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Asuransi Kendaraan Bermotor Syariah Asuransi Harta Benda Syariah

TENTANG SOMPO INSURANCE SYARIAH

Sompo Insurance Syariah dalam struktur organisasi berada di bawah level 
direksi PT Sompo Insurance Indonesia dan pelaksanaan kepatutannya 
terhadap prinsip syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Rangkaian produk-produk Sompo Syariah merupakan produk asuransi pilihan 
yang berbasis syariah dimana pengaplikasiannya berdasarkan prinsip syariah 
seperti prinsip Ta'awun (saling tolong-menolong), Rida ('An Taradhin), Amanah, 
Keadilan, Tanggung jawab serta menghindari dari unsur haram. Manajemen 
pengelolaan produk ini menggunakan akad Wakalah Bil Ujrah dimana 
Perusahaan Sompo telah berpengalaman dalam mengelola risiko selama lebih 
dari 40 tahun.

Sompo Insurance 
Syariah adalah unit 
usaha PT Sompo 
Insurance Indonesia 
yang dibentuk untuk 
memenuhi kebutuhan 
pelanggan bisnis 
akan asuransi syariah 
dan pengembangan 
bisnis syariah secara 
umum.

Berdasarkan Surat Keputusan OJK 
no. KEP-95/NB.223/2017 
tertanggal 14 Agustus 2017

Unit Syariah
Sompo Insurance Syariah

Dewan
Pengawas

Syariah

PT Sompo Insurance Indonesia

Produk pilihan untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam berasuransi secara syariah:

• Asuransi Kebakaran dan Perluasan
• Asuransi Property All Risk
• Asuransi Gempa Bumi (Earthquake)



JARINGAN PEMASARAN
Jaringan pemasaran produk-produk syariah bersinergi dengan kantor - kantor pemasaran Sompo di seluruh 
Indonesia serta ditunjang oleh jaringan mitra perbankan untuk memberikan pelayanan secara paripurna kepada 
seluruh nasabah. 

JAKARTA (BLOK M, PASAR MINGGU, 
KELAPA GADING) | TANGERANG  
BANDUNG | SEMARANG | SOLO 
YOGYAKARTA | MALANG | SURABAYA  
DENPASAR | BANDAR LAMPUNG 
PALEMBANG | PEKANBARU | BATAM  
MEDAN | MAKASSAR | BALIKPAPAN  
PONTIANAK

MENGAPA ASURANSI SYARIAH

Achmad Riawan Amin

Pengelolaan risiko sesuai dengan syariat Islam terhindar dari unsur riba 
(bunga), maisir (judi), gharar (ketidakjelasan), risywah (suap) dan hal-hal 
haram lainnya. 

HALAL 1

*) Dana yang masuk akan di pisahkan antara dana milik peserta (dana 
Tabarru') yang di gunakan untuk kepentingan peserta seperti memberikan 
penggantian pada saat peserta terkena musibah dan sebagainya serta 
dana yang menjadi hak Perusahaan sebagai imbalan dalam melakukan 
manajemen pengelolaan risiko (Upah/Ujrah)

1

Diawasi oleh 
Dewan Pengawas Syariah3

Pengelolaan risiko berdasarkan risk sharing, dimana para peserta saling 
tolong-menolong dengan peserta lain untuk membantu peserta yang 
sedang terkena musibah dan Sompo bertindak sebagai wakil dalam 
pengelolaan risiko tersebut.
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Apabila terdapat surplus dalam pengelolaan dana peserta, surplus dapat 
dibagikan kepada peserta dan Sompo dengan besaran sesuai dengan 
kesepakatan.

4



Bisnis model Sompo syariah dijalankan berdasarkan akad Tabarru' yakni akad yang digunakan antar para 
peserta dalam berasuransi. Sedangkan akad yang digunakan antara peserta dengan perusahaan menggunakan 
akad Tijarah yakni berupa  akad Al Wakalah bil Ujroh, dimana peserta atau nasabah memberikan kuasa kepada 
perusahaan asuransi untuk mengelola dana Tabarru’ sesuai prinsip-prinsip syariah  dengan imbalan berupa upah 
(ujrah) kepada perusahaan asuransi yang bertindak sebagai operator. 

Dalam pengelolaan investasi dana Tabarru’, pembagian hasil investasi kepada para peserta didasarkan atas akad 
Mudharabah.

Pada ringkasan produk di bawah ini, Anda dapat menyesuaikan bidang pekerjaan dan kebutuhan Anda dengan
produk-produk asuransi Sompo Insurance Syariah

HARTA BENDA



Melindungi aset Anda dari kerugian dan kerusakan akibat kebakaran, 
petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang dan asap.

Melindungi aset Anda secara menyeluruh dari kerugian dan 
kerusakan yang datang secara tiba-tiba dan tidak terduga sepanjang 
tidak diakibatkan dari risiko yang dikecualikan dalam polis.

Pilihan perlindungan jaminan asuransi untuk aset Anda:

Harta Benda Syariah

2. ASURANSI PROPERTY ALL RISK (PAR) / INDUSTRIAL ALL
    RISK (IAR)

Melindungi aset Anda dari kerugian dan kerusakan sebagai akibat 
dari peristiwa gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan 
ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan atau letusan 
gunung berapi serta tsunami.

3. ASURANSI GEMPA BUMI (EARTHQUAKE)

Harta benda Anda 
seperti bangunan rumah 
tinggal atau tempat 
usaha, perlengkapan, 
peralatan, mesin, barang 
dagangan, persediaan 
barang dan sebagainya 
merupakan aset penting 
bagi Anda.

Sompo Insurance 
Syariah hadir untuk 
memberikan penawaran 
perlindungan untuk aset 
Anda. 



Dua pilihan jaminan perlindungan untuk kendaraan Anda:

Memberikan perlindungan atas kendaraan bermotor Anda dari 
kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh :

Kecelakaan lalu lintas seperti tabrakan, benturan, terbalik, 
tergelincir atau terperosok dengan nilai kerugian atau kerusakan 
sama dengan atau lebih tinggi dari 75% dari harga sebenarnya; 
atau
Hilang karena pencurian.

•

•  

KERUGIAN TOTAL (TOTAL LOSS ONLY)

Memberikan perlindungan menyeluruh atas kendaraan bermotor 
Anda dari segala risiko yang bukan merupakan pengecualian dalam 
polis.

KOMPREHENSIF (ALLRISK)

Syariah

Kecelakaan lalu lintas 
dan pencurian 
kendaraan bermotor 
setiap tahunnya semakin 
meningkat, Sompo 
Indonesia Syariah hadir 
untuk memenuhi 
kebutuhan dan 
menawarkan 
perlindungan bagi 
kendaraan Anda.



PT SOMPO INSURANCE INDONESIA (UNIT SYARIAH)
Mayapada Tower 2, 19th floor
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Jakarta, Indonesia 12920
Telp 
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Sompo Care 14051
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