
  عقد ضمان للسيارات
  الشروط العامة

  
د الم من الشروط العامة لهذه البوليصة لقد عقد الضمان وتحدد القس ثالثةعمًال بالمادة ال ا       ةبين ط بناء على تصريحات المتعاق ع عليه في الشروط الخاصة الموق

  .من قبله والتي تشكل مع الشروط جزءًا ال يتجزأ من البوليصة
  : ا لووعلية تتعهد الشرآة فيم

  .سدد لها المتعاقد قيمة القسط المبينة في الشروط الخاصة والمطلوبة لمدة التأمين المذآورة في العقد -1
 .تنفيذًا دقيقًا هتعهدات الواردة بالعقد أو ملحقاتنفذ النصوص وال -2

  .األخطار الواردة في العقد وبحدود المبالغ المبينة فيهأن تضمن له استنادًا للشروط العامة والخاصة وبحدود االستثناءات المبينة في البند الثاني، آافة 
  

  األخطار المضونة –موضوع ومدى الضمان 
  :1المادة
أن الغاية من هذا العقد هو ضمان المتعاقد ضد األخطار المبينة فيما يلي        

يا  ) د-ج-ب-أ( ن الس ك ع ها وذل ا أو بعض روط   رةآله ي الش وفة ف الموص
رط    ق ، ش ة أو المالح اء     الخاص تعملة، أثن ذآورة مس يارة الم ون الس أن تك

  .حصول الخطر، في لبنان
  

ؤ  -  أ ةالمس د    :ولية المدني ى المتعاق ب عل د تترت ي ق التعويضات الت
ة اال   وانين المرعي ة،   بمقتضى الق ؤولية المدني دد المس راء بص ج

ر   رة والناتجة عن حوادث جسدية أو مادية سببتها تلك السيا ( للغي
د أو أي شخص آخر شرط أن      عندها تكون السيارة  ادة المتعاق بقي

ة   ق    ) يكون السائق حائزًا على اجازة سوق نظامي ه من المتف إال أن
ة    عليه أن مسؤولية الشرآة عن  ي  األضرار الجسدية أو المادي الت

ن تتجاوز عن           تنجم يارة ل ا الس ق أو انفجار تتسبب بهم عن حري
  .الحادث الواحد المبلغ المحدد في الشروط الخاصة

  
الثين      خاص الث يب األش ي تص دية الت وادث الجس مان الح ذا الض مل ه يش
ط أو   اب فق ل الرآ دة لنق ية المع يارات الخصوص ي الس ًا ف ولين مجان المنق

  .الصاعدين إليها أو النازلين منها
  

ن أن         ادث ال يمك ل ح مانة آ أن ض ابين، ف خاص المص دد األش غ ع ا بل مهم
ة أ  روط الخاص ي الش دد ف غ المح اوز المبل د تتج ه الفوائ ا في ق، بم و بملح
مانة المبّينة في ضوهذه ال. والمصاريف القضائية وغيرها الناتجة عن الحادث

ى أي          د تترتب عل ي ق ة الت النصوص السابقة تشمل عواقب المسؤولية المدني
شخص مرخص له من المتعاقد، قام باستعمال السيارة بصورة مؤقتة من أجل 

ه،   بب المصرح عن ون ح الس رط أن يك ة  ش وق النظامي ازة الس ى اج ائزًا عل
ذا األشخاص        . ومتقيدًا بأحكام هذا العقد د الضمان ه ه يستثنى من عق غير أن

يط أو   ة أو التظب ديهم للزراب ت ل ذين أودع يارة أو ال تأجروا الس ذين اس ال
  .اإلصالح أو التجربة أو ألي سبب آخر مماثل

لمت ال    ذي س خص ال ان الش ى ع   هيوإذا آ ائزًا عل يارة ح د الس ق
ة إن ضمانة الشرآة ال تسري لصالح يضمن مسؤوليته المدني د أن  هف إال بع

  .تكون قد استنفدت ضمانة العقد المذآور
إن الغرامة وهي تعتبر عقوبة وليس تعويضًا ال تلزم بها الشرآة 

