
ج-حريق السيارة- الخطر المباشر: تضمن الشركة ا�ضرار التي تصيب السيارة وقطعها نتيجة الحريق أو ا�نفجار أو الصواعق.

ــي  ــرة أكان ف ــذه ا�خي ــدت ه ــا وج ــرقتها حيثم ــة س ــرقتها أو محاول ــن س ــج ع ــيارة والنات ــل للس ــل الحاص ــف أو العط ــدان أو التل ــركة الفق ــن الش د- الســرقة: تضم
الطريــق أو فــي المــرآب أو متوقفــة. إال أن الضمانــة ال تشــمل القطــع إال إذا ســرقت الســيارة بــذات الوقــت. إن الســرقة أو محاولــة الســرقة بواســطة الســالح أو عنــوًة 

باستعمال العنف  تبقى مستثناة من الضمان بموجب أحكام هذه  الفقرة.

هـــ- الســرقة بواســطة الســالح: تضمــن الشــركة الفقــدان أو التلــف أو العطــل الحاصــل للســيارة المؤمنــة والناتــج عــن ســرقة أو محاولة ســرقة الســيارة باســتعمال 
الّسالح أو عنوة باستعمال العنف.

ــاق  ــروط االتف ــ¬ لش ــدة وفق ــيارات المعتم ــل الس ــات نق ــة بخدم ــركة المختص ــع الش ــات م ــوارىء الطرق ــة ط ــي "آروب" خدم و- خدمــة طــوارىء الطرقــات : تغط
المبينة أدناه.

ــد  ــي ق ــوادث الت ــن الح ــؤولية ع ــة مس ــن أي ــ¬ م ــاة كلّي ــى "آروب" معف ــث تبق ــيارات بحي ــل الس ــة نق ــن خدم ــج ع ــالل نات ــن أي إخ ــؤولية ع ــة مس ــل أي إّن "آروب" ال تتحّم
تحصل مع الشركة المختصة بخدمات نقل السيارات المعتمدة أو بسببها.

١

الّشروط العامة لعقد الّتأمين على السيارات
عمًال بالمادة الثالثة من الشروط العامة لهذه البوليصة لقد عقد الّضمان وتحّدد القسط بناء
على تصريحات المتعاقد المبّينة في الشروط الخاصة الموقع عليها من قبله والتي تشّكل

مع الشروط العامة، جزءº ال يتجزأ من البوليصة. وعليه تتعّهد الشركة فيما لو: 

       ١- سدد لها المتعاقد قيمة القسط المبينة في الشروط الخاصة والمطلوبة 
لمدة التأمين  المذكورة في العقد.

       ٢-نفذ النصوص والتعهدات الواردة بالعقد أو ملحقاته تنفيذº دقيق¬.
أن تضمن له استنادº للشروط العامة والخاصة وبحدود االستثناءات المبينة

في البند الثاني كافة ا�خطار الواردة في العقد
وبحدود المبالغ المبينة فيه.

المادة ١ | موضوع ومدى الضمان – ا�خطار المضمونة
إّن الغايــة مــن هــذا العقــد هــو ضمــان المتعاقــد ضــد ا�خطــار المبينــة فيمــا يلــي (أ-ب-ج-د-هـــ-و-ز-ح) كّلهــا أو بعضهــا وذلــك فقــط فــي حــال ذكرهــا فــي الشــروط 
الخاصــة للعقــد أو ملحقاتــه، وشــرط أن تكــون الســيارة المؤّمنــة والموصوفــة فــي الشــروط الخاصــة للعقــد أو ملحقاتــه مســتعملة، أثنــاء حصــول الخطــر، فــي 

لبنان وأن يكون الّسائق حائز® على إجازة سوق نظامية مالئمة للسيارة المؤّمنة، تخّوله القيادة على ا�راضي الّلبنانية.

أ- المســؤولية المدنيــة: التعويضــات التــي قــد تترتــب علــى المتعاقــد بمقتضــى القوانيــن المرعيــة االجــراء بصــدد المســؤولية المدنيــة، والناتجــة عــن    
حــوادث ماديــة ســببتها تلــك  الســيارة  للغيــر (عندمــا تكــون الســيارة بقيــادة المتعاقــد أو أي شــخص آخــر)  إّلا أّنــه مــن المتفــق عليــه أن مســؤولية الّشــركة عــن 

ا�ضرار المادية التي تنجم عن حريق أو إنفجار تتسبب بهما السيارة، لن تتجاوز عن الحادث الواحد، المبلغ المحّدد في الشروط الخاصة.

مهمــا بلغــت ا�ضــرار، فــإن ضمانــة كل حــادث ال يمكــن أن تتجــاوز المبلــغ المحــّدد فــي الشــروط الخاصــة أو بملحــق، بمــا فيــه الفوائــد والمصاريــف القضائيــة وغيرهــا الناتجــة عــن 
الحــادث. وهــذه الضمانــة المبّينــة فــي النصــوص الســابقة تشــمل عواقــب المســؤولية المدنيــة التــي قــد تترتــب علــى أي شــخص مرخــص لــه مــن المتعاقــد، قــام باســتعمال 

السيارة بصورة مؤقتة من أجل السبب المصرح عنه. 
ــة  ــة الشــركة ال تســري لصالحــه إال بعــد أن تكــون قــد اســتنفدت ضمان ــزº علــى عقــد يضمــن مســؤوليته المدنيــة فــإن ضمان وإذا كان الشــخص الــذي ســلمت إليــه الســيارة حائ

العقد المذكور.

