
MOTOR VEHICLE INSURANCE
MATERIAL DAMAGE

مضان املركبات اآللية
األرضار املادية
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Whereas “the Assured” named in the Schedule applied to AL MASHREK insurance & 
reinsurance SAL (hereinafter called “The Company”) for the insurance described herein.
Now this Policy of Insurance witnesseth that, in consideration of the payment to the 
Company of the premium stated in the said Schedule, The Company will (subject to 
the Terms, Exceptions and Conditions contained herein or endorsed hereon during the 
period as stated in the said Schedule) indemnify the Assured in the manner described 
here below:

Formation of the Contract

Article 1
This contract was established and its premium computed based on the written or verbal 
declarations of the Assured, which He admits are correct and reveal the truth. However, 
this contract shall remain invalid in the following cases:
1. If the premium fixed therein is not settled to the Company against an official receipt.
2. If the statements of the Assured, upon establishing this contract are not true.
3. If the Assured does not advise the Company in writing, within a period of three days,  
 of any circumstance which may entail an aggravation of the risk.
4. If the Assured refuses to pay the additional premium pertaining to such an aggravation.
5. If the vehicle Assured is not fit for use and the Assured does not undertake the  
 necessary repairs before using it.
6. If there is a non-disclosure or concealment on the part of the Assured of any material  
 fact which would have affected the decision of the Company as to accept the risk 
 or not.

Article 2
The object of this Policy is to guarantee the Assured against damages and/or liabilities 
arising out of the risks designated in the schedule thereto, caused by the vehicle(s) 
insured described in the schedule in accordance with the General and Particular 
Conditions of this Policy or endorsed hereon, provided that the vehicle(s) insured is used, 
at the time of accident, within the Lebanese Territories.

Third Party Liability
The Company guarantees the payment of any amounts for which the Assured may 
become legally liable to pay to third parties, as per Lebanese Jurisdictions, in respect of 
Material Damage caused by the vehicle(s) insured.

The risk above is covered when the vehicle insured is driven by the Assured or any other 
person holding a legal valid driving license and appropriate for the kind of vehicle used, 
provided that the driver is authorized by the Assured and for a limited period of time.

If the person to whom the vehicle is entrusted holds a third party liability insurance policy, 
The Company will indemnify the Assured for any amount exceeding the limit of liability 
covered by the above mentioned policy.

Damaged properties caused to the belongings of the Assured himself, his employees, 
servants or any of his family members or members of the families of the persons 
mentioned here before (namely, spouse or husband, parents, children, brothers and 
sisters, brothers and sisters in law, sons in law and members of their families) shall not 
be considered as third parties belongings.

The limit of indemnity payable by the Company for liabilities resulting from fire or 
explosion of the vehicle insured shall be the same third party liability limit designated 
in the schedule of the policy without however exceeding the limit of US$ 50,000 or the 
counter-value in the local currency on the date of settlement.

The Assured will bear a deductible of US$ 100, if at the time of the accident, the driver 
holds a driving license issued from less than one year or if he is less than 23 years of age.

Article 3 - Exclusions
Exclusions applicable to all kind of vehicles:
This Policy Does Not Cover damages resulting directly or indirectly from or in connection 
with the following situations:

1. Material damage resulting from the willful or fraudulent acts committed by the Assured 
 or any person under his custody or legal responsibility.
2. If at the time of accident the driver is under the influence of drugs or alcohol
3. Accidents of any nature if the number of persons transported or the load of the vehicle 
 exceeds the limits permitted in the registration license.
4. Violation of the traffic signs or the instructions of the Traffic Police or driving the vehicle 
 in the wrong direction.
5. Exceeding the speed limit on highways and main roads or on Secondary roads  
 according to general laws.
6. Accidents resulting from the vehicle moving down-hills by itself when the driver is not  
 behind the wheel.
7. Fines and Penalties of any kind.

ملّا اكن "املتعاقد" املمّسى يف جدول الوثيقة قد طلب من املرشق للضامن وإعادة الضامن ش.م.ل. 
)املمساة فميا ييل "الرشكة"( إصدار وثيقة مضان ضَد األخطار املبينة يف الرشوط اخلاصة الواردة يف 
هذا الوثيقة وحبدود املبالغ احملددة يف اجلدول املذكور فعليه، تتعهد الرشكة بأن تضمن األخطار الوارد 
ذكرها يف هذا الوثيقة مضن الرشوط العمومية واخلصوصية واحلدود واإلستثناءات املبينة فميا ييل أو يف 

أي ملحق أو جتيري للوثيقة احلارضة.

تنظمي الوثيقة ونفاذها

املادة األوىل
نظم هذه الوثيقة وحّدد قسطها إستنادًا إىل تصارحي املتعاقد الشفهية أو اخلطية واليت يقّر، مبجّرد توقيعها 

عىل هذه الوثيقة أو قبوهلا بأهنا صادرة عهنا وعاكسة للحقيقة والواقع.
إاّل أن هذه الوثيقة تبىق عقميًا وغري نافذة املفعول:

١. طاملا أن القسط احملدد فهيا مل يدفع للرشكة مقابل إيصال موقع مهنا. 
٢. إذا اكنت تصارحي املتعاقد، عند تنظمي الوثيقة، غري حصيحة.