  .آما وأن هذه األخيرة ال تتحمل مصاريف المحاآمات الجزائية
  

ادية التي تصيب السيارة األضرار الم :أضرار السيارة المضمونة  -  ب
تعمالها،      ة الضرورية الس ع الثابت واء والقط ك األض ي ذل ا ف مونة بم المض
ان   شرط أن تنتج تلك األضرار عن اصطدام مع سيارة اخرى أو أي جسم آ

ى أن   ائزًا     أو عن انقالب السيارة دون اصطدام مسبق، وعل يكون السائق ح
  .على إجازة السوق لهذا النوع من السيارات

   

مونة إال إذا        ر مض ا غي اط فإنه ارات المط لة إلط رار الحاص ا األض أم
  .تضررت السيارة بذات الوقت

ة آي     يترتب على المتعاقد وبقدر األمكان، أن يتخذ االحتياطات الالزم
  .ال يترك السيارة بدون حراسة إثر إصابتها بحادث

ادث ل د حصول ح ة إل عن ع الالزم دت القط يارة إذا فق ن صالحها لس م
ر  إن التعويض      السوق المحلية، أو آانت من طراز قديم غي ل لالستعمال ف قاب

ه  ك القطع ال يمنك أن      المترتب على الشرآة دفع ر    عن تل ثمن األخي يتعدى ال
  .لها صانعها أو الثمن األخير الذي آانت تباع له الذي آان وضعه

  
ي     : الخطر المباشر   –حريق السيارة  -ج تضمن الشرآة األضرار الت

  .تصيب السيارة وقطعها نتيجة الحريق أو االنفجار أو الصواعق
  
تضمن الشرآة الفقدان أو التلف أو العطل الحاصل للسيارة  :السرقة -د

ان في           رة أآ ذه األخي ا وجدت ه ة سرقتها حيثم والناتج عن سرقتها أو محاول
ة رآب أو متوقف ي الم ق أو ف ع إال إذا . الطري مل القط مانة ال تش إال أن الض

  .سرقت السيارة بذات الوقت
ذه   تإن السرقة أو محاولة السرقة بواسطة السالح تبقى مس ثناة من ه

  . الضمانة
  

  األخطار المستثناة
  :2المادة 

  استثناءات عامة تتعلق بجميع أنواع السيارات
دية        وادث الجس وال الح ة األح ي آاف مان وف ذا الض ن ه تثنى م تس

ر م    واألضرار أو الخسائر المادية الحاصلة  اشرة في   بمباشرة أم بصورة غي
  :هذه الظروف اآلتية

الحوادث الجسدية واألضرار المادية الناتجة عن الخطأ المقصود   -1
أو الجسيم أو الغش الذي يرتكبه المتعاقد أو أي شخص آخر هو تحت حراسة 

  .أو مسؤولية المتعاقد القانونية
نفسه أو  الحوادث الجسدية واألضرار المادية التي تصيب المتعاقد -2

يارة  يهم الس لمت إل ذين س د أو  . األشخاص ال راء المتعاق ان، أج ًا آ ائق أّي الس
ة    ة آاف راد عائل ذلك أف يارة وآ ه الس لمت إلي ذي س خص ال ائق أو الش الس

ال   ذآورين أع خاص الم وة،   هاألش روع، األخ ول والف زوج واألص أي ال
ك      ين وذل ات وأزواج البن وة وزوج ات األخ هرة وزوج وات واألص ًا األخ أّي

ظ دون أي تحّف باب الحادث وب ق . آانت ظروف وأس تثناءات تطب ذه االس وه
ولين        ة أم منق يارة المؤمن ودون الس ذآورين أعاله يق سواء آان األشخاص الم

ا    انوا خارجه ا أم آ ون منه ا أو ينزل عدون إليه ا أم يص ذه  . فيه مل ه وتش
   .نقولةالمنقولة وغير الم هاالستثناءات ممتلكات آافة المذآورين أعال

ي يحدثها األشخاص المنصوص       -3 السرقات والتخريبات سواء الت
دتهم أو   2و  1عنهم في الفقرتين  أعاله أم األشخاص الذين آانت السيارة بعه