غير أنه يستثنى من عقد الضمان هذا، ا�شخاص الذين استأجروا السيارة أو الذين أودعت لديهم للزرابة أو التظبيط أو ا«صالح أو التجربة أو �ي سبب آخر مماثل.
 إن الغرامة، وهي تعتبر عقوبة وليس تعويضÄ، ال تلزم بها الشركة كما وأن هذه ا�خيرة ال تتحّمل مصاريف المحاكمات الجزائية.

ب- أضــرار الســيارة المضمونــة: ا�ضــرار الماديــة التــي تصيــب الســيارة المضمونــة بمــا فــي ذلــك ا�ضــواء والقطــع الثابتــة الضروريــة الســتعمالها، شــرط أن تنتــج تلك    
ا�ضــرار عــن اصطــدام مــع  ســيارة أخــرى أو أي جســم كان أو عــن انقــالب الســيارة دون اصطــدام مســبق، أّمــا ا�ضــرار الحاصلــة «طــارات الســيارة والبطاريــة وكذلــك ا�ضــرار 

الميكانيكية والكهربائية، فإّنها غير مشمولة  بالتغطية إّلا إذا تضّررت الّسيارة بذات الوقت. 

تطّبق الّشركة نسبة ا«ستهالك على قيمة الّسيارة و/أو قطع التبديل الجديدة عند وقوع حادث مشمول بالتغطية 
إال بحال ذكر عكس ذلك بوضوح في شروط العقد وتكون هذه النسبة محددة كما يلي : 

نسبة االستهالك المطبقة على قطع الغيار الجديدة عمر السيارة استنادا لتاريخ الصنع   
% ٠ لغاية سنة واحدة     

 % ١٠ ٢ سنة     
% ٢٠ ٣ سنة      
% ٣٠ ٤ سنة     
% ٤٠ ٥ سنة     
% ٥٠ ٦ سنة وما فوق    

، غير أّن النسبة المطبقة دومÄ على ا«طارات والبطارّية هي    ٥٠ %.

ــد وقــوع حــادث  ــدة عن ــل الجدي ــذ نســبة ا«ســتهالك علــى قطــع التبدي ــق الّشــركة حينئ ــل" ، ال تطّب ــدى الوكي ــح ل أمــا فــي حــال شــمول التأميــن منفعــة " تصلي
مشمول بالتغطية شرط ان اال يكون عمر السيارة قد جاوز ٢ سنة . 

يترتب على المتعاقد وبقدر ا«مكان، أن يتخذ ا«حتياطات الالزمة كي ال يترك السيارة بدون حراسة إثر إصابتها بحادث.
عنــد حصــول حــادث للســيارة، إذا فقــدت القطــع الّلازمــة «صالحهــا مــن الّســوق المحليــة، أو كانــت مــن طــراز قديــم غيــر قابــل لÕســتعمال فــإن التعويــض المترتــب 

على الشركة دفعه عن تلك القطع ال يمكن أن يتعدى الثمن ا�خير الذي كان وضعه لها صانعها أو الثمن ا�خير الذي كانت تباع به في الّسوق المحلي.

 GC/MOT/A/Q/2017 مرجع رقم ٤/١



ز- توفير سيارة بديلة: 
إذا كانــت الســيارة بحاجــة للتصليــح نتيجــة حــادث مشــمول بالتغطيــة حســب احــكام هــذه البوليصــة ، تقــوم الشــركة بتعويــض للمؤمــن لــه عــن المصاريــف 
المتكبــدة الســــتئجار ســــيارة بديلــة بشــــرط أن ال يتجــاوز مبلــغ التعويــض عــن كل يــوم ٣٠ د.أ. ويعتبــر التعويــض عــن الفتــرة الممتــدة مــن تاريــخ البــدء بالتصليح 

وحتى تاريخ النتهاء من إصالح السيارة على أن ال تتعدى مدة التعويض ٧ أيام كحد أقصى وبإستثناء مّدة االقتطاع المطبقة على أول ثالثة ايام .   

ح- الســائق و/أو الــركاب مــن غيــر ا�شــخاص الثالثيــن: تضمــن "آروب" للتأميــن الوفــاة والعجــز الكّلــي الدائــم أو العجــز الجزئــي الدائــم كمــا المصاريــف الّطبيــة الناجمــة 
مباشــرة عــن حــادث والمترتبــة علــى ا�شــخاص التالييــن: المضمــون، ا�شــخاص الذيــن ســّلمت إليهــم الســيارة، الســائق أيــ¬ كان، أجــراء المضمــون أو الشــخص الــذي ســلمت 
إليــه الســيارة وكذلــك أفــراد عائلــة كافــة ا�شــخاص المذكوريــن آنفــ¬ أي الــزوج وا�صــول والفــروع وا�خــوة وا�خــوات وا�صهــرة وزوجــات ا�خــوة وزوجــات وأزواج البنيــن إذا 

وجدوا في السيارة المضمونة عند وقوع الحادث وذلك وفق¬ لÌحكام المدرجة أدناه وضمن الحدود المذكورة في الشروط الخاصة.
يعتبر العجز كّلي ودائم حصر® في الحاالت التالية:

      • الشلل الكامل وغير القابل للشفاء.
      • فقدان نظر العينين بصورة كاملة وغير قابلة للشفاء دون أية إمكانية للمعالجة بواسطة عملية جراحية أو بأية وسيلة أخرى.

      • الّصمم الكامل وغير القابل للشفاء في ا�ذنين دون أي إمكانية معالجة بواسطة عملية جراحية أو بأية وسيلة أخرى.
      • فقدان اليدين أو فقدان القدمين أو فقدان يد وقدم في آن واحد مبتورين عند الرسغ أو عند الكعب أو ما فوق.