٣. إذا طرأ ظرف أّدى إىل تفامق اخلطر املضمون ومل يعمل املتعاقد الرشكة باألمر خطيًا خالل فرتة 
ثالثة أّيام.   

٤. إذا رفض املتعاقد دفع زيادة القسط املرتتب عىل تفامق اخلطر املضمون.
إستعامهلا. ٥. إذا اكنت املركبة غري صاحلة لإلستعامل ومل يبادر املتعاقد إىل إصالحها قبل  

٦. إذا كمت املتعاقد معلومات اكن من شأن الترصحي عهنا أن يؤثر عىل قرار الرشكة يف قبول املتعاقد 
أو رفضه.  

املادة الثانية
إن الغاية من هذه الوثيقة يه مضان املتعاقد ضد الطوارئ املبينة يف اجلدول املرفق واليت تتسّبب هبا 
املركبة أو املركبات املوصوفة يف جدول الوثيقة وفقًا ألحاكم الرشوط العامة واخلاصة للوثيقة أو املالحق 
األرايض  احلادث مضن  وقوع  أثناء  مستعملة  املذكورة  املركبات  أو  املركبة  تكون  أن  هبا، رشط  املرفقة 

اللبنانّية فقط.

املسؤولية املدنّية
تضمن الرشكة دفع التعويضات املالّية اليت قد ترتّتب عىل املتعاقد مبقتىض القوانني املرعّية اإلجراء يف 

لبنان بصدد املسؤولّية املدنّية الناجتة عن أرضار مادية سببهتا املركبة للغري.

تضمن الرشكة األخطار عندما تكون السيارة بقيادة املتعاقد أو أي خشص آخر رشط أن يكون السائق 
حائزًا عىل إجازة سوق نظامية سارية املفعول وصاحلة لقيادة السيارة وفقًا ألحاكم قانون السري، عىل أن 

يكون السائق قد مسح له باستعامل السيارة من املتعاقد وأن يكون إستعامهلا مؤقتًا.

وإذا اكن الخشص الذي سّلت إليه السيارة حائزًا عىل وثيقة أخرى لضامن املسؤولية املدنية فإن مضانة 
رشكة املرشق ال ترسي لصاحله إال بعد أن تكون قد استنفدت مضانة الوثيقة األخرى املذكورة.

ال تعترب يف حمك أرضار الغري تلك اليت تصيب املمتلاكت املنقولة أو غري املنقولة العائدة للتعاقد نفسه 
أو إلجرائه أو خدمه أو أفراد أرسته أو أرس األخشاص املذكورين سابقًا )أي الزوج، الزوجة، األصول 

والفروع، اإلخوة ولألخوات، األصهرة وزوجات اإلخوة وزوجات وأزواج البنني وأفراد أرس مجيع هؤالء(.

إّن سقف التعويضات املرتتبة عىل الرشكة نتيجة إحرتاق أو إنفجار املركبة املضمونة هو نفس سقف تغطية 
املسؤولية املدنّية احملددة يف جدول الوثيقة عىل أن ال يتعدى يف مطلق األحوال مبلغ ٥0،000 دوالر أمرييك 

أو ما يعادله يف العملة احمللية بتارخي تسديد احلادث.

يتحّمل املتعاقد ١00 دوالر أمرييك يف حال اكن السائق وقت وقوع احلادث حيمل إجازة سوق صادرة منذ 
أقل من سنة أو معره أقل من ٢٣ سنة.

املادة الثالثة - األخطار املستثناة
إسـتثناءات تتعلق جبميع أنواع السيارات:

تستثىن من هذا الضامن ويف مجيع األحوال احلوادث واألرضار واخلسائر املادية احلاصلة مبارشًة أو 
غري مبارشة يف الظروف التالية:

١. األرضار املادية الناجتة عن اخلطأ املقصود أو اجلسمي أو الغـّش الذي يرتكبه املتعاقد أو أّي خشص  
آخر هو حتت حراسة أو مسؤولّية املتعاقد القانونية.  

املخّدرات.  أو  الكحول  تأثري  حتت  احلادث  حصول  حني  اكن  سائق  قبل  من  السيارة  قيادة   .٢
٣. احلوادث عىل إختالف نتاجئها عندما يزيد عدد الراكب املنقولني عن العدد املمسوح به أو عن محولة  

تزيد عن تلك املرّخص للسيارة حبملها.   
٤- خمالفة ٳشارات السري و/أو رجال األمن أو قيادة السيارة بعكـس وجهة السري. 

٥- جتاوز الرسعة القصوى احملددة عىل الطرقات واألوتوسرتادات أو عىل طرقات فرعّية حبسب القانون  
العام.  