 .يارة مؤجرة من الغيرسعندما تكون ال
  



  
يارة المضمونة والناتجة عن       -4 األضرار المادية التي تصيب الس

اتج عن    انيكي أو عن      عيب في الصنع أو التلف الن دمها أو عن عطل ميك  ق
  .تدني قيمتها أو عدم االهتمام بصيانتها

األضرار التي تصيب األجهزة الكهربائية وقطعها إذا نتجت هذه  -5
 .األضرار عن الطاقة الكهربائية

ة    -6 يارة المضمونة بعكس وجه ادة الس اء قي ادث يحصل أثن ل ح آ
 .السير مهما آانت األسباب التي نجم عنها الحادث

يارة    آ -7 ادة الس اء قي ل أثن بابه، يحص ت أس ا آان ادث، مهم ل ح
ادث ت الح ان وق ائق آ ل س ن قب مونة م ول أو  المض أثير الكح ت ت تح

 .المخدرات
ة أو    هآانت نتائج أيةآل حادث  -8 يارة المؤمن الذي يسبب ضرر للس

ان    المؤمنين أو لألشخاص لغيرها من السيارات أو لألشخاص الثين إذا آ الث
ن زيادة عدد الرآاب المنقولين عن العدد المسموح به أم عن الحادث ناتجًا ع

 .نقلها حمولة أثقل من المرخص بها
ى     -9 ة عل وال أم األمتع آافة األضرار التي تصيب الحيوانات أم األم

 .اختالف أنواعها أثناء نقلها في السيارة المضمونة وآذلك فقدانها
ب        - 10 ات أو س ن مباري ة ع ا الناتج ان نوعه ا آ وادث مهم اق أو الح
 .مراهنات
الحوادث واألضرار والخسائر والمسؤوليات التي يكون سببها أو   - 11

 : التي تنتج مباشرة أو غير مباشرة عن
ارات أو     -  أ ف أو االعص واء أو العواص انات أو األن الفياض

واهر        ن الظ ا م زالزل أو غيره ة أو ال ارات البرآاني االنفج
ةجال د أ    . وي ى المتعاق ب عل ادث يترت ول أي ح د حص ن وعن

آون األضرار موضوع مطالبته لم تنتج بأية صورة أو  يثبت 
  . طريقة آانت مباشرة أو غير مباشرة عن الحاالت المذآورة

ة،        -  ب رب أهلي ة، ح ة أجنبي ة، دول رب خارجي زو، ح غ
ى     تيالء عل ورة، اس ة، ث ة عام يان، تعبئ ة، عص ام عرفي أحك
السلطة عسكريًا أو سياسيًا، عمل إرهابي، أو تخريبي، تمرد، 

ذائف أو أي   إ ضراب، تحرآات شعبية، نهب، أي نوع من الق
ة،  ذائف المدفعي اص، الق رات، الرص ن المتفج وع م ن
ان مصدرها      ًا آ ة أي الصواريخ أو غيرها من األدوات الحربي

ات        ال أو عملي ة أعم وع آانت أو أي ل    ومن أي ن اذة من قب ش
ات أو  بين لمنظم ر منتس بين أو غي لحين منتس خاص مس أش

به عسكرية و  أو عسكرية أو   أحزاب سياسية أو خاضعين  /ش
ابهم الخاص      املين لحس لسلطان سلطات واقعية أو شرعية ع

 .أو لحساب التنظيمات التي هم مسؤولون تجاهها
ت أن     امن أن يثب ى الض ب عل ادث، يترت ل ح وإذا حص
األضرار موضوع المطالبة قد نتجت عن إحدى هذه الحاالت 

  .ية طريقة آانتغير مباشرة أو بأ وبصورة مباشرة أ
ة أو    -ج الك آاف لة لألم ائر واألضرار الحاص وادث والخس الح

روف   ن الظ ة ع ة أو المتأتي ة الناتج ات آاف ائر والنفق الخس
  .أو الخسائر غير المباشرة" ب"و" أ"الملحوظة في 