      • فقدان يد أو قدم على الوجه المبّين أعاله مع فقدان في الوقت نفسه النظر في عين واحدة على الوجه المبين أعاله أيض¬.
يعتبر العجز جزئي ودائم حصر® في الحاالت التالية:

      • فقدان يد مبتورة عند الرسغ أو ما فوق.
      • فقدان ساق مبتورة عند الكعب أو ما فوق.
      • فقدان بصر عين واحدة فقدان¬ تام¬ ودائم¬.

ال تســدد أيــة منافــع بموجــب هــذه التغطيــة إال إذا حصلــت الوفــاة أو العجــز الدائــم الكلــي أو الجزئــي ضمــن مهلــة تســعين يومــÄ كحــد أقصــى وذلــك ابتــداء 
ــخ الحــادث وشــرط أن تنجــم الوفــاة أو العجــز  الدائــم الكلــي أو الجزئــي مباشــرة عــن الحــادث. يســدد المبلــغ المترتــب لتغطيــة الوفــاة أو العجــز  مــن تاري
عندمــا يطلــب المتعاقد/الورثــة التســديد ويدفــع مباشــرة إلــى المتضــّرر وفــي حــال الوفــاة إلــى الورثــة الشــرعيين. وافــق المضمــون صراحــة علــى أن مــن شــأن 

تسديد المبلغ المترتب من قبل شركة الضمان إبراء ذمة هذه ا�خيرة وإعفاء الشركة من أية نتيجة متعلقة بالحادث.

فــي حــال  الوفــاة بعــد تســديد تعويــض العجــز الدائــم الكلــي أو الجزئــي ال يتوجــب علــى شــركة الضمــان تســديد أيــة تعويضــات إضافيــة ويكتفــي المضمــون 
.Äبالتعويض المسدد له سابق

تخضع هذه الفقرة لÕستثناءات الواردة في المادة ٢- فقرة (د).

أ-   الفياضانات أو ا�نواء أو العواصف أو االعصارات أو االنفجارات البركانية أو الزالزل أو غيرها من الظواهر الجوية. وعند حصول أي حادث يترتب على المتعاقد أن يثبت كون 
ا�ضرار موضوع مطالبته لم تنتج بأية صورة أو طريقة كانت مباشرة أو غير مباشرة عن الحاالت المذكورة.

ب- غزو، حرب خارجية، دولة أجنبية، حرب أهلية، أحكام عرفية، عصيان، تعبئة عامة، ثورة، استيالء على السلطة عسكري¬ أو سياسي¬، عمل إرهابي، أو تخريبي، تمرد، إضراب، 
تحركات شعبية، نهب، أي نوع من القذائف أو أي نوع من المتفجرات، الّرصاص، القذائف المدفعية، الصواريخ أو غيرها من ا�دوات الحربية أي¬ كان مصدرها ومن أي نوع كانت 

أو أية أعمال أو عمليات شاذة من قبل أشخاص مسلحين منتسبين أو غير منتسبين لمنظمات أو أحزاب سياسية أو عسكرية أو شبه عسكرية و/أو خاضعين لسلطان 
سلطات واقعية أو شرعية عاملين لحسابهم الخاص أو لحساب التنظيمات التي هم مسؤولون تجاهها.

وإذا حصــل حــادث، يترتــب علــى شــركة الضمــان أن تثبــت أن ا�ضــرار موضــوع المطالبــة قــد نتجــت عــن إحــدى هــذه الحــاالت بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة أو بأيــة طريقــة كانــت.

ج- الحــوادث والخســائر وا�ضــرار الحاصلــة لÌمــالك كافــة أو الخســائر والنفقــات كافــة الناتجــة أو المتأتيــة عــن الظــروف الملحوظــة فــي "أ" و"ب" أو الخســائر غيــر المباشــرة.

تستثنى من تغطية نقل السيارة جّراء عطل ميكانيكي / كهربائي أو حادث سير:
      •الرافعة (الحاضور)، ويتحّمل المؤّمن كلفة هذه الخدمة.

      • السيارة التي يزيد وزنها عن ٢ طن أو ذات العجالت الستة وما فوق والمركبات المصّفحة.
      • السيارة التي تكون في مكان سقفه منخفض أو في مرآب تحت ا�رض.

      •نقل السيارة من كاراج إلى آخر.
      •نقل السيارة أكثر من مّرة بالحالة الواحدة (أكان حادث أو عطل).

      •نقل أية سيارة أو مركبة بداخلها بضاعة.
                 - نقل السيارة عن طريق غير معّبدة 

٢- خدمات إضافية: 
      •شحن بطارية السيارة في موقع توقفها عن السير في حال كانت السبب في عدم دوران المحّرك.

      •إصالح ا�عطال الميكانيكية أو الكهربائية البسيطة في موقع توقفها عن السير، إذا أمكن وذلك لغاية مرتين في السنة التامينية الواحدة.
      •توصيل كمية من الوقود إلى موقع انقطاع السيارة.

ال تقــّدم الشــركة المختصــة بخدمــات نقــل الســيارات المعتمــدة الخدمــات المذكــورة أعــاله فــي الظــروف المعتبــرة بحكــم القــوة القاهــرة والظــروف ا�ســتثنائية 
وعوائق العوامل الطبيعية. تحتفظ "آروب" بحق فسخ هذه الخدمة المجانية دون الحاجة إلى إعالم المؤّمن مسبق¬ بذلك.

