
           (dalam jutaan rupiah)

No. Keterangan Tahun 2016 Tahun 2015

Tahunan Tahunan

(1) (2) (3) (3)

1 Tingkat solvabilitas

A. Kekayaan yang diperkenankan 57,229.55      45,124.73      
B. Kewajiban (termasuk pinjaman qardh ) 46,061.90      39,067.03      

    

2 Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b) 11,167.65      6,057.70        

3 Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam 

pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban

A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (schedule  a) 2,393.47 1,460.20

B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (schedule  b) 0.00 0.00

C. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap 

mata        .....uang (schedule  c) 379.76 485.76

D. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang 

.....diperkirakan (schedule  d) 12,731.52 12,778.95

E. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang 

diasumsikan .....dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang 

diperoleh (schedule  e) 0.00 0.00
F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban 

pembayaran .....klaim (schedule  f) 582.59 665.30

4 Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang 

mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan 

dan/atau kewajiban (3a+3b+3c+3d+3e+3f) 16,087.34 15,390.21

5 Rasio pencapaian tingkat solvabilitas ( 2 dibagi dengan 4; dalam %) 69.42% 39.36%

Dalam hal dana tabarru'  mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai

Rasio RBC dana tabarru' 30.00%

PT ASURANSI CHUBB SYARIAH INDONESIA ( D/H PT JAYA PROTEKSI TAKAFUL )

DANA TABARRU'

 V.  RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU'

A. PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS DANA TABARRU'

Per 31 Desember 2016



PT ASURANSI CHUBB SYARIAH INDONESIA ( D/H PT JAYA PROTEKSI TAKAFUL )

IV. KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN

Untuk Periode Yang Berakhir

A. KEKAYAAN YANG TERSEDIA UNTUK QARDH

           (dalam jutaan rupiah)

Tahun 2016 Tahun 2015

Tahunan Tahunan

(1) (2) (3) (4)

1

2,393.47         1,460.20         

-                  -                  

379.76            485.76            

12,731.52       12,778.95       

-                  -                  

582.59            665.30            

2 Jumlah (1.a s.d. 1.f) 16,087.34       15,390.21       

3
11,261.14       10,773.15       

4

894.78            861.60            

5
-                  

-                  

6

-                  4,667.03         

7 12,155.92       16,301.77       

8
35,048.19       45,423.02       

9 22,892.28       29,121.25       

B. SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

No URAIAN Tahun 2016 Tahun 2015

Tahunan Tahunan

(1) (2) (3) (3)

1 Kekayaan 84,743.71       80,124.17       

2 Kewajiban 34,076.19       25,028.60       

3 Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2) 50,667.52       55,095.57       

4 12,155.92       16,301.77       

5 Modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan 50,000.00       50,000.00       

6 Solvabilitas minimum dana perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5) 50,000.00       50,000.00       

7 Pencapaian / saldo solvabilitas dana perusahaan (3-6) 667.52            5,095.57         

Jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan kekayaan yang harus 

disediakan untuk qardh  (70% x 2)

Per 31 Desember 2016

No. URAIAN

Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam 

pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban

a. Kegagalan pengelolaan kekayaan (schedule  A)

b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (schedule  B)

c. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis 

….mata uang (schedule  C)

d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang 

….diperkirakan(schedule  D)

e. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang …diasumsikan 

dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang …diperoleh (schedule  E)

f. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran 

…klaim (schedule  F)

Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh (A.7)

Dana yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin 

timbul dari kegagalan proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia 

dan/atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian-kejadian lain yang 

merugikan

Jumlah dana yang harus dipersiapkan untuk menjaga tingkat solvabilitas dana 

tabarru' yang dipersyaratkan (kekurangan solvabilitas dana tabarru' )

Jumlah dana yang harus dipersiapkan untuk menjaga perimbangan antara 

investasi ditambah kas dan bank dengan penyisihan teknis ditambah kewajiban 

klaim retensi sendiri

Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh  (3 + 4 + 5 +6)

Kekayaan perusahaan yang diperhitungkan sebagai kekayaan yang tersedia 

untuk qardh  (Bagian V Kolom 6 Nomor 9)

Kelebihan (kekurangan) kekayaan yang tersedia untuk qardh (8 - 7)



           (dalam jutaan rupiah)

No. Keterangan Tahun 2017 Tahun 2016

Kwartal I Triwulan IV

(1) (2) (3) (3)

1 Tingkat solvabilitas

A. Kekayaan yang diperkenankan 59,642.30      58,591.56      
B. Kewajiban (termasuk pinjaman qardh ) 50,732.68      50,864.80      

    

