.

Gempa Bumi,
Letusan Gunung
Berapi (Erupsi),

dan Tsunami

PERHITUNGAN PREMI

PROSEDUR KLAIM

• Hubungi pihak berwajib/ berwenang untuk
  melaporkan kerugian dan membantu
  mengatasi mushibah yang terjadi
• Segera hubungi Penanggung untuk
  melaporkan kerugian
• Mengamankan obyek pertanggungan
  dan berusaha meminimalisir kerusakan
• Memberikan semua informasi dan bukti
  yang diminta Penanggung

• Bangunan dan fasilitasnya
• Isi bangunan
  (perabot, inventaris, konten)
• Stok barang perdagangan
• Mesin-mesin dan peralatan
  (mesin produksi, industri, utilitas)

PENGGUNAAN BANGUNAN

Industri

• Pabrik, manufaktur, perakitan
• telekomunikasi
• transportasi
• dsb

dan risiko lainnya yang tidak dikecualikan polis

Apa saja faktor yang mempengaruhi tarif premi?
• Okupasi/ penggunaan harta benda
• Luas jaminan polis
• Kelas konstruksi bangunan
• Lokasi risiko (zona risiko)

1

2

Premi asuransi
Tarif premi asuransi harta benda sesuai standar yang 
ditetapkan OJK. Tarif premi permill (%o) untuk 
periode pertanggungan 12 bulan (per annum).

Tarif Premi X Harga Pertanggungan

Harga pertanggungan
Rumah tinggal  : minimal Rp 100 juta
Non rumah tinggal : minimal Rp 500 juta
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4 Perhitungan premi