حّددت الخدمات التي تقّدمها الشركة المختصة بخدمات نقل السيارات المعتمدة بما يلي:
١-نقــل الســيارة جــّراء عطــل ميكانيكــي / كهربائــي أو حادث ســير: نقل المركبات الســياحية واØليــات التي ال يزيد وزنهــا فارغة عن ٢٠٠٠ كلــغ وذات العجالت ا�ربعة 
ــيارة  ــق الس ــرط أن يراف ــك ش ــن، وذل ــد التأمي ــة لعق ــروط الخاص ــي الش ــّدد ف ــّرات المح ــدد الم ــ¬ لع ــر، وفق ــة للقط ــات مخصص ــطة آلي ــدة بواس ــات المعب ــن الطرق ع

مالكها أو سائقها أو أي شخص آخر من قبله.

مســافة النقــل: تكــون المســافة المتفــق عليهــا لنقل المركبات الســياحية واØليات محــّددة ِب ٧٥ كلم جــراء الحادث و ٦٠ كلم جراء عطــل  ميكانيكي / كهربائي  
وضمن ا�راضي الّلبنانية فقط.

يتحّمل المؤّمن الكلفة ا«ضافية (٢$) المتوجبة عن كل كلم إضافي يزيد عن مسافة النقل المحّددة آنفا. 

المادة الثانية |  ا�خطار المستثناة
أ-     إستثناءات عامة تتعّلق بجميع أنواع السيارات:

           تستثنى من هذا الضمان وفي كافة ا�حوال الحوادث الجسدية وا�ضرار أو الخسائر المادية الحاصلة مباشرة أم بصورة غير  مباشرة في هذه الظروف اØتية:
           ١ -  الحوادث الجسدية وا�ضرار المادية الناتجة عن ا�همال أو الخطأ المقصود أو الجسيم أو الغش الذي يرتكبه المتعاقد أو أي شخص آخر هو تحت حراسة أو مسؤولية

           المتعاقد القانونية.
           ٢-  الحــوادث الجســدية وا�ضــرار الماديــة التــي تصيــب المتعاقــد نفســه أو ا�شــخاص الذيــن ســلمت إليهــم الســيارة، الســائق أّيــ¬ كان، أجــراء المتعاقــد أو الســائق أو الشــخص الــذي      
           ســلمت إليــه الســيارة وكذلــك أفــراد عائلــة كافــة ا�شــخاص المذكوريــن أعــاله أي الــزوج وا�صــول والفــروع، ا�خــوة، ا�خــوات وا�صهــرة وزوجــات ا�خــوة وزوجــات وأزواج البنيــن 
           وذلك أّي¬ كانـت ظروف وأسبــــاب الحــادث وبـدون أي تحّفـظ. وهــذه االستثنـاءات تطبـق سـواء كــان ا�شخـــاص المذكـورين أعاله يقودون السيــارة المؤمنـة أم منـقولين فيــها  

            أم يصعدون إليها أو ينزلون منها أم كانوا خارجها. وتشمل هذه االستثناءات ممتلكات كافة المذكورين أعاله المنقولة وغير المنقولة.
            ٣-  الّســرقات والتخريبات ســواء التي يحدثها ا�شــخاص المنصوص عنهم في الفقرتين ١ و ٢ أعاله أم ا�شــخاص الذين كانت الســيارة بعهدتهم أو عندما تكون الســيارة  مؤجرة إلى الغير
             ٤  - ا�ضــرار الماديــة التــي تصيــب الســيارة المضمونــة والناتجــة عــن عيــب فــي الصنــع أو التلــف الناتــج عــن قدمهــا أو عن عطل ميكانيكــي أو عن تدني قيمتهــا أو عدم االهتمــام بصيانتها.

           ٥-  ا�ضرار التي تصيب ا�جهزة الكهربائية وقطعها إذا نتجت هذه ا�ضرار عن الطاقة الكهربائية.
           ٦-  كل حادث يحصل أثناء قيادة السيارة المضمونة نتيجة مخالفة القوانين وأنظمة السير المرعية ا�جراء كالمرور بعكس وجهة السير أو عدم ا�لتزام بإشارات المرور،

          على سبيل المثال ال الحصر، مهما كانت ا�سباب التي نجم عنها الحادث.
           ٧-  كل حادث، مهما كانت أسبابه، يحصل أثناء قيادة السيارة المضمونة من قبل سائق كان وقت الحادث تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

           ٨-  كل حــادث أيــ¬ كانــت نتائجــه الــذي يســبب ضــررº للســيارة المؤمنــة أو لغيرهــا مــن الســيارات أو لÌشــخاص المؤمنيــن أو لÌشــخاص الثالثيــن إذا كان الحــادث ناتجــ¬ عــن عــدم
            التقّيــد  بشــروط الّسالمة العامــة المحّددة في القوانيــن وأنظمـة السيـر المرعيـة ا�جـراء كزيـادة عدد الركـاب المنقوليـن عن العدد المسمـوح بـه أم عن نقلهـا حمـولة أثقـل     

            من المرّخص بها على سبيل المثال ال الحصر.
           ٩ - كافة ا�ضرار التي تصيب الحيوانات أم ا�موال أم ا�متعة على اختالف أنواعها أثناء نقلها في السيارة المضمونة وكذلك فقدانها.

           ١٠ - الحوادث مهما كان نوعها الناتجة عن مباريات أو سباق أو مراهنات.