  : إن الشرآة ال تضمن أيضًا  -12
لة أو الم   -1       ا، الحاص ت طبيعته ة آان ة أي ؤولية المدني ة المس تفاقم

ر      رة أو غي ة مباش ك الناتج ن، أو تل رة م ر مباش رة أو غي مباش
ذري     ل ال ابات بالتفاع ة أو االص عاعات الذري ن االش رة م مباش
ة          ة ملتهب ات نووي ة آف ة أو أي ة ملتهب واد  نووي ة م الناتجة عن أي

  ويعتبر التهابًا. المواد الملتهبة النووية ناتجة عن اشتعال

 .ء آل تفاعل متسلسل لالنفصام النوويلتطبيق هذا االستثنا      
ة       -2 ؤولية المدني رار أو المس دمير واألض ائر والت وادث والخس الح

رة      ر مباش رة أو غي ة مباش لة أو المتفاقم ة  الحاص ل أو بنتيج بفع
 .مباشرة أو غير مباشرة األسلحة النووية

    :استثناءات متعلقة فقط بالسيارات الخصوصية السياحية -ب
رة    باإلضافة        ا في الفق أعاله  ) أ(الى االستثناءات العامة المنصوص عنه

  : يستثنى فيما يتعلق بالسيارات الخصوصية السياحية األضرار التالية
ي س      تها ببالحوادث الجسدية واألضرار المادية التي تصيب السيارة والت

دما  ؤجرة أو عن ون م دما تك األجرة أو عن ًا ب ل رآاب دما تنق يارة عن الس
  .اعنهلغير الوجهة المصرح  تستعمل

  استثناءات خاصة بالسيارات المعّدة للنقل العام والبضائع  -ج
رة       أعاله  ) أ(باإلضافة إلى االستثناءات العامة المنصوص عنها في الفق

ل البضائع   ام أو لنق ل الع دة للنق يارات المع ق بالس ا يتعل تثنى أيضًا فيم يس
  :األضرار التالية

د حصو -1 ادث، لعن ة ح ي  ثم ولين ف دد األشخاص المنق ان ع إذا آ
ة عن الحد النظامي         ه أو إذا زادت الحمول دد المرخص ب السيارة يتجاوز الع

  .فإن الضمان ال يشمل هكذا حادث
د        -2 ي العق ه ف مان المنصوص علي ى بالض ادث مغط ون الح ال يك

ادة الم  ولج    الحاضر إال إذا آانت السيارة المضمونة بقي د أو أي شخص م تعاق
ة وأن         ذلك عادًة ب ى اجازة السوق النظامي ائزًا عل وشرط أن يكون السائق ح

 .تكون السيارة حائزة على رخصة السير النظامية أيضًا
تستثنى من الضمان الحوادث الجسدية التي قد تصيب األشخاص    -3

ذين    ا أو ال المنقولين في السيارة المضمونة أو الصاعدين إليها أم النازلين منه
آان وذلك إذا لم يذآر ضمان هذه الحوادث صراحة في يجرون فيها أي عمل 

وادث       ذه الح دة لضمان ه الوة العائ ع الع اء دف د ولق ق العق ي ملح د أو ف العق
 .وضمن حدود الضمانات المنصوص عنها في الشروط الخاصة

 :وال تعوض الشرآة على المضمون الخسائر الناتجة -4
  .عن فقدان أو تلف األشياء المنقولة في السيارة  -  أ
بب مسؤوليته عن األضرار الالحقة بالجسور والطرقات بس  -  ب

ن   اج أو ع ن االرتج ة ع ا والناتج ودة تحته ياء الموج واألش
 .وزن السيارة أو عن أية حمولة تنقلها السيارة

 .بسبب أية مسؤولية ناتجة عن أي عقد آان  -  ج
 بسبب الحوادث الجسدية واألضرار المادية الناتجة  - د

 ارةعن عمليات تحميل أو تفريغ السي 
ة و  ة المنقول ة /عن الحمول ذه الحمول اوز ه أو عن تج