2 Jumlah tingkat solvabilitas (1a - 1b) 8,909.62        7,726.76        

3 Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam 

pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban

A. Kegagalan pengelolaan kekayaan (schedule  a) 2,408.11 2,459.51

B. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (schedule  b) 0.00 0.00

C. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap 

mata        .....uang (schedule  c) 327.58 369.72

D. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang 

.....diperkirakan (schedule  d) 12,388.92 12,387.92

E. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang 

diasumsikan .....dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang 

diperoleh (schedule  e) 0.00 0.00
F. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban 

pembayaran .....klaim (schedule  f) 766.50 915.29

4 Jumlah dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang 

mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam pengelolaan kekayaan 

dan/atau kewajiban (3a+3b+3c+3d+3e+3f) 15,891.10 16,132.44

5 Rasio pencapaian tingkat solvabilitas ( 2 dibagi dengan 4; dalam %) 56.07% 47.90%

Dalam hal dana tabarru'  mengalami kekurangan solvabilitas, jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai

Rasio RBC dana tabarru' 30.00%

PT ASURANSI CHUBB SYARIAH INDONESIA 

DANA TABARRU'

 V.  RASIO KESEHATAN KEUANGAN DANA TABARRU'

A. PENCAPAIAN TINGKAT SOLVABILITAS DANA TABARRU'

Per 31 Maret 2017



PT ASURANSI CHUBB SYARIAH INDONESIA

IV. KESEHATAN KEUANGAN DANA PERUSAHAAN

Untuk Periode Yang Berakhir

A. KEKAYAAN YANG TERSEDIA UNTUK QARDH

           (dalam jutaan rupiah)

Tahun 2017 Tahun 2016

Triwulan I Triwulan IV

(1) (2) (3) (4)

1

2,408.11         2,459.51         

-                  -                  

327.58            369.72            

12,388.92       12,387.92       

-                  -                  

766.50            915.29            

2 Jumlah (1.a s.d. 1.f) 15,891.10       16,132.44       

3
11,123.77       11,292.71       

4

207.82            877.86            

5
-                  -                  

6

-                  -                  

7 11,331.59       12,170.58       

8
40,458.88       34,960.76       

9 29,127.29       22,790.18       

B. SOLVABILITAS DANA PERUSAHAAN

No URAIAN Tahun 2017 Tahun 2017

Triwulan I Triwulan I

(1) (2) (3) (3)

1 Kekayaan 74,129.89       75,154.80       

2 Kewajiban 22,384.08       23,305.43       

3 Jumlah solvabilitas dana perusahaan (1-2) 51,745.81       51,849.37       

4 11,331.59       12,170.58       

5 Modal sendiri atau modal kerja yang dipersyaratkan 50,000.00       50,000.00       

6 Solvabilitas minimum dana perusahaan (jumlah yang lebih besar dari 4 atau 5) 50,000.00       50,000.00       

7 Pencapaian / saldo solvabilitas dana perusahaan (3-6) 1,745.81         1,849.37         

Jumlah yang digunakan sebagai dasar perhitungan kekayaan yang harus 

disediakan untuk qardh  (70% x 2)

Per 31 Maret 2017

No. URAIAN

Risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari deviasi dalam 

pengelolaan kekayaan dan/atau kewajiban

a. Kegagalan pengelolaan kekayaan (schedule  A)

b. Ketidakseimbangan antara proyeksi arus kekayaan dan kewajiban (schedule  B)

c. Ketidakseimbangan antara nilai kekayaan dan kewajiban dalam setiap jenis 

….mata uang (schedule  C)

d. Perbedaan antara beban klaim yang terjadi dan beban klaim yang 

….diperkirakan(schedule  D)

e. Ketidakcukupan kontribusi akibat perbedaan hasil investasi yang …diasumsikan 

dalam penetapan kontribusi dengan hasil investasi yang …diperoleh (schedule  E)

f. Ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi kewajiban pembayaran 

…klaim (schedule  F)

Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh (A.7)

Dana yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin 

timbul dari kegagalan proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia 

dan/atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian-kejadian lain yang 

merugikan

Jumlah dana yang harus dipersiapkan untuk menjaga tingkat solvabilitas dana 

tabarru' yang dipersyaratkan (kekurangan solvabilitas dana tabarru')

Jumlah dana yang harus dipersiapkan untuk menjaga perimbangan antara 

investasi ditambah kas dan bank dengan penyisihan teknis ditambah kewajiban 

klaim retensi sendiri

Jumlah kekayaan yang harus disediakan untuk qardh  (3 + 4 + 5 +6)

Kekayaan perusahaan yang diperhitungkan sebagai kekayaan yang tersedia 

untuk qardh  (Bagian V Kolom 6 Nomor 9)

Kelebihan (kekurangan) kekayaan yang tersedia untuk qardh (8 - 7)


