MOTOR INSURANCE
GENERAL CONDITIONS

Welcome to Arabia Insurance.
Thank You for choosing Us for Your Motor Insurance. You are now covered
by one of the leading insurance companies in the Middle East. This Policy
is specially designed to provide You with the finest coverage. You’ll find in
this booklet a detailed wording of Our Motor Insurance Policy. It lists all the
general conditions and explains what is covered. It also guides You on how to
make a claim should You need to.
Please take a moment and go through it thoroughly. Make sure You understand
Your coverage, rights and responsibilities. Do not hesitate to contact Our call
center or one of Our branches. We are happy to take You through each of the
points. Please keep this document in a safe place for future reference. It is
proof of Our dedication to give You the best protection possible.
MOT/GC/LB/2020 V.2

Thank You once again for choosing Arabia Insurance and have a good day.
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PART 1. INTRODUCTION
The following conditions are part of the Policy that forms a contract between you and us, Arabia Insurance Company
SAL. Under the contract, we agree to provide you with the insurance coverage that is summarized on your schedule of
motor Insurance, for events occurring during the period of insurance or any subsequent renewal period and for which
you have paid the premium, with all applicable provisions of this Policy.
The Policy is based on the information you gave us and confirmed to us during the application process or subsequently.
Your Policy is governed by the Lebanese law, it provides cover in Lebanon for the insured persons and car mentioned
in the Policy Schedule throughout the period of insurance herein shown, unless specifically agreed otherwise on your
Policy Schedule.
You must read the policy together with your schedule and any specifications or endorsements as one single contract.
You must ensure compliance with the laws, the provisions of this Policy, or any endorsement, if any.

Important Notice
This is your Motor Insurance Policy. It is written in a simplified form to easily understand the language. Please read it
carefully so you know your rights and obligations and the rights and obligations of your insurance company. The Policy
Schedule specifies the cover you have selected, it is your evidence of insurance and is required to be submitted in the
event of a claim.
It is very important that you let us know immediately of any changes that affect what you have told us. Changes will only
take place after we have duly and expressly agreed and issued an endorsement to the Policy.
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PART 2. DEFINITIONS
The words defined below will have the same meaning wherever they are shown in your Policy and accompanying
documents. These words are highlighted by the use of bold print.
Accessories
The optional vehicle equipment permanently fitted in your car.
Agency Repairs
If agency repairs are included in your policy, as shown in your schedule, then you have the option of having your car
repaired at the manufacturer’s authorized dealers. If you do not have this cover then we shall select one of our own
approved garages to undertake the repairs.
Company/We/Us/Our
Arabia Insurance Company S.A.L.
Excess
The amounts shown in your schedule which you must pay per incident when you make a claim.
Geographical Area (Territorial Limits)
Lebanon and any other area stated in your policy schedule.
Insured/You/Your/
The policyholder named in your schedule.
Insured Vehicle/Your Car
The car whose details have been reported to and accepted by us and whose chassis number and engine number is shown
in your schedule. This includes any permanently fitted in-car equipment.
Licensed Driver or Driver
The Insured or any person driving under permission from the Insured provided that the person driving holds a valid
driving license for the vehicle in accordance with the applicable traffic laws and regulations and has not had his driving
license withdrawn by order of a competent authority or by virtue of a court order or decision.
Period of Insurance
Your Policy shall be effective throughout the period specified in your Policy Schedule.
Policy
Your Policy is based on the application form duly filled and submitted for this insurance, and is inclusive of the Policy
terms and conditions, and the Policy Schedule.
Policy Schedule or Schedule
The document which mentions You and describes your Insured Vehicle and any special details of your Policy such as
the excess amount and/ or any special terms and conditions.
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Insured Vehicle Value
The amount stated on the Policy Schedule which We shall pay in the event of a total loss after deducting the depreciation
amount. In the case of partial loss where the Vehicle Value has not been reinstated (i.e. vehicle value restored to its
previous amount following payment by claims) the sum of all own damage covered claims shall in no case exceed the
Insured Vehicle Value as stated on the Policy Schedule during the period of insurance.