 .العلّو أو العرض المرخص به
  

  التصاريح الواجبة لدى االآتتاب –تكوين العقد 
  الواجبات خالل مدة الضمان   

  :3المادة
استنادًا إلى تصاريح المتعاقد المدونة  هتم عقد هذا الضمان وحدد قسط  -  أ

  .في الشروط الخاصة
أو تصريح آاذب يؤدي إلى خداع الشرآة في تقدير إذا حصل آتمان 

حسب الحاالت  هالخطر فإن للضامن الحق بإبطال عقد الضمان أو فسخ
 .من قانون الموجبات والعقود 982ووفقًا لمنطق المادة 

وباإلضافة إلى ذلك إذا آانت األخطاء أو الكتمان بالنسبة لطبيعتها أو 
يحق آنذاك للشرآة أن تطالب بإعادة ألهميتها أو لتكرارها ترتدي طابع الغش 

 .ميع ما دفعته عن الحوادث السابقةج
يترتب على المضمون تحت طائلة بطالن الضمان أن يعلم الشرآة 

تعديالت في الخطر المضمون وخاصة مسبقًا بموجب آتاب مضمون عن أي 
تلك التعديالت التي قد تؤدي الى زيادة خطورته وخاصة إذا آانت ناتجة عن 

تغيير قوة المحرك أو عدد المحالت أو الهيكل أو جهة االستعمال أو قيمة 
  .السيارة

  
 هإذا رفض المتعاقد تسديد القسط اإلضافي المعادل لزيادة الخطر فإن 
  .العقدلشرآة فسخ ليحق 
ير        -  ب الحة للس دة ص ة جي مونة بحال يارة المض ظ الس د بحف د المتعاق يتعه

ذلك على الفور وفي جميع األحوال للشرآة مطلق الحرية في تلك الحالة في 
  .أن تشرف على الدعوى غير أنها ليست ملزمة بذلك

  



ومصانة من آل عيب وخاضعة لكشوفات عديدة آما أن الشرآة تحتفظ 
د        إعالم المتعاق يارة وب ى الس ين بالكشف عل بحقها بأن تقوم بواسطة فني

  .خطيًا باإلصالحات التي ترى من الواجب إجراءها
  

  تسديد األقساط
 :4المادة

عاقد موقع وفقًا تإن الضمان ال يسري اال بعد تسليم العقد الى الم
لألصول من الضامن وبعد ان تدفع األقساط مع قيمة المصاريف والرسوم 

  .المختلفة المفّصلة في الالئحة المذآورة في الشروط الخاصة
وال تعتبر األقساط مدفوعة إال إذا أعطي بها إيصال موقع عليه من 

  .ملحق لعقد الضمان آل تطبق نفس األحكام على. آيلها الرسمياإلدارة أو و
  

  تسوية الحوادث
  : 5المادة

على المتعاقد أن يسلم إلى مرآز الشرآة أو وآالتها في ظرف ثالثة 
أيام من تاريخ وقوع الحادث تصريحًا يبين فيه، فضًال عن تاريخ ومحل 

امة السائق وقوع الحادث وأسبابه وظروفه وإسم وشهرة وعمر ومحل إق
ذا أمكن مسبب الحادث الذي يحتمل أن إواألشخاص المصابين والشهود و

  .يكون مسؤوًال عنه، وأن يبين ايضًا في التصريح نوع األضرار وأهميتها
على المضمون أن يبلغ الضامن فور االستالم جميع ويتوجب أيضًا 

لغير االشعارات والرسائل واالنذارات والدعوات واألعمال القضائية وا
القضائية وبصورة عامة أية وثائق تتعلق بمطالبة المتضرر أو بدعوى مقامة 

  .من قبله
عندما تقع المسؤولية على الغير يجب على المتعاقد أن يبلغ ذلك الى 
الشرآة وان يتخذ على الفور اإلجراءات الالزمة في سبيل إقامة الدعوى عليه 

  .ّيده بهذا الشرطتقتحت طائلة تحمله األضرار الناتجة عن عدم 
إذا تأخر المتعاقد عن تقديم التصريح أو عن تحويل األوراق المذآورة 
إلى الشرآة فيحق لهذه األخيرة أن تطالبه بتعويض يتناسب مع الضرر 