٦- احلوادث واخلسائر واألرضار النامجة عن إحندار أو إندفاع السيارة عندما ال يكون سائقها بداخلها.
٧- الغرامات عىل إختالف أنواعها.

GENERAL CONDITIONSالشـروط العامة
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8. Claims whatsoever resulting from participating in competitions,races and bets.
9. Damage to or loss of goods, luggage or animals transported in the vehicle.
10. Indirect losses such as the loss of use of the vehicle insured following upon an
 accident.
11. Damages and losses resulting directly or indirectly from:
11.1. Earthquake, Flood, Storm & Tempest, Hail, Volcanic eruption and any other natural 
 disaster or convulsion.
11.2. Invasion, war of any kind including civil war, martial laws, revolution and resurrection, 
 coup d’Etat, terrorist activities, strikes, riots and civil commotions, use of weapons 
 of any kind, acts of armed persons whether they act for the benefit of a political  
 organization or party, de jure or de facto or for their own benefit.
11.3. Malicious acts or damages done on purpose regardless of the motives and reasons.
12. The use of the vehicle for illegal purposes such as the transportation of fugitives or  
 prohibited material.
13. Accidents occurring as a result of the vehicle being used for teaching new drivers, 
 or being towed or transported on a crane or towing truck.
14. Accidents resulting from driving in the reverse direction on highways, main and/or  
 secondary roads.
15. Accidents resulting from operation of construction machines and  equipment 
 on sites.
16. Accidents to vehicle insured or third parties resulting from driving 4WD vehicles on 
 roads that are not paved with asphalt and used for purposes other than to reach a  
 place of work or residence.
17. Claims occurring when the vehicle is entrusted for parking - including valet parking,  
 car-wash, repairs or test-drive or for hire or any other similar reason, or those who  
 stole it or bought it without the written consent of the Company as to the continuity  
 of the guarantee.

Sanction Limitation and Exclusion Clause
In no way shall this insurance contract be deemed to provide cover, and the Insurer 
will in no way be liable to pay any claim or provide any benefit hereunder to the extent 
that the provision of such cover, payment of such claim or provision of such benefit 
would expose the insurer to any sanction, prohibition or restriction under United Nations 
resolutions or the trade or economic sanctions, laws or regulations of the European 
Union, United Kingdom or United States of America.

Industries, Seepage, Pollution and Contamination Exclusion Clause NMA 1685
This agreement does not cover any liability in respect of:
1- Personal Injury or bodily Injury or loss of, damage to, or loss of use of property directly 
or indirectly caused by seepage, pollution or contamination, provided always that this 
paragraph 1 shall not apply to liability for personal injury or bodily injury or loss of or 
physical damage to or destruction of tangible property, or loss of use of such property 
damaged or destroyed, where such seepage, pollution or contamination is caused by 
sudden, unintended and unexpected happening during the period of this insurance.
2- The cost of removing, nullifying or cleaning-up seeping, polluting or contaminating 
substances unless the seepage, pollution or contamination is caused by a sudden, 
unintended and unexpected happening during the period of this insurance.
3- Fines, penalties, punitive or exemplary damages.

This Clause shall not extend this Insurance to cover any liability which would not have 
been covered under this Insurance had this Clause not been attached.

Nuclear, Biological, Chemical & Radioactive Exclusion
This insurance does not apply to: “Bodily injury” or “property damage” caused by:
1-  The actual or threatened exposure release dissemination spreading by contagion 
inhalation or absorption (referred to collectively as “dissemination”) of biological and/
or chemical substances caused or- used by persons groups or entities for the primary 
purpose of causing damage or injury to or endangering human life health tangible or 
intangible property or infrastructure; and/or
2-  Any act attempt or threat involving any type of nuclear reaction explosion radiation 
or radioactive contamination committed with the intent to endanger human life or 
health tangible or intangible property or infrastructure and intimidate disrupt or coerce 
a government business or commercial enterprise the public or any segment thereof in 
furtherance of political religious ideological or social objectives.
Any cost or expense of any kind or nature arising out of in connection with or related to 
the foregoing.
This exclusion shall not apply unless such bodily injury or property damage resulted from 
an act of terrorism which shall be defined as:
1- Any act of any person or persons either acting alone or on behalf of or in connection 
with others committed for the purpose of:
a) Overthrowing
b) Intimidating
c) Coercing
d) Influencing the government of any country or its populous or its economic   
political or social systems or; 
2. An act that is officially determined by any Federal State or Local Agency/Authority to 
be an act of terrorism.

٨. احلوادث مهام اكن نوعها الناجتة عن املشاركة يف سباق أو مباريات أو مراهنات. 
٩-. اكفة األرضار اليت تصيب احليوانات أم األموال أم األمتعة عىل إختالف أنواعها أثناء نقلها يف  

السيارة املضمونة وكذلك فقداهنا.  
١0. اخلسائر غري املبارشة كفقدان إماكنية إستعامل السيارة املضمونة نتيجة ترّضرها حبادث. 