PART 3. BENEFITS
SECTION 1. OWN DAMAGE COVER
The Company will indemnify the Insured during the Period of Insurance against covered damage to the Insured Vehicle,
its accessories and spare parts. The driver must hold a driving license which is valid and appropriate for the operation of
the Insured Vehicle. The cover extends, if included and mentioned in the Policy Schedule to:
1. Accident, overturning, fire, theft & hold up
Damages caused to the Insured Vehicle as a result of an accident, overturning, fire, theft and hold-up. The
maximum amount of indemnity shall in no case exceed the market value of the vehicle at the time of the accident
or the Insured Vehicle Value as stated in the Policy Schedule, whichever is less, unless agreed otherwise in the
Policy Schedule.

• Theft Cover: Including the total theft, the partial theft, and the damages caused by the attempted theft of
the Insured Vehicle by forcible entry that is clearly appearing on the external body of the Insured Vehicle up to
the amount stated in the Policy Schedule.

• Hold-up Cover: By hold-up We mean total theft or damages caused by attempted theft of the Insured Vehicle
by use of violence and/or weapons on the Driver and/or the Insured.

• Fire cover: By fire we mean the damage to the Insured Vehicle that arises due to fire or explosion except if such
fire or explosion is excluded under any of the below mentioned exceptions stipulated in the Policy.
Co-Insurance:
In the event of a loss where-in the Insured Vehicle Value, as stated in the Policy Schedule, is found to be at least
10% less than the actual market value of the Insured Vehicle at the time of Policy issuance, any indemnity payment
will be reduced in proportion to the difference between the Insured Vehicle Value and the market value.
Depreciation on new fitted spare parts:
Where applicable, in the event of a payable loss where-in used spare parts are not available in the market and new
parts must be used to repair the Insured Vehicle, 5% depreciation of the payable amount will be applied for each
year up to 50% maximum from the model of the year of Insured Vehicle to the year of the payable loss unless agreed
otherwise and shown in the policy schedule.
2. The Company’s commitment and liability limits:
The Company shall pay in cash the amount of loss or damage to the Insured or shall repair, reinstate or replace the
Insured Vehicle or any part thereof including its accessories and spare parts. The liability of the Company shall not
exceed the Insured Vehicle Value (less depreciation), or the market value, or the replacement value of the parts lost
or damaged and the reasonable cost of fitting or fixing such parts, unless otherwise agreed in the Policy Schedule.
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Extensions
Where listed in the Policy Schedule, the Company will also indemnify the Insured for loss of or damage to the Insured
Vehicle, as follows:
Repairs carried out:
- Agency repairs cover (if included, according to your Policy Schedule)
If your Insured Vehicle is new or used less than or equal to the number of years specified in your Policy Schedule,
We will pay for your Insured Vehicle to be repaired at the manufacturer’s authorized repairers in Lebanon following
an accident covered under your Policy.
Losses arising from any of:
- Motor trade & Valet parking
Whilst in the custody or control of a garage or other similar business, which the Insured does not own, or which
has the Insured Vehicle for the purpose of maintenance, repair, testing, servicing, or in the custody of a hotel,
restaurant or similar business, which the Insured does not own, where the Insured Vehicle has been parked by
their authorized driver.
- Natural Perils
Earthquake, Hail, Storm, Tempest and Flood are covered perils up to the market value of the Insured Vehicle at the
time of the accident or the sum insured shown in your Policy Schedule whichever is less.
- SRCC
The Company will compensate You for any loss or damage sustained by your Insured Vehicle due to Strikes, Riots
and Civil Commotions which does not assume the proportions of, or amounts to a popular uprising up to the
Insured Vehicle’s market value or declared value whichever is less at the date of loss, if stated in your Policy Schedule.
- Political Violence
The Company will compensate You for any loss or damage sustained by Your Insured Vehicle due to acts of
terrorism, sabotage, malicious damage, insurrection, strikes, riots, civil commotions, revolution or rebellion,
mutiny and/or coup d’états, war and/or civil war perils up to the Insured Vehicle’s market value or declared
value whichever is less at the date of loss, if stated in your Policy Schedule.
- Partial theft
The Company will pay for any partial theft of any permanently fitted spare part and/or accessory to the Insured
Vehicle. The maximum amount We will pay is mentioned in your Policy Schedule.
- In transit
The Company will cover any damages caused to the Insured Vehicle while being loaded/unloaded from or
transported on a tow truck inside the Lebanese territories, up to the sum insured of the Insured Vehicle stated in
the Policy Schedule.
- Car Locks Replacement
In case of loss or theft of your Insured Vehicle keys, the Company will pay 50% of the cost of replacing your door
locks, boot lock, the ignition and steering lock, the lock transmitter and central locking system up to the amount
mentioned in your Policy Schedule. No cover is provided for replacement of lost or stolen keys.
- Scratching & denting
Scratching & denting claims are covered up to the limits mentioned in your Policy Schedule. Intentional acts will
always remain excluded from this cover.
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Where listed in your Policy Schedule, the Company will also provide cover as follows:
- Registration cost cover
After a total loss, theft, or hold up, the Company will reimburse the registration cost of a brand-new vehicle up to
the amount mentioned in the Policy Schedule. The payable amount is based on the vehicle value at the time of
total loss, theft, or hold up.
- Transportation service for female drivers
The Company will provide female drivers and female drivers accompanied by children with transportation service
for free from the accident location to their home if the damages sustained by the Insured Vehicle due to such
accident, prevent it from being driven up to the distance mentioned in your Policy Schedule. The Insured will
bear 1$ for every additional KM exceeding the limit mentioned in your Policy Schedule.
- Baby Car Seat Replacement
If Your baby car seat is being damaged by a covered accident/Fire, the Company will pay the cost of a similar
replacement up to the amount mentioned in your Policy Schedule.
- Tires
The Company will pay for the replacement of similar brand-new tires to those fitted and damaged by a covered
accident if your Insured Vehicle age is less than the number mentioned in your Policy Schedule.
- Windscreen Damage
We shall cover loss of or damage to the windscreen, windows and glass sunroof of Your Insured Vehicle if caused by
an accident, as well as any damage to the bodywork which is caused by the broken glass. We will not charge You
an excess or reduce Your no claims discount if the only claim You are making relates to this cover.
- Replacement Car
Following an accident covered under Your Policy, You will be entitled to a replacement car while Your Insured
Vehicle is being repaired, up to the amount specified in the Policy Schedule.
• In the event of a total loss, the amount mentioned in the Policy Schedule is payable to the Insured.
• In the event of a partial loss & if mentioned in Your Policy Schedule, You will be entitled for a replacement
car up to 7 days per policy term starting the first day of the Insured Vehicle’s confinement to the repairing
workshop. The number of payable days shall not exceed the number of days We estimate repairs will take.
Any special Insured Value criteria
- Agreed value cover
When the age of the Insured Vehicle is less than the number of months printed in the Policy Schedule and is
declared a total loss, We will pay the agreed upon value stipulated in the Policy Schedule with no depreciation.