٢
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١١ - الحوادث وا�ضرار والخسائر والمسؤوليات التي يكون سببها أو التي تنتج مباشرة أو غير مباشرة عن:



١٢ - إن الشــركة ال تضمــن المســؤولية المدنيــة أيــة كانــت طبيعتهــا، الحاصلــة أو المتفاقمــة  أو الناتجــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة من/عــن ا�ســلحة النوويــة أو االشــعاعات 
ــ¬ لتطبيــق هــذا االســتثناء كل  ــات بالتفاعــل الــذري الناتجــة عــن أيــة مــواد  أو  آفــات نوويــة  ناتجــة عــن اشــتعال المــواد الملتهبــة النوويــة. ويعتبــر التهاب الذريــة أو االصاب

تفاعل متسلسل لالنفصام النووي.

ب-   إستثناءات متعّلقة فقط بالسيارات الخصوصية السياحية: 
 با�ضافة إلى ا�ستثناءات العامة المنصوص عنها في الفقرة (أ) أعاله يستثنى فيما يتعلق بالسيارات الخصوصية السياحية ا�ضرار التالية:

الحوادث الجسدية وا�ضرار المادية التي تصيب السيارة والتي سّببتها السيارة عندما تنقل ركاب¬ با�جرة أو عندما تكون مؤجرة أو عندما تستعمل لغير الوجهة المصّرح عنها.

ج-    إستثناءات خاصة بالسيارات المعّدة للنقل العام والبضائع:
با�ضافة إلى االستثناءات العامة المنصوص عنها في الفقرة (أ) أعاله، يستثنى أيض¬ فيما يتعلق بالسيارات المعدة للنقل العام أو لنقل البضائع ا�ضرار التالية:

١ -  عند حصول حادث، إذا كان عدد ا�شخاص المنقولين في السيارة يتجاوز العدد المرخص به أو إذا زادت الحمولة عن الحد النظامي، فإن الضمان ال يشمل هكذا حادث.
٢ -  ال يكون الحادث مغّطى بالضمان المنصوص عليه في العقد الحاضر إال إذا كانت السيارة المضمونة بقيادة المتعاقد أو أي شخص مولج عادًة بذلك وشرط أن يكون 

السائق حائزº على إجازة الّسوق النظامية وأن تكون السيارة حائزة على رخصة السير النظامية أيض¬.
٣ -  تستثنى من الضمان الحوادث الجسدية التي قد تصيب ا�شخاص المنقولين في السيارة المضمونة أو الصاعدين إليها أم النازلين منها أو الذين يجرون فيها أي عمل 
كان وذلك إذا لم يذكر ضمان هذه الحوادث صراحة في العقد أو في ملحق العقد ولقاء دفع العالوة العائدة لضمان هذه الحوادث وضمن حدود الضمانات المنصوص 

عنها في الشروط الخاصة.
٤ -  ال تعوض الشركة على المضمون الخسائر الناتجة:

أ-      عن فقدان أو تلف ا�شياء المنقولة في السيارة.
ب-    بسبب مسؤوليته عن ا�ضرار الالحقة بالجسور والطرقات وا�شياء الموجودة تحتها والناتجة عن االرتجاج أو عن وزن السيارة أو عن أية حمولة تنقلها السيارة.

ج-     بسبب أية مسؤولية ناتجة عن أي عقد كان.
د-     بسبب الحوادث الجسدية وا�ضرار المادية الناتجة عن عمليات تحميل أو تفريغ السيارة أو عن الحمولة المنقولة و/أو عن تجاوز هذه الحمولة العلّو أو 

العرض أو الطول المرخص به.

١-   الحادث أو الضرر الذي يصيب السائق البالغ أقل من ثمانية عشر سنة.
٢-  أي ضرر يصيب عضو كان سابق¬ مشوه¬ أو مخّلع¬ أو مبتورº أو سبق وعانى من فقدان وظيفي.

٣ - أي ضرر ناجم كلي¬ أو جزئي¬ عن مرض أو عيب وراثي أو والدي أو عن ضعف جسدي من أي نوع كان.

د-    استثناءات خاصة تتعلق بالسائق و\أو الركاب من غير ا�شخاص الثالثين:
 با�ضافة إلى ا�ستثناءات العامة المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعاله يستثنى أيض¬ من هذه التغطية:

المادة الرابعة | تسديد ا�قساط
إّن الّضمان ال يسري إّال بعد تسليم العقد إلى المتعاقد موّقع وفقÄ ل×صول وبعد أن تدفع ا�قساط بما فيها قيمة المصاريف والرسوم المختلفة.

وال تعتبر ا�قساط مدفوعة إال إذا أعطي بها إيصال صادر عن ا«دارة أو وكيلها الرسمي او من يمثلها . تطّبق نفس ا�حكام على كل ملحق لعقد الضمان.

المادة الخامسة | تسوية الحوادث
علــى المتعاقــد أن يســّلم إلــى مركــز الشــركة أو وكالتهــا فــي ظــرف ثالثــة أيــام مــن تاريــخ وقــوع الحــادث تصريحــÄ يبّيــن فيــه عــن تاريــخ ومحــل وقــوع الحــادث وأســبابه 
وظروفــه وإســم وشــهرة وعمــر ومحــل إقامــة الســائق وا�شــخاص المصابيــن والشــهود وإذا أمكــن مســبب الحــادث الــذي يحتمــل أن يكــون مســؤوًال عنــه، وأن يبّيــن 

أيضÄ في التصريح نوع ا�ضرار وأهمّيتها.
و يتوجــب علــى المؤمــن عنــد حصــول اي حــادث بســيارته أوقــع أضــرارا بممتلــكات الغيــر قــد يكــون هــو مســؤوال عنــه، أن يتصــل بالشــركة فــورا علــى الخــط الســاخن 

المعين في الشروط الخاصة للعقد بغية قيام هذه االخيرة بأرسال أحد خبراء السير المكلفين من قبلها للكشف على االضرار.  