١١. األرضار واخلسائر واملسؤولّيات الناجتة بشلك مبارش أو غري مبارش عن:
الرَبَد، إنفجار الرباكني أو غريها من الظواهر اجلوية   العواصف واألعاصري، ١.١١. الزالزل، الفيضانات،

والكوارث الطبيعية.    
الغزو، احلرب اخلارجية أو األهلية، األحاكم العرفية، الثورة أو العصيان، اإلنقالب أو اإلستيالء  .٢.١١

عىل السلطة، األمعال اإلرهابية، األرضابات والتحّراكت الشعبّية، أمعال الهنب، إستعامل     
األسلحة والذخائر احلربية عىل إختالف أنواعها، نتاجئ ترصفات أخشاص مسّلحني سواًء اكنوا     
منتسبني إىل أحزاب أو مجموعات سياسية أو عسكرّية و/أو خاضعني لنفوذ قوى أمر الواقع أو     
السلطات الرشعية، عاملني حلساهبم اخلاص أو حلساب التنظميات اليت مه مسؤولني جتاهها.    

٣.١١. األمعال التخريبّية واألذى املتعمد من الغري مهام اكنت الدوافع واألسباب.
إستعامل السيارة ألغراض خمالفة للقوانني كنقل أخشاص فارين من وجه العدالة أو نقل مواد    .١٢

ممنوعة قانونيًا.   
املركبات  ولقطر  القيادة  لتعلمي  السيارة  ٳستعامل  بسبب  أو  خالل  احلاصلة  احلوادث   .١٣

أو عندما تكون مقطورة من قبل سّيارة أخرى أو رافعة أو محّملة عىل أّية مركبة أو رافعة.    
١٤. احلوادث الناجتة عن السري إىل الوراء عىل األوتوسرتادات والطرقات الرئيسّية و/أو الفرعّية.

١٥. احلوادث اليت تسّبهبا معّدات وآلّيات البناء داخل نطاق الورش. 
١٦. احلوادث اليت تصيب السّيارة املضمونة و/أو الغري من جّراء قيادة السّيارة ذات الدفع الربايع عىل  

الطرقات الغري معبدة واليت ال يكون الغرض مهنا الوصول إىل ماكن سكن أو معل.   
١٧. يستثىن من وثيقة الضامن األخشاص الذين إستأجروا السّيارة أو الذين أودعت هلم للزرابة - مبن  

فهيم مّعال املواقف أو الغسيل أو اإلصالح أو التجربة أو ألّي سبب آخر مماثل أو الذين رسقوها أو    
الذين إنتقلت إلهيم بالبيع أو بالتوكيل دون موافقة الرشكة اخلطّية عىل إسمترارّية رسيان مفعول    

وثيقة الضامن.   

بند إستثناء وحتديد العقوبات
إن وثيقة الضامن ال توفر أي تغطية والضامن لن يكون مسؤواًل عن تعويض أي أرضار أو توفري أي منافع 
إذا تبني أن دفع هذا التعويض أو توفري املنافع قد يؤدي إىل تعريض الضامن ألي عقوبات، منع أو إجراء 
خاضع لقرارات األمم املتحدة أو العقوبات اإلقتصادية، القوانني واألنمظة الصادرة عن اإلحتاد األورويب، 

اململكة املتحدة أو الواليات املتحدة األمريكية.

NMA 1685 بند إستثناء التلوث والترسب
إن الضامن مبوجب هذه الوثيقة ال يمشل:

١- اإلصابات اجلسدية واألرضار أو اخلسارة أو فقدان إماكنية إستعامل املمتلاكت املضمونة والناجتة 
بشلك مبارش أو غري مبارش عن ترسب أو تلوث علًا بأن هذا اإلستثناء ال ينطبق عىل اخلسارة أو التلف أو 
الرضر املادي للتلاكت أو فقدان إماكنية إستعامهلا إذا اكن هذا الترسب أو التلوث ناجت عن حدث مفاجئ 

غري مقصود، غري متوقع وغري منتظر يقع مضن مدة صالحية هذه الوثيقة.
٢- مصاريف ولكفة إزالة وتنظيف أي من هذه املواد املترسبة أو امللوثة إال إذا اكن هذا الترسب أو التلوث 

ناجت عن حدث مفاجئ، غري مقصود، غري متوقع وغري منتظر يقع مضن مدة صالحية هذه الوثيقة.
٣- الغرامات، حمارض ضبط أو األرضار الناجتة عن اإلقتصاص من الفاعل.

إن هذا البند ال يشلك أي تغطية إضافية عىل وثيقة التأمني وهو ال يضيف عىل الضامن أي مسؤولية جديدة 
مكا لو أن هذا البند مل يكن مرفقًا.