SECTION 2. TOTAL LOSS AND AGREED INSURED VEHICLE VALUE
If the Insured Vehicle sustains loss, damage or fire whereas the cost of repair exceeds 65% of its value before the accident, or in case of theft or hold up, it will be considered as total loss. The Insured Vehicle Value agreed on between the
Company and the Insured at the time of issuance of the Policy and mentioned in the Policy Schedule will be the basis
of calculation for loss or damage under this section, after deducting 2% each month for brand new cars with a minimum
of 15%. Starting from the second year of registration, the maximum amount paid shall not exceed the market value of the
Insured Vehicle or the sum insured, whichever is less unless otherwise stated in the Policy Schedule.
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EXCEPTIONS FOR SECTIONS 1 & 2:

The Company shall not be liable to pay any compensation in respect of:
• Consequential loss affecting the Insured Vehicle or decrease in the Insured Vehicle’s Value through usage,
impairment, failure or breakdown of mechanical or electrical equipment.
• Damage to tires, unless it occurs at the same time as the damage to the Insured Vehicle due to an accident.
• Malicious or intentional acts, including damages caused to the Insured Vehicle by a third party or by the Insured
himself or drivers of the Insured Vehicle.
• Damage to the soft top roof top (convertible vehicles), unless the damage sustained was a result of an accident
covered under the scope of the Policy Schedule.
• Damages that may affect animals or money or personal belongings or the loss of any kind of luggage during
transportation in the Insured Vehicle.

