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-----------------------------------------------------------------------------------------Abstrak
<b>ABSTRAK</b><br>
Dalam skripsi ini penulis membahas mengenai bagaimana pelaksaan perjanjian asuransi, khususnya
mengenai asuransi jiwa didalam praktek oleh karena itu penulis melakukan penelitian baik penelitian
lapangan maupun kepustakaan, juga wawancara dengan pihak atau orang-orang yang sudah lama
berkecimpung dalam dunia perasuransian. pada masa pembangunan seperti sekarang ini, masalah asuransi
sangat memegang peranan penting, ini berarti bahwa pembangunan nasional tidak hanya mengejar kemajuan
lahiriah semata seperti halnya sandang, pangan dan papan, melainkan juga kepuasan bathiniah. seperti rasa
aman dan pendidikan untuk itu sarana yang paling tepat adalah mengambil asuransi jiwa. Karena dengan
mengambil, asuransi jiwa orang dapat melimpahkan. resiko yang mungkin akan dideritanya atau pasti akan
menimpa dirinya kelak tergantung dari terjadi atau tidaknya peristiwa yang dimaksud. Misalnya jenis
asuransi kematian, jika sitertanggung meninggal dunia maka keluarga yang ditinggalkan akan menerima
uang santunan asuransi, karena semasa hidupnya tertanggung telah mengasuransikan jiwanya uang asuransi
tersebut tentu saja dapat dipergunakan untuk segala keperluan bagi anggota keluarga yang ditinggalkan.
Karena dengan meninggalnya seseorang maka hilang pula daya menghasilkannya, dengan lain perkataan
setiap orang mempunyai daya menghasilkan yang berbeda-beda sesuai dengan kedudukannya dalam
masyarakat selain asuransi kematian masih ada lagi jenis lainnya yaitu asuransi dana bea siswa yang
menyediakan beasiswa kepada anak tertanggung pada waktu kontrak asuransi berakhir perjanjian asuransi
adalah merupaka perjanjian antara penanggung dan tertanggung dengan menerima suatu premi untuk
memberikan penggantian. kepada tertanggung karena suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang
diharapkan yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tentu perjanjian tersebut dituangkan
dalam suatu bentuk tertentu yang dinamakan polis dan ditanda tangani oleh penanggung didalam polis
tersebut tercantum hak dan kewajiban para pihak identitas tertanggung, pemegang polis, orang yang
ditunjuk untuk menerima uang pertanggungan; jenis asuransi yang diambil; jangka waktu asuransi; jumlah
uang pertanggungan ida1am polis pun dilampirkan, pula syarat-syarat umum polis yang isinya antara lain
mengenal prosedur pengambilan asuransi sampai dengan cara penyelesaian jika terjadi persengketaan antara
tertanggung dan penanggung aman Yang lebih penting adalah dengan adanya polis kedudukan para pihak
lebih terjamin karena polis merupakan alat bukti yang terkuat/sempurna, sehingga dalam pelaksanaannya
para pihak dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya secara jelas dan tegas.

