Jaminan Premi
Tetap Bagi Kapal-Kapal
Kecil and Berukuran Sedang
FITUR-FITUR UTAMA
Kini London Club
menyediakan asuransi P&I
dengan premi tetap bagi
pemilik kapal-kapal kecil
dan berukuran sedang.
Kami menyediakan
jaminan yang
komprehensif dengan
dukungan tim ahli terbaik
kami.

PERTANGGUNGAN
Perlindungan dengan premi tetap
yang kami miliki diperuntukkan bagi
kapal-kapal berukuran kecil hingga
sedang, termasuk kapal-kapal yang
beroperasi di sektor off-shore.
Dirancang bagi para pemilik kapal
yang membutuhkan perlindungan
resiko P&I yang komprehensif
dengan pembayaran premi tetap
tanpa pertanggungan yang tinggi
sebagaimana asuransi mutual.
PERLINDUNGAN
Kami memberikan perlindungan
penuh terhadap resiko P&I. Syarat
dan ketentuan kami yang berlaku
mencerminkan sejarah panjang
London Club di sektor asuransi
P&I. Kami dapat mengatur produk
kami sedemikian rupa agar sesuai
dengan kebutuhan anda dengan
perlindungan hingga US$ 500 jt
dan deductible yang disesuaikan
dengan profil resiko anda termasuk
perlindungan resiko perang.
FLEKSIBILITAS
Selain perlindungan resiko standar
P&I, kami dapat menawarkan
tambahan perlindungan untuk
pertanggungan Charterparty,
kontrak alat berat dan suplai, serta
pertanggungan bagi kapal-kapal
yang melakukan operasi khusus
seperti pengerukan, konstruksi,
pemasangan dan pengerjaan
perbaikan dan/atau terlibat dalam

operasi diluar perlindungan P&I
standar. Tujuan utama kami adalah
untuk menyediakan anda paket
premium tetap untuk memenuhi
kebutuhan eksposur kontraktual dan
operational anda.
KEAMANAN
Kami adalah salah satu P&I Club
terkemuka di dunia dan telah
menyediakan jaminan P&I bagi
para Pemilik Kapal di seluruh dunia
selama hampir 150 tahun.
PELAYANAN P&I
Kami menyediakan layanan yang
cepat, saran dan dukungan dari tim
berpengalaman kami yang berbasis
di London, Hong Kong dan Yunani,
dan di semua jaringan koresponden
P&I di seluruh dunia.
PERLINDUNGAN FD&D (FREIGHT,
DEMURRAGE & DEFENCE)
Kami juga menawarkan asuransi
FD&D yang didukung oleh tim
pengacara P&I Club yang kuat dan
cepat di semua kantor kami.
DUKUNGAN LOSS PREVENTION
Kami secara berkala menerbitkan
bulletin StopLoss, ditambah
dengan program Alerts; kami
juga menyelenggarakan dan
berpartisipasi dalam seminar dan
lokakarya P&I sesuai saran dan
masukan dari para Pemilik Kapal di
seluruh dunia.

Tentang Kami
The London P&I Club adalah salah
satu asuransi dan underwriting P&I,
FD&D dan Resiko Perang terkemuka
dan dipercaya oleh Pemilik dan
Charter Kapal di seluruh dunia. Kami
telah memberikan perlindungan
terhadap lebih dari 50 juta tonase
kapal.

Bekerja dengan
The London
P&I Club

Layanan dan Dukungan P&I
Kami memiliki tim pengelola klaim
dan sumber daya underwriting
yang handal di setiap kantor kami di
London, Hong Kong dan Yunani.
Tim kami terdiri dari para ahli di
bidang komersial, legal, kepelautan,
dan bidang-bidang relevan lainnya.
Pengalaman dan pengetahuan
khusus yang kami miliki menjadikan
kami mampu bekerja secara
efektif dan efisien, dan dapat
memahami berbagai masalah yang
berhubungan dengan keluhan
dan klaim-klaim anda. Untuk info
lebih lanjut tentang kami dan para
personilnya dapat dilihat di:
www.londonpandi.com

Keahlian Legal/ FD&D
Kami menyadari bahwa saran hukum
yang cepat dan praktis penting
artinya bagi Pemilik Kapal; untuk
itu kami selalu berupaya memberi
layanan dan jasa FD&D terbaik bagi
klien-klien kami.
Kami memiliki tim legal in-house
yang kuat beranggotakan lebih dari
20 pengacara yang ditempatkan
di tiga kantor kami, termasuk di
dalamnya para pengacara Inggris
dan ahli hukum lainnya yang berasal
dari berbagai wilayah hukum di
dunia.
Kami membantu para Pemilik Kapal
memperoleh manfaat maksimum
dari asuransi FD&D dengan cara
menyediakan layanan saran hukum
yang cepat dan jelas.
Dalam beberapa kasus, kami
melibatkan pengacara luar dari
jaringan law firm maritime diseluruh
dunia, dengan tetap bekerja
secara efektif.

Hubungi kami
Untuk informasi lebih lanjut tentang premi tetap
silahkan hubungi tim London P&I di:
underwriting@londonpandi.com
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