  .الناشئ عن التأخير
خير ناتج عن اسباب أالمتعاقد من ان يثبت أن الت تمكنغير أنه إذا 

فال يطالب بأي تعويض وال يفقد شيئًا خارجة عن إرادته أو عن قوة قاهرة 
عندئذ تبتدئ المهلة المعطاة لتقديم التصريح من تاريخ زوال هذه . من حقوقه

أما عدم تقديم التصريح فإنه يسقط حكمًا المتعاقد من حق . األسباب القاهرة
  .اإلستفادة من الضمان

  
  الحوادث التي تصيب الغير             

  :6المادة
الحق باإلتفاق مع الغير الذي أصابه الضرر وقد للشرآة وحدها 

منحها المتعاقد لذلك آل السلطة الالزمة متعهدًا بتجديدها بموجب سند خاص 
ويسقط حق المتعاقد من أية ضمانة إذا تمت تسوية ما . فيما لو طلب منه ذلك

  .من غير موافقتها أو مساهمتها أو في حالة اعتراف بالمسؤولية
ًا بالمسؤولية اإلقرار المادي بالواقع وتقديم وال يعتبر إعتراف

  .اإلسعافات األولية للجرحى ونقلهم إلى مكان معين
وإذا نشأ نزاع مع األشخاص الثالثين الذين لحقهم الضرر تتابع 
الشرآة الدعوى باسم المتعاقد الذي يخولها آل سلطة لهذه الغاية آما سبق 

  ية اإلدعاء يتوجب إبالغ الشرآة بيانه ومع ذلك فإذا توّلت السلطات الجزائ
  

  السرقة –الحريق  -الحوادث التي تقع للسيارات  
  :7المادة 

رين إذا لم يتفق حبيًا على تعويض األضرار يترك تقديرها الى خبي
عندئذ يتفاوض . يعينهما الطرفان، فإذا اختلف الخبيران ضم إليهما خبيرًا ثالثًا

. الخبراء الثالثة في تقدير التعويض ويترك تقديره للرأي الذي تعتمده األغلبية
وإذا لم يعين أحد الطرفين خبيره أو إذا لم يتفق الخبيران على إختيار الخبير 

بل المحكمة وذلك بناًء لطلب األآثر عجلة الثالث، فيعّين هذا األخير من ق
ويعفى الخبراء من المعامالت القضائية ويتحمل آل طرف أتعاب خبيره 

  .ونصف أتعاب الخبير الثالث إذا لزم تعيينه
راء  ال يمكن بأي حال  من األحوال اإللتجاء الى المحاآم قبل أن يتم الخب

الهم اً  . أعم مان طريق ون الض ن أن يك ه ال يمك ث أن ال تضمن   وحي ب ف للكس
ي أصابت      ارة الت الشرآة عند وقوع حادث يلحق ضررًا بالسيارة سوى الخس
المتعاقد من جراء الحادث على أن ال تتجاوز قيمة التعويض المستحق له قيمة 
  .السيارة يوم وقوع الحادث بقطع النظر عن األضرار غير المباشرة أيًا آانت

دف    ة ب ات المتعلق ح أن التعويض ن الواض ي   وم دان الكل وادث الفق ع ح
يارة  ( دان الس ق، وفق رقة، حري ي    ) س يارة وه عر الس اس س ى أس دفع عل ت

دالت     ّل عن المع جديدة على أن يطبق على هذا السعر تخفيض ال يمكن أن يق
د     ين أن السيارة ق المئوية المتعارف عليها ويمكن زيادة هذا التخفيض إذا تب

  .طرأ على سعرها تدن إستثنائي
ذلك ال يحق        يقصد بالضما  ن تصليح األضرار الناتجة عن الحوادث ل

يارته أو عن         تعمال س ه من اس للمضمون أن يطالب بأي تعويض عن حرمان
اريف         ن المص ا م ا أو غيره اليف زرابته ن تك ا أو ع دني قيمته ر أن . ت غي