إستثناء األخطار النووية والبيولوجية والكميائية واإلشعاعية
ال يمشل الضامن مبوجب هذه الوثيقة: األرضار املادية أو اإلصابات اجلسدية أو املصاريف من أي نوع 

اكنت والناجتة عن أو املرتبطة ب:
نتيجة  بيولوجية منترشة  أو  أو إمتصاص مواد كميائية  لتنشق  الفعيل  التعرض  أو  التعرض  ١- إماكنية 
وحصهتم  األخشاص  حياة  تعرض  أو  وإصابات  بأرضار  التسبب  هبدف  تنظميات  أو  مجاعات  فعل 

و/أو    للخطر؛  التحتية  وبنامه  وممتلاكهتم 
٢- أي فعل أو حماولة أو هتديد ينطوي عىل إستعامل أي نوع من تفاعل أو إنفجار أو ترسب إشعاع 
نووي بقصد تعريض حياة األخشاص وحصهتم وممتلاكهتم وبنامه التحتية للخطر أو إحراج أو الضغط 
عىل أمعال حكومات أو مؤسسات جتارية أو أي مجهور أو جزء من هذا امجلهور عىل خلفيات أو أهداف 

سياسية أو دينية أو عقائدية أو إجمتاعية.
أي مصاريف أو تاكليف من أي نوع اكنت ناشئة عن/أو متصلة ب/أو عائدة إىل ما سبق ذكره.

هذا اإلستثناء ال يطبق إال يف حال اكنت األرضار املادية و/أو اإلصابات اجلسدية الناجتة عن معل إرهايب 
حبسب التعريف أدناه :

١- الفعل الذي يقوم به خشص أو مجموعة من األخشاص سواًء أاكنوا يعملون بشلك فردي أو لصاحل 
مجموعات أخرى وذلك بقصد:

أ( اإلطاحة 
ب( إحراج
ج( اإلكراه

د( التأثري عىل حكومة بلد ما أو عىل مواطنيه أو نظامه اإلقتصادي أو اإلجمتايع.

٢- أي فعل يصنف بشلك رمسي من قبل السلطات احمللية عىل أنه معل إرهايب.
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Exclusions applicable to Sedan Private Cars
In addition to the General Exclusions under (Article Three) above, are also excluded 
material damage sustained by the vehicle insured or by third parties if the said vehicle is 
used as a taxi or being hired or used for a purpose other than the one it is licensed for.

Exclusions applicable to vehicles intended for the transportation of persons 
or goods
1. Accidents of any nature if the number of persons or the load transported by the vehicle 
 exceeds the limits permitted in the registration license.
2. If the vehicle insured is not legally licensed for the purpose it is used for or is driven by 
 a driver who does not hold a valid and appropriate driving license for the kind of  
 vehicle in question.
3. Damages to bridges, roads and infrastructure facilities resulting from vibration, weight 
 of the vehicle or its load.
4. Damages resulting from the load exceeding the weight, width or height authorized or  
 from transporting loads not in compliance with the regulations of the traffic code.
Unless otherwise expressly mentioned in the Particular Conditions, are also excluded:
• Damage to or loss of goods transported in the vehicle.
• Material Damages resulting from loading and unloading operations.
• Material Damages resulting from goods transported.
• Material Damages resulting from any vehicle or equipment towed by the vehicle insured.

Article 4 - Claims Settlement
In case of accident giving rise to a claim, the Assured must:
•  Notify the Company in writing, within a period of three working days from the date of 
accident, indicating the date and place of the accident, its causes and circumstances, 
details about the eye-witnesses and the driver (copy of the driving license should be 
provided), the extent of damage for both parties and the name of the loss adjustor.
•  Provide the Company with all documents, such as notifications, advice, legal 
proceedings, court summons, and similar received by him and relevant to the claim.
•  Take all necessary measures to safeguard the rights of the Company in suing any party 
responsible for the accident.
Failure to comply with the above will give the Company the right to claim for 
indemnification from the Assured of any financial loss sustained as a result of such failure 
unless it is proven to be due to a force majeure.

Damages to Third Parties
The Company has solely the right to negotiate with parties sustaining damages. In 
this respect, the Assured undertakes, upon request, to empower the Company with all 
necessary documents. In case of admission of liability or reaching an agreement for 
settlement without the consent of the Company, the guarantee will become null and void.
However, confirming a material fact, providing first aid or transporting injured persons 
does not consist an admission of liability.
In case of dispute with a third party sustaining damages, the Company has the right to 
choose whether to follow up the case at court on behalf of the Assured or not. In case of 
penal suit, the Company has the full right to interfere or supervise the legal proceedings, 
but is not bound to do so.

Subrogation and Recovery
The Company, having settled the amount of loss, shall be subrogated with the Assured’s 
rights to recover from any third party responsible for the accident up to the amount 
settled by the Company.
The Company may reject all or part of any claim submitted if the action of the Assured 
makes it impossible for the Company to be subrogated with his rights of recovery. 
However, the Company has no rights to take Legal Action against the children of the 
Assured, his ascendants or descendents, his employees or servants and in general any 
member of his household unless in case of fraudulent acts committed by any of the 
aforementioned persons.