ويتوّجــب أيضــ¬ علــى المضمــون أن يبّلــغ شــركة الضمــان فــور االســتالم جميــع االشــعارات والرســائل واالنــذارات والدعــوات وا�عمــال القضائيــة والغيــر القضائيــة وبصــورة عامــة أيــة 
وثائق تتعّلق بمطالبة المتضرر أو بدعوى مقامة من قبله.

عندمــا تقــع المســؤولية علــى الغيــر، يجــب علــى المتعاقــد أن يبّلــغ ذلــك إلــى الشــركة وأن يّتخــذ علــى الفــور ا�جــراءات الّلازمــة فــي ســبيل إقامــة الدعــوى عليــه تحــت طائلــة تحملــه 
ا�ضرار الناتجة عن عدم تقّيده بهذا الشرط.

إذا تأخر المتعاقد عن تقديم التصريح أو عن تحويل ا�وراق المذكورة إلى الشركة فيحق لهذه ا�خيرة أن تطالبه بتعويض يتناسب مع الضرر الناشئ عن التأخير.
غيــر أنــه إذا تمّكــن المتعاقــد مــن أن يثبــت أن التأخيــر ناتــج عــن أســباب خارجــة عــن إرادتــه أو عــن قــوة قاهــرة فــال يطالــب بــأي تعويــض وال يفقــد شــيئ¬ مــن حقوقــه. عندئــذ تبتــدئ 

المهلة المعطاة لتقديم التصريح من تاريخ زوال هذه ا�سباب القاهرة. أّما عدم تقديم التصريح فإنه يسقط حكم¬ المتعاقد من حق ا�ستفادة من الضمان.

المادة الّسادسة | الحوادث التي تصيب الغير
للشــركة وحدهــا الحــق با�تفــاق مــع الغيــر الــذي أصابــه الضــرر وقــد منحهــا المتعاقــد لذلــك كل الســلطة الالزمــة متعهــدº بتجديدهــا بموجــب ســند خــاص فيمــا لــو طلــب منــه 

ذلك. ويسقط حق المتعاقد من أية ضمانة إذا تمت تسوية ما من غير موافقتها أو مساهمتها أو في حالة اعتراف بالمسؤولية.
وال يعتبر إعتراف¬ بالمسؤولية ا�قرار المادي بالواقع وتقديم ا�سعافات ا�ولية للجرحى ونقلهم إلى مكان معين.

وإذا نشــأ نــزاع مــع ا�شــخاص الثالثيــن الذيــن لحقهــم الضــرر، تتابــع الشــركة الدعــوى بإســم المتعاقــد الــذي يخوّلهــا كل ســلطة لهــذه الغايــة كمــا ســبق بيانــه، ومــع ذلــك فــإذا 
ــة، أن تشــرف علــى الدعــوى غيــر أنهــا  ــت الســلطات الجزائيــة ا�دعــاء، يتوّجــب إبــالغ الشــركة ذلــك علــى الفــور وفــي جميــع ا�حــوال للّشــركة مطلــق الحريــة، فــي تلــك الحال توّل

ليست ملزمة بذلك.

المادة الّسابعة | الحوادث التي تقع للسيارات – الحريق – الّسرقة
إذا لــم يّتفــق حبيــ¬ علــى تعويــض ا�ضــرار يتــرك تقديرهــا إلــى خبيريــن يعينهمــا الطرفــان، فــإذا اختلــف الخبيــران ُضــّم إليهمــا خبيــرº ثالثــ¬. عندئــذ يتفــاوض الخبــراء الثالثــة فــي تقديــر 
ــن هــذا ا�خيــر مــن قبــل  ــن أحــد الطرفيــن خبيــره أو إذا لــم يتفــق الخبيــران علــى إختيــار الخبيــر الثالــث، فيعّي التعويــض ويتــرك تقديــره للــرأي الــذي تعتمــده ا�غلبيــة. وإذا لــم يعّي

المحكمة وذلك بناًء لطلب ا�كثر عجلة ويعفى الخبراء من المعامالت القضائية ويتحمل كل طرف أتعاب خبيره ونصف أتعاب الخبير الثالث إذا لزم تعيينه.
ال يمكــن بــأي حــال مــن ا�حــوال ا�لتجــاء إلــى المحاكــم قبــل أن يتّمــم الخبــراء أعمالهــم. وحيــث أنــه ال يمكــن أن يكــون الضمــان طريقــ¬ للكســب فــال تضمــن الشــركة عنــد وقــوع 
حــادث يلحــق ضــررº بالســيارة ســوى الخســارة التــي أصابــت المتعاقــد مــن جــراء الحــادث علــى أن ال تتجــاوز قيمــة التعويــض المســتحق لــه قيمــة الســيارة يــوم وقــوع الحــادث بصــرف 

النظر عن ا�ضرار غير المباشرة أي¬ كانت.
تقوم الشـركة بالتعويض عن الخسارة الكلية للمركبـة المؤمنة. وفقا لقيمتها في السوق المحلي وقت وقوع الحادث أو وفقا لقيمة تأمين المركبة المحددة في 
الشروط الخاصة للعقد ، أيهما أقل على أن يتم خصم قيمة االستهالك وفقÄ لما هو معمول به لدى الشركة في حينه إذا ما اعتمد االحتسـاب حسب قيمة تأميـن 
المركبـة في الشروط الخاصة. تحتفظ الشركـة بحقها في اعتبـار المركبة خسـارة كّلية إذا ما ارتـأت أن إصالحها غير مجـٍد هي قـد فاقت قيـمة التصليح ال ٧٠% مـن 

قيمة المركبة في السوق المحلي وقت وقوع الحادث. عالوة على ذلك يلتزم المؤمن له  بنقل ملكية المركبة إلى الشركة أو من تعّينه في حينه.