ي      الشرآة تضمن له لغاية المبلغ المحدد في الشروط الخاصة المصاريف الت
يارة   ل الس دفعها لنق ل     ي رب مح ى أق ادث إل وع الح ل وق ن مح ررة م المتض

  .للتصليح
ا   ومن المتفق عليه أنه ال يجوز للمتعاقد إجراء تصليح أو تغيير قطعة م

ه       من أدوات السيارة المتضررة  ه يحق ل ًا إال أن ة الشرآة خطي من دون موافق
غ المحدد        ا المبل أن يجري التصليحات الضرورية بشرط أن ال تتجاوز قيمته

روط الخاصة وعلى أن يبّلغ الشرآة عن ذلك فورًا وأن يقدم لها فاتورة في الش
  .في الحساب مشفوعة ببيان تفصيلي عن قيمة التصليحات

وبما أن الضمان قد أجري على أساس سعر السيارة وهي جديدة بعد أن 
ة      دير أن قيم استخرج منه قيمة التدني الناتج عن القدم لذلك إذا اتضح من التق

لمتضررة تفوق المبلغ المصرح عنه في العقد اعتبر المتعاقد مسؤوًال السيارة ا
  .عن هذه الزيادة وتحّمل نصيبه من الخسارة بنسبتها

ى السلطات          غ األمر ال د أن يبل ى المتعاق يارة يتوجب عل إذا سرقت الس
ي ظرف  ة إذا  12المختصة ف ة العام ى النياب ر ال ع األم ه أن يرف اعة وعلي س
    . لكطلبت الشرآة منه ذ

  
  إعادة تكوين قيمة الضمانة

  :8المادة 
د، يصار حكمًا  ج، ب، ادث مضمون بموجب أحكام الفقراتبعد آل ح

إلى إعادة تكوين قيمة الضمانة المحددة في الشروط الخاصة للخطر المعني 
وتحسم حكمًا قيمة القسط العائد إلعادة التكوين من التعويض المستحق 

  .للمتعاقد من جراء الحادث
  
 

  
  

  حلول الشرآة محل المتعاقد بعد وقوع الحادث
  : 9المادة 

إن الضامن الذي دفع تعويض الضمان يحل حتمًا محل 
المضمون في جميع الحقوق والدعاوى المترتبة على األشخاص اآلخرين 

فيها الفسخ بسبب مخالفة أحكام بوليصة التأمين، يكون للشرآة الحق بأن   
  :تستوفي بدل الضمان في هكذا حاالت على أساس النسب التالية

  .عن مدة ضمان ال تزيد عن شهر واحد% 25      
  .أشهر 3ن ال تزيد عن عن مدة ضما% 50      



  .الذين أوقعوا بفعلهم الضرر الذى أدى إلى إيجاب التبعة على الضامن
تبعة آلها أو بعضها تجاه ويجوز للضامن أن يتملص من ال

المضمون إذا استحال عليه الحلول محله في تلك الحقوق والدعاوى 
  .بسبب فعل من المضمون

ال يحق للضامن، خالفًا لألحكام السابقة، مداعاة أوالد المضمون 
أو فروعه أو أصوله أو مصاهريه مباشرة أو مأموريه أو مستخدميه أو 

األشخاص الذين يسكنون عادة في عماله أو خدمه، وبوجه عام حميع 
  .بيت المضمون، ما لم يكن هناك غش اقترفه أحد هؤالء األشخاص

  
  مدة العقد

  :10المادة 
  .ينظم العقد للمدة المحددة في الشروط الخاصة

أما في حال وفاة المتعاقد أو في حالة بيع أو تنازل في أي شكل 
ها، ال يبقى العقد أتى حتى في شكل وآالة أو هبة السيارة المؤمن علي

لصالح الوريث أو المقتني الجديد أو المهداة له السيارة  لساري المفعو
في حالة . آتابة بموجب ملحق خاصإال بعد موافقة الشرآة على ذلك 

إلغاء العقد  قاإلفالس أو التصفية القضائية تحتفظ الشرآة لنفسها بح
ضائية وفقًا ابتداء من تاريخ إشهار اإلفالس أو طلب التصفية الق