Article 5 - Validity of Insurance
This insurance shall be valid from the time the Assured receives the Policy duly signed 
by the Company and pays its full premium. The non-payment of the premium will cause 
the effects of this insurance to be suspended as long as the premium remains unpaid. 
However, the Company shall always have the right to request the payment of the full 
premium for the period during which the insurance has been suspended and may 
enforce this action by law.

Article 6 - Period of Insurance
This Policy is issued for the period specified in the schedule. In case of the death of 
the Assured, or sale of the vehicle in any form or theft of the vehicle, the Policy shall 
be deemed automatically cancelled without the need for any notification unless it is 
endorsed in writing to the Benefit of the new owner and at the request of the Assured or 
his legal representatives.
In case of Bankruptcy or legal liquidation of the assets of the Assured, the Company has 
the right to cancel the policy as of the date of bankruptcy.

Article 7 - Legal Address
It has been mutually agreed that the Assured has designated the address mentioned in 
the schedule as a legal address, therefore any correspondence or mail sent to him on the 

إستثناءات متعلقة فقط بالسيارات اخلصوصّية السياحّية
باإلضافة إىل اإلستثناءات العامة املذكورة يف املادة الثالثة أعاله، تستثىن فميا يتعّلق بالسّيارات 

السياحّية اخلصوصّية األرضار املادية اليت تصيب السيارة أو تلك املسّببة للغري عندما تنقل راكبًا 
باألجرة أو عندما تكون مؤّجرة أو عندما تستعمل لغري الوجهة املرّصح عهنا. 

إستثناءات إضافية خاصة بالسّيارات املعدة لنقل األخشاص والبضائع
١. احلوادث احلاصلة عندما يكون عدد الراكب املنقولني بالسّيارة يتجاوز العدد املرّخص به أو زادت  

امحلولة املنقولة عن احلّد املرّصح به للركبة يف رخصة التجسيل.  
٢. إذا اكنت السّيارة املضمونة غري حائزة عىل رخصة قانونية حتدد وجهة إستعامهلا أو إذا اكنت بقيادة 

سائق غري حائز عىل رخصة قيادة صاحلة هلذا النوع من السيارات.  
٣. األرضار الالحقة باجلسور و/أو الطرقات و/أو البىن التحتية والناجتة عن اإلرجتاج أو عن وزن السيارة 

أو عن أي محولة منقولة.  
٤. األرضار الناجتة عن سوء حتزمي امحلولة أو عن جتاوزها العرض أو العلو املرخص به أو عن نقل محولة 

بشلك خمالف لقانون السري.  
ما مل يدرج بند خمالف ورصحي يف الرشوط اخلاصة أو يف أي ملحق، يستثىن من هذه الوثيقة:

• فقدان أو تلف األشياء املنقولة يف السيارة.
• اإلصابات أو األرضار املادّية الناجتة عن معليات محتيل وتفريغ السّيارة.

• اإلصابات أو األرضار املادّية الناجتة عن البضاعة املنقولة.
• اإلصابات أو األرضار املادّية الناجتة عن أي مركبة أو آلية مقطورة.

املادة الرابعة - تسوية احلوادث 
عند وقوع حادث يؤّدي إىل مطالبة عىل املتعاقد:

• أن يقّدم إىل مركز الرشكة الرئييس أو أحد فروعها يف مهلة ثالثة أيام من تارخي وقوع احلادث ترصحيًا 
خطّيًا )مرفقًا بصورة عن رخصة قيادة السائق وقت وقوع احلادث( يبنّي فيه تارخي وماكن وقوع احلادث، 
ٲسبابه وظروفه، معلومات عن السائق والهشود، نوع األرضار لكال الطرفني وأمهيهتا، إمس اخلبري الذي 

مّت استدعائه.
أن يبلغ الضامن )فور اإلستالم( عن مجيع اإلشعارات واإلنذارات والدعاوى واملعامالت القضائّية وغري    •
القضائّية وبصورة عامة عن أّية وثائق تتعلق مبطالبة املترّضر أو بدعوى مقامة ضده أو استدعاء أو إنذار.
أن يّتخذ مجيع اإلجراءات الالزمة محلاية حق الرشكة يف مالحقة أّي طرف تسّبب يف وقوع احلادث.   •

إذا تأّخر املتعاقد عن القيام بلك ما ذكر أعاله، حيق للرشكة أن تطالبه بتعويض يتناسب مع الرضر الناشئ 
عن التأخري ما مل يكن هذا التأخري نامجًا عن قّوة قاهرة. 

احلوادث اليت تصيب الغري
للرشكة وحدها احلق بالتفاوض مع الغري الذي أصابه الرضر وقد منحها املتعاقد لذلك لّك السلطة الاّلزمة 
متعهدًا بتأكيدها مبوجب سند خاص فميا لو طلب منه ذلك وهيلع يسقط حق املتعاقد يف الضامنة إذا مّتت 
تسوية ما من غري موافقهتا أو مسامههتا أو يف حال اإلعرتاف باملسؤولّية. ال يعترب إعرتافًا باملسؤولّية 

اإلقرار املادي بالوقائع وتقدمي اإلسعافات األولّية للجرىح أو نقلهم إىل أّي ماكن.
إذا نشأ نزاع مع األخشاص الثالثني الذين حلقهم الرضر، يكون للرشكة حق اإلختيار يف أن تتابع الدعوى 
بإمس املتعاقد أو رفضها. أما يف حاالت الدعاوى اجلزائية، فللرشكة مطلق احلرية يف أن تتدّخل أو ترشف 

عىل الدعوى غري إهنا غري ملزمة بذلك.