 

١ -  تم عقد هذا الضمان وحّدد قسطه استنادº إلى تصاريح المتعاقد المدّونة في الشروط الخاصة. 
إذا حصــل كتمــان أو تصريــح كاذب يــؤّدي إلــى خــداع الشــركة فــي تقديــر الخطــر فــإن للضامــن الحــق بإبطــال عقــد الضمــان أو فســخه حســب الحــاالت ووفقــ¬ لمنطــق المــادة 

٩٨٢ من قانون الموجبات والعقود.
ــا  ــع م ــادة جمي ــب بإع ــركة أن تطال ــذاك للش ــق آن ــش يح ــع الغ ــدي طاب ــا ترت ــا أو لتكراره ــا أو �هميته ــبة لطبيعته ــان بالنس ــاء أو الكتم ــت ا�خط ــك، إذا كان ــى ذل ــة إل وبا�ضاف
دفعتــه عــن الحــوادث الســابقة. يترتــب علــى المضمــون، تحــت طائلــة بطــالن الّضمــان، أن يعلــم الشــركة مســبق¬ بموجــب كتــاب مضمــون عــن أي تعديــالت فــي الخطــر 
المضمــون وخاصــة تلــك التعديــالت التــي قــد تــؤدي إلــى زيــادة خطورتــه وخاصــة إذا كانــت ناتجــة عــن تغييــر قــوة المحــّرك أو عــدد المحــّالت أو الهيــكل أو جهــة ا�ســتعمال 

أو قيمة السيارة.
إذا رفض المتعاقد تسديد القسط ا�ضافي المعادل لزيادة الخطر فإنه يحق للشركة فسخ العقد.

٢ -  يتعّهــد المتعاقــد بحفــظ الســيارة المضمونــة بحالــة جيــدة صالحــة للســير ومصانــة مــن كل عيــب وخاضعــة لكشــوفات عديــدة كمــا أن الّشــركة تحتفــظ بحّقهــا بــأن 
تقوم بواسطة فنّيين بالكشف على السيارة وبإعالم المتعاقد خطي¬ با�صالحات التي ترى من الواجب إجراءها.

المادة الثالثة | تكوين العقد – التصاريح الواجبة لدى االكتتاب -  الواجبات خالل مدة الضمان ٣
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يقصــد بالضمــان تصليــح ا�ضــرار الناتجــة عــن الحــوادث، لذلــك ال يحــق للمضمــون أن يطالــب بــأي تعويــض عــن حرمانــه مــن اســتعمال ســيارته أو عــن تدنــي قيمتهــا أو عــن تكاليــف 
زرابتها أو غيرها من المصاريف. 

ومــن المتفــق عليــه أنــه ال يجــوز للمتعاقــد إجــراء تصليــح أو تغييــر قطعــة مــا مــن أدوات الســيارة المتضــررة مــن دون موافقــة الشــركة خطيــ¬ إّلا أنــه يحــق لــه أن يجــري التصليحــات 
الضروريــة بشــرط أن ال تتجــاوز قيمتهــا المبلــغ المحــدد فــي الشــروط الخاصــة وعلــى أن يبّلــغ الشــركة عــن ذلــك فــورº وأن يقــدم لهــا فاتــورة فــي الحســاب مرفقــة ببيــان تفصيلــي 

عن قيمة التصليحات والقطع التي تّم إبدالها.
وبمــا أن الضمــان قــد أجــري علــى أســاس ســعر الســيارة وهــي جديــدة بعــد أن اســتخرج منــه قيمــة التدنــي الناتــج عــن القــدم، لذلــك إذا اتضــح مــن التقديــر أن قيمــة الســيارة المتضــررة 

تفوق المبلغ المصرح عنه في العقد، اعتبر المتعاقد مسؤوًال عن هذه الزيادة وتحّمل نصيبه من الخسارة بنسبتها.
إذا سرقت السيارة يتوّجب على المتعاقد أن يبلغ ا�مر الى السلطات المختصة في ظرف ١٢ ساعة وعليه أن يرفع ا�مر الى النيابة العامة إذا طلبت الشركة منه ذلك.

المادة الثامنة | إعادة تكوين قيمة الضمان
بعــد كل حــادث مضمــون بموجــب أحــكام الفقــرات ب، ج، د، مــن المــادة ا�ولــى يصــار حكمــÄ إلــى إعــادة تكويــن قيمــة الضمانــة المحــددة فــي الشــروط الخاصــة للخطــر 

المعني وتحسم حكمÄ قيمة القسط العائد «عادة التكوين من التعويض المستحق للمتعاقد من جراء الحادث.

المادة التاسعة | حلول الشركة محل المتعاقد بعد وقوع الحادث
إّن شــركة الضمــان التــي دفعــت تعويــض الضمــان تحــل حتمــ¬ محــل المضمــون فــي جميــع الحقــوق والدعــاوى المترتبــة علــى ا�شــخاص اØخريــن الذيــن أوقعــوا بفعلهــم الضــرر 

الذى أدى إلى إيجاب التبعة على شركة الضمان.
ويجوز للضامن أن يتمّلص من التبعة كلها أو بعضها تجاه المضمون إذا استحال عليه الحلول محله في تلك الحقوق والدعاوى بسبب فعل من المضمون.