  .من هذا العقد 12لنصوص المادة 
  

  محل اإلقامة المختار
  :11المادة 

اتفق الطرفان على أن يتخذ المتعاقد محل إقامة في العنوان 
المذآور في هذا العقد وآل تبليغ يرسل له على ذلك العنوان يعتبر صالحًا 

  .مهحتى ولو غير المتعاقد محل إقامته أو رفض التبليغ أو أهمل استال
وال يعتبر أي تعديل في العنوان معروفًا من الشرآة إال إذا أبلغ 

  .منها خطيًا
  

  فسخ العقد
  :12المادة 

يحق للشرآة أن تفسخ العقد في أي وقت تشاء بموجب آتاب 
مضمون وال يسري هذا الفسخ إال بعد مضي ثمانية أيام على إرسال 

ر بالعقد دون المساس الكتاب المضمون إلى المتعاقد على العنوان المذآو
  .بحقوق المتعاقد بالتعويض عن الحوادث التي تكون قد وقعت قبل الفسخ

في حالة الفسخ تعيد الشرآة للمتعاقد بناء على طلبه قيمة القسط 
المدفوع بعد أن تحسم منها قسمًا يتناسب مع المدة التي بقي فيها العقد 

  .ساري المفعول
  

  تعرفة المدة القصيرة
 :13المادة 

  التالية وفي الحاالت التي تقرر الشرآة   2مع مراعاة أحكام الفقرة  -  1

  .أشهر 6عن مدة ضمان ال تزيد على % 75
  .أشهر 9عن مدة ضمان ال تزيد على % 100

في حال بطالن العقد أو إبطاله بسبب تكتم المتعاقد أو تقديمه عن قصد  -1
آاذبًا، يكون للشرآة الحق بكامل أقساط الضمان عن آامل  ريحاًًتص

وذلك آبند جزائي غير قابل  مدة الضمان التي آانت ملحوظة في العقد
  .للتعديل

أما في األحوال التي يحصل فيها الفسخ دون حصول خطأ أو دون  -2
حصول مخالفة ذات شأن فإن الشرآة تعيد للضامن بناء لطلبه القسط 

 .العائد للمدة التي لم يعد الضمان يشملها بسبب الفسخ
  

 
  شرط عام

  :14المادة 
لشرآة شخصًا ثالثًا في الدعاوي أو للمتعاقد أن يدخل ا مطلقًاال يجوز 
  .يطلب آفالتها

  
  المحاآم المختصة

  :15المادة 
في آل دعوى متكونة بين المتعاقد والشرآة بخصوص خالفات ناتجة  -1

عن هذا العقد اتفق الفريقان على إعطاء صالحية الفصل بها إلى محاآم 
  .بيروت

ذ تعهد ومن المتفق عليه صراحة أنه يحق للشرآة الضامنة أن تنف" -2
المضمون الوارد في عقد الضمان أو في مالحقه بدفع أقساط التأمين 
بالمقدار والمواعيد المحددة في هذا العقد أو في المالحق وذلك بواسطة 

وما يليها من قانون  847دائرة التنفيذ المختصة ووفقًا ألحكام المواد 
من  975أصول المحاآمات المدنية، وبعد انذاره وفقًا ألحكام المادة 

 ".قانون الموجبات والعقود
  

 
  سقوط الحق بمرور الزمن

  :16المادة 
تسقط الحقوق الناتجة عن هذا العقد بعد مرور سنتين على الحادث الذي 

  :نشأت عنه، غير أن هذه المهلة ال تسري
في حالة التكتم والسهو والتصريح الكاذب أو المغلوط إال  -1

  .بهاعتبارًا من اليوم الذي علمت الشرآة 
إال اعتبارًا من اليوم الذي علم به : عند وقوع الحادث -2

هذا على أن يثبتوا أنهم قبل هذا اليوم لم . أصحاب الحق
 .يكونوا على علم بوقوع الحادث

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

  
  :17المادة

في حال وجود خالف أو التباس أو تناقض بين النص العربي لهذا العقد، وأي 
  .نص آخر إن وجد، باللغة األجنبية، يعتمد النص العربي دون سواه

 