حلول الرشكة حمل املتعاقد بعد وقوع احلادث
إّن الضامن الذي دفع تعويض الضامن حيّل حمكًا حمّل املتعاقد يف مجيع احلقوق والدعاوى املرتّتبة له 
عىل األخشاص اآلخرين الذين أوقعوا بفعلهم الرضر الذي أّدى إىل إجياد التبعة عىل الضامن وذلك عىل 

نسبة ما يكون قد محّتله الضامن.
وجيوز للضامن أن ال يتحمل التبعة لكها أو بعضها جتاه املتعاقد إذا استحال هيلع احللول حمّله يف تلك 

احلقوق والدعاوى بسبب فعل من املتعاقد.
ال حيق للضامن، خالفًا لألحاكم السابقة، مداعاة أوالد املتعاقد أو فروعه أو أصوله أو مستخدميه أو مّعاله 
وخدمه وبوجه عام مجيع األخشاص الذين يسكنون عادًة يف بيت املتعاقد ما مل يكن هناك غـّش اقرتفه 

أحد هؤالء األخشاص.

املادة اخلامـسة - مفعول الضامن
إن الضامن ال يرسي إاّل بعد تسلمي الوثيقة إىل املتعاقد موقعًا وفقًا لألصول من الضامن وبعد دفع قسط 
الضامن املتوجب. إّن عدم دفع قسط الضامن يؤّدي حمكًا إىل وقف مفعول الوثيقة ويعترب الضامن معلقًا 
وغري ساري طاملا مل يدفع قسط الضامن. إاّل أّنه يبىق للضامن احلّق باستيفاء اكمل القسط عن اكمل املّدة 

املعّلق خالهلا الضامن وميكنه أن يعمل إىل حتصيل هذا القسط عن طريق القضاء. 

املادة السادسة - مّدة الوثيقة
تنظم الوثيقة للدة احملددة يف الرشوط اخلاصة. أما يف حالة وفاة املتعاقد أو يف حالة بيع أو تنازل يف أي 
شلك حصل واكلة، هبة، أو رسقة تعترب الوثيقة غري سارية املفعول لصاحل املستفيد اجلديد ما مل تمّت موافقة 

الرشكة خطّيًا مبوجب ملحق خاص وبطلب من املتعاقد األسايس أو من ينوب عنه قانونيًا. 
يف حالة اإلفالس أو التصفية القضائية حتتفظ الرشكة لنفهسا حبّق فسخ الوثيقة إبتداءًا من تارخي إهشار 

اإلفالس أو طلب التصفية القضائّية.

املادة السابعة - حمل اإلقامة املختار
إتفق الطرفان عىل أن يتخذ املتعاقد حمل إقامة خمتار عىل العنوان املذكور يف هذه الوثيقة ولك تبليغ يرسل 
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said address shall be considered valid even if the Assured refuses to receive it or neglect 
it or have changed his address without notifying the Company, in this respect it is agreed 
that any change in the address of the Assured shall be considered unknown unless it is 
notified in writing to the Company.

Article 8 - Termination of the Policy
The Company may terminate this Policy at any time by sending a registered mail to this 
effect to the Assured on the address mentioned in the schedule. The termination shall 
take effect after eight days from the date the letter is received by the Assured except for 
cases of non-payment of the premium which shall be subject to the terms of Article 975 
of the Lebanese Code of Obligations and Contracts.
In case of termination, the Company shall refund, at the request of the Assured, the 
premium less a ratable proportion for the time the Policy has been in force. In case of 
fraud or if a claim has been settled for a value equal to or exceeding the premium, the 
policy shall be automatically terminated without refunding the premium or part thereof.

Short Period Tariff
Is case the Policy is terminated by the Assured or by the Company because of a breach 
of contract, the Company has the right to retain a ratable proportion of the premium 
calculated according to the following short period rates:

 • 25% for a period of insurance not exceeding One month.
 • 50% for a period of insurance not exceeding Three months.
 • 75% for a period of insurance not exceeding Six months.
 • 100% for a period of insurance exceeding Six months.

Voidance of the Contract
In case of the voidance of the contract as a result of false declaration or concealment 
on the part of the Assured, the Company has the right to collect the full amount of the 
premium for the complete period of insurance in term of compensation.

Article 9 - Courts
Both parties have agreed that the Courts of Beirut shall have jurisdiction in all disputes 
arising out of this contract.

Article 10
The Assured cannot, under no circumstances enter the Company as a third party into 
any legal action nor ask its financial guarantee.