ال يحــق للضامــن، خالفــ¬ لÌحــكام الســابقة، مداعــاة أوالد المضمــون أو فروعــه أو أصولــه أو مصاهريــه مباشــرة أو مأموريــه أو مســتخدميه أو عمالــه أو خدمــه، وبوجــه عــام حميــع 
ا�شخاص الذين يسكنون عادة في بيت المضمون، ما لم يكن هناك غش اقترفه أحد هؤالء ا�شخاص.

المادة العاشرة | مدة العقد
ينظم العقد للمدة المحددة في الشروط الخاصة.

أمــا فــي حــال وفــاة المتعاقــد أو فــي حالــة بيــع أو تنــازل فــي أي شــكل أتــى حتــى فــي شــكل وكالــة أو هبــة الســيارة المؤمــن عليهــا، ال يبقــى العقــد ســاري المفعــول 
لصالح الوريث أو المقتني الجديد أو المهداة له السيارة إال بعد موافقة الشركة على ذلك كتابة بموجب ملحق خاص. 

فــي حالــة ا«فــالس أو التصفيــة القضائيــة تحتفــظ الشــركة لنفســها بحــق إلغــاء العقــد ابتــداء مــن تاريــخ إشــهار ا«فــالس أو طلــب التصفيــة القضائيــة وفقــÄ لنصــوص 
المادة ١٢ من هذا العقد.

المادة الحادية عشرة | محل االقامة المختار
اتفــق الطرفــان علــى أن يتخــذ المتعاقــد محــل ا�قامــة فــي العنــوان المذكــور فــي هــذا العقــد وكل تبليــغ يرســل لــه علــى ذلــك العنــوان يعتبــر صالحــ¬ حتــى ولــو غّيــر المتعاقــد 

محل إقامته أو رفض التبليغ أو أهمل استالمه. وال يعتبر أي تعديل في العنوان معروف¬ من الشركة إال إذا تبّلغت بذلك خطي¬.

المادة الثانية عشرة | فسخ العقد
يحــق للشــركة أن تفســخ العقــد فــي أي وقــت تشــاء بموجــب كتــاب مضمــون وال يســري هــذا الفســخ إال بعــد مضــي ثمانيــة أيــام علــى إرســال الكتــاب المضمــون إلــى المتعاقــد علــى 

العنوان المذكور بالعقد دون المساس بحقوق المتعاقد بالتعويض عن الحوادث التي تكون قد وقعت قبل الفسخ.
في حالة الفسخ تعيد الشركة للمتعاقد، بناء على طلبه، قيمة القسط المدفوع بعد أن تحسم منها قسم¬ يتناسب مع المدة التي بقي فيها العقد ساري المفعول.

١-      مــع مراعــاة أحــكام الفقــرة ٢ التاليــة وفــي الحــاالت التــي تقــرر الشــركة  فيهــا الفســخ بســبب مخالفــة أحــكام بوليصــة التأميــن، يكــون للشــركة الحــق بــأن تســتوفي بــدل 
الضمان في هكذا حاالت على أساس النسب التالية:

•        ٢٥% عن مدة ضمان ال تزيد عن شهر واحد.
•       ٥٠% عن مدة ضمان ال تزيد عن ٣ أشهر.

•       ٧٥% عن مدة ضمان ال تزيد على ٦ أشهر.
•       ١٠٠% عن مدة ضمان ال تزيد على ٩ أشهر.

٢-    فــي حــال بطــالن العقــد أو إبطالــه بســبب تكتــم المتعاقــد أو تقديمــه عــن قصــد تصريحــÄ كاذبــÄ، يكــون للشــركة الحــق بكامــل أقســاط الضمــان عــن كامــل 
مدة الضمان التي كانت ملحوظة في العقد وذلك كبند جزائي غير قابل للتعديل.

٣-     أمــا فــي ا�حــوال التــي يحصــل فيهــا الفســخ دون حصــول خطــأ أو دون حصــول مخالفــة ذات شــأن فــإن الشــركة تعيــد للمتعاقــد بنــاء لطلبــه القســط العائــد 
للمدة التي لم يعد  الضمان يشملها بسبب الفسخ.

المادة الثالثة عشرة | تعرفة المدة القصيرة
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المادة الرابعة عشرة | شرط عام
ال يجوز مطلقÄ للمتعاقد أن يدخل الشركة شخصÄ ثالثÄ في الدعاوي أو يطلب كفالتها.

المادة الخامسة عشرة | المحاكم المختصة
في كل دعوى قائمة بين المتعاقد والشركة بخصوص خالفات ناتجة عن هذا العقد اتفق الفريقان على إعطاء صالحية الفصل بها إلى محاكم بيروت.

المادة السادسة عشرة | سقوط الحق بمرور الزمن
تسقط الحقوق الناتجة عن هذا العقد بعد مرور سنتين على الحادث الذي نشأت عنه، غير أن هذه المهلة ال تسري

١-     في حالة التكتم والسهو والتصريح الكاذب أو المغلوط إال اعتبارº من اليوم الذي علمت الشركة به.
٢-    عند وقوع الحادث: إال اعتبارº من اليوم الذي علم به أصحاب الحق. هذا على أن يثبتوا أنهم قبل هذا اليوم لم يكونوا على علم بوقوع الحادث. 

أما في الحقوق العائدة للمتعاقد على الشركة والتي نشأت عن دعاوي الغير فتحسب تلك المدة ابتداء من اليوم الذي أقام فيه الغير الدعوى ضد المتعاقد أو اليوم
الذي قبض فيه من المتعاقد التعويضات.

المادة السابعة عشرة
في حال وجود خالف أو التباس أو تناقض بين الّنص العربي لهذا العقد، وأي نص آخر إن وجد، باللغة ا�جنبية، يعتمد الّنص العربي دون سواه.
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