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Ditempat

Dengan hormat,

Perihaf Surat OJX 9102,/D.05./2O16 tentaos ProFrss Penetapan Tarif dan

lbntribusi pada Lini Usaha llarta Benda dan Kendaraan Bermotor'srta

Rencana kenaikan Sesi Waiib dan Komisi Reasuransi Gempa Bumi

Kami telah menerima surat dari Kepada Ekekutif Pengawas IKNB OJK seperti terlampir, yang

merupakan respon dari OJK atas surat kamitertanggal 2 Desember 2OL6 mengenai laporan kegiatan

Rapat Umum Anggota (RUA)yang kita selenggarakan pada 18 Nopember 2015 yang lalu.

Dalam surat laporan tersebut kami telah menyampaikan Berita Acara RUA dimana dalam surat

pengantarnya kamijuga mengemukakan dua issue utama yaitu mengenai rencana revisitarif asuransi

harta benda dan asuransi kendaraan bermotor serta ren@na kenai(an sesiwajib dan kenaikan komisi

reasuransi asuransi gempa bumi. Dalam waktu yang tidak terlarnpau lama kamitelah mendapatkan

tanggapan positif dari OJK tertanggal 8 Desember 2016 walau suratnya baru kamiterima tanggal 16

Desember 2016. Berdasarkan amanah dari surat OJK tersebut, bersama ini kami menyarnpaikan

informasi ini kepada seluruh Anggota MUI dan diminta untuk membantu monitoring atas

implementasinya.

Mengingat kedua rencana tersebut sudah berulang kali dibahas, namun menurut kami

implementasinya tetap memerlukan kesiapan dari para Anggota MUl, sehingga untuk itu kami

memohon masukan dari para Anggota AAUI tentang tanggal efektif pelakanaannya dengan mengisii

formulir feed back terlampir. Kami rnengharapkan formulir ini dapat dikembalikan kepada Sekretariat

pernata rfun r€an Building, z'*nor I JL Kunir€an lftrlia l€v. s, Guntur | .tat<ata rzs6a - lNmNESl'A
phone:021 -2sO89SOO{Hunting) lFax: v21 -2ffigt2g2,f email :info@aaui.or.id lweb:www.aaui.or.id ffi
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AAUI paling lambat tanggal 27 Desember 20L5, yang mana selanjutnya akan kami usulkan tanggal
efektif pelaksanaan kedua rencana tersebut kepada OJK sebelum akhirtahun 2016.

Mudah-mudahan nrelalui beberapa tahapan yang telah kita laksanakan bersama, maka
irnplementasinya menjadi semakin lebih baik guna mendukung industry asuransi yang sehat an kuat.

Atas perhatian dan kerjasama para Anggota MUl, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

llormat kami,

Direktur Ekekutif
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1. Tanggal Efektif dimulainya pelakanaan Revisi Tarif Asuransi Harta Benda dan Asuransi

Kendaraan Bermotor:

o 1 Februari 2017

o 1 Maret 2017

o 1April2017

2. Tanggal efektif dimulainya kenaikan sesi wajib asuransi gempa bumi menjada 25% maksimum

60 milyar rupiah dan kenaikan komisi reasuransi menjadi 27,syo

o 1Februari2017

o LApril2OLT

o lJuni 2017

Tanda Tangan & Stempel Perusahaan

FORMUUR FEED BACK

SURAT AAUf nomor t95 | AAUI lz0to

Nama :

Perusahaan :