Article 11 - Prescription
All rights originating from this contract shall be dropped ‘two years from the date of 
occurrence that gave rise, to such rights, except in the following cases:
1. On the happening of a claim: As from the date the beneficiaries become aware of the  
 accident provided that they can prove their ignorance of such accident before that  
 date.
2. Concerning the rights of the Assured resulting from legal proceedings, the prescription 
 period starts from the date the third party took legal action against the Assured.

In case of ambiguity regarding the wording, the Arabic text shall prevail.

This Insurance shall be governed by the Laws at the Republic of Lebanon. Both 
parties have agreed that the Courts of Beirut shall have jurisdiction in all disputes 
arising out of this contract.

له عىل ذلك العنوان يعترب صاحلًا حىت ولو غرّي املتعاقد حمل إقامته دون أن يعمل الرشكة خطيًا بذلك أو 
رفض التبليغ أو أمهل استالمه. وال يعترب أي تعديل يف العنوان معروفًا من الرشكة ما مل يبلغ هلا خطّيًا.

املادة الثامنة - فسخ الوثيقة
حيق للرشكة أن تفسخ الوثيقة يف أي وقت تشاء مبوجب كتاب مضمون وال يرسي هذا الفسخ إال بعد 
ميّض مثانية أيام عىل إرسال الكتاب املضمون إىل املتعاقد عىل العنوان املذكور بالوثيقة )باستثناء حاالت 
الفسخ بسبب عدم دفع القسط حيث ختضع هذه العملية ألحاكم املادة ٩٧٥ من قانون املوجبات والعقود(.
يبىق للضمون احلق باملطالبة بالتعويض عن احلوادث اليت تكون قد وقعت قبل تارخي الفسخ. يف حالة 

الفسخ، تعيد الرشكة للتعاقد وبناًء عىل طلبه جزءًا من قمية القسط املدفوع بعد أن حتسم منه قمسًا 
يتناسب مع املدة اليت اكن فهيا الوثيقة سارية املفعول. أما يف حاالت الغّش أو يف حال حصول حادث 

توازي قميته أو تزيد عن قسط الضامن، يمت الفسخ دون وجوب إعادة القسط أو جزءًا منه.

تعرفة املّدة القصرية
إذا ما قرر املتعاقد فسخ وثيقة الضامن أو يف حال قامت الرشكة بفسخ الوثيقة بسبب خمالفة املتعاقد 

ألحاكمه، يكون للرشكة احلق بأن تستويف قسط الضامن يف هكذا حاالت عىل أساس النسب التالية:
 

٢٥٪ عن مّدة مضان ال تزيد عىل هشر واحد.  •  
٥0٪ عن مّدة مضان ال تزيد عن ثالثة أهشر.  •  
٧٥٪ عن مّدة مضان ال تزيد عن سّتة أهشر.  •  

١00٪ عن مّدة مضان تزيد عن سّتة أهشر.  •  

بطالن الوثيقة
يف حال بطالن الوثيقة أو إبطاهلا بسبب تكمّت املتعاقد أو تقدميه ترصحيًا اكذبًا، يكون للرشكة احلّق باكمل 

أقساط الضامن عن اكمل املّدة امللحوظة يف الوثيقة وذلك كبدل عطل ورضر غري قابل للتعديل مطلقًا.

املادة التاسعة - احملامك املختصة
إّتفق الفريقان عىل إعطاء حق الفصل يف أّي دعوى تنشأ عن هذه الوثيقة بني الرشكة واملتعاقد حملامك 

بريوت.

املادة العارشة
ال جيوز مطلقًا للتعاقد حتت أّي ظرف اكن أن يدخل الرشكة كطرف ثالث يف الدعاوى أو يطلب كفالهتا. 

املادة احلادية عرش - سقوط احلق مبرور الزمن
تسقط احلقوق الناجتة عن هذه الوثيقة بعد مرور سنتني عىل احلال الذي نشأت عنه، غري أّن هذه املهلة 

ال ترسي:
١. عند وقوع احلادث أو اعتبارًا من اليوم الذي عمل به أحصاب احلّق، رشط أن يثّبتوا إهّنم قبل هذا اليوم 

مل يكونوا عىل عمل بوقوع احلادث.   
٢. أّما بالنسبة للحقوق العائدة للتعاقد عىل الرشكة واليت نشأت عن دعاوى الغري فتحتسب تلك املّدة  

إبتداءًا من اليوم الذي أقام فيه الغري الدعوى عىل املتعاقد.  

يف حال اخلالف عىل تفسري النص، يعمتد النص باللغة العربية.

حمامك  إعطاء  عىل  الطرفان  اّتفق  وقد  اللبنانّية  امجلهورية  لقوانني  الوثيقة  هذه  ختضع 
بريوت املدنّية السلطة يف حّل الزناعات الناشئة عهنا.

The Policy Holder/Assured AL MASHREK insurance & reinsurance SAL

املتعاقد / املضمون املشـرق للضامن وإعادة الضامن ش.م.ل