SECTION 3. THIRD PARTY LIABILITY PROPERTY DAMAGES
This Policy aims to cover the indemnifications resulting from material damages caused to third parties by the Insured
Vehicle, whether the Insured Vehicle is driven by the Policyholder or any other person, provided that the driver holds a
valid and appropriate driving permit, which is borne by any of the above mentioned persons by virtue of the applicable
laws related to civil liability.
Regardless of the number of third parties, the indemnification amount provided during each Policy term may not exceed
the amount indicated in the Policy Schedule or any endorsement, including interest, legal fees and other expenses
resulting from covered accidents.
This cover also includes the consequences of the civil liability that may be incurred by any person authorized by the
Policyholder to use temporarily the Insured Vehicle for the same declared reason, provided that the driver holds a
valid and appropriate driving permit in compliance with the provisions of this Policy. However, shall be excluded from
this Policy, the persons who rented the Insured Vehicle, or to whom the Insured Vehicle was rented or entrusted for
parking, repairs, testing or any similar reason unless agreed otherwise in your Policy Schedule.
In case the accident leads to multiple third-party property damages, it is agreed that the Company shall not be liable
to compensate any of the third parties by preference and shall have no liability towards the Policyholder or the initiator
of the accident provided that the Company provides a sufficient portion of its guarantee until a final settlement can be
reached or a decision of a competent court is issued in this regard.

SECTION 4. PERSONAL ACCIDENT & MEDICAL EXPENSES
This cover applies to the driver holding a valid driving permit, the Insured, their family members including spouse,
children, parents, branches up to second degree cousins, employees, partners & legal representatives.
We will pay up to the amount mentioned in the Policy Schedule for injuries caused by a covered accident to the driver,
the Insured, and the above mentioned passengers, if applicable, whilst they are inside of the Insured Vehicle, or whilst
getting out of, or getting into the Insured Vehicle.
We will also pay up to the amount mentioned in the Policy Schedule for death, permanent total disabilities & permanent
partial disabilities caused by a covered accident to the driver, the Insured, and the above mentioned passengers, if
applicable, whilst they are inside of the Insured Vehicle, or whilst getting out of, or getting into the Insured Vehicle.
We will pay one of the following indemnities subject to the limits provided by this Policy. These benefits shall not
contradict with the cover provided by the Compulsory Motor Bodily Injury Policy, nor shall they contradict the provisions
of the Lebanese law.
• For death, the Company will pay 100% of the indemnity mentioned in this Policy.
• For permanent total disability, we will pay 100% of the amount mentioned in this Policy for the following
disabilities:
- Permanent total paralysis
- Permanent total loss of sight of both eyes
- Permanent total loss of hearing in both ears
- Severance of both hands, both feet, or one hand and one foot
- Permanent total loss of the ability to speak
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• For permanent partial disability, we will pay 50% of the amount mentioned in your Policy Schedule in the case
of loss of one hand or one foot.

• For permanent partial disability, we will pay 25% of the amount mentioned in your Policy Schedule in the case of
loss of sight in one eye.

• We will reimburse all medical, surgical, and hospitalization expenses incurred as the direct result of a
covered accident up to the amount mentioned in the Policy Schedule.
The Insured, driver and passengers described here-in will, if applicable, be reimbursed for their medical expenses only
if there are no other personal insurance policies covering the same benefit.
Also applicable to this cover:
1. Death, total paralysis, or loss of limb, sight, or hearing which shall occur within 90 days of the date of the
accident and be a direct consequence of the accident.
2. Pre-existing disability or disfunction of a limb will not give rise to indemnity.
If a limb was partially functional, a deduction shall be made proportional to the previous disability or disfunction.
3. This cover does not apply to prosthesis or other artificial devices.
4. We will be bound to pay for only one of the above-mentioned indemnities except for the medical, surgical, and
hospitalization expenses.
5. No cover will apply in the case of death or injury voluntarily caused by a disease, or as a result of the influence
of drugs or alcohol. If medical treatment is not promptly pursued, thus causing a worsening of injuries, cover
is nullified.
6. Indemnity will only be payable at the request of the Insured, or in the event of death, by the Insured’s legal
heirs, after receipt of all documents required by the Company.
7. Indemnity payment discharges any liability of the Company relative to the accident.

SECTION 5. THIRD PARTY LIABILITY COVER IN EXCESS OF COMPULSORY BODILY INJURY POLICY
We will cover bodily injury accidents to third parties in excess of the Compulsory Bodily Injury Policy up to the amount
mentioned in your Policy Schedule. For this cover to be deemed effective, it is warranted that the Compulsory Bodily
Injury Policy must be issued by Arabia Insurance Company.
This cover will take effect only after exceeding the limits mentioned in your Compulsory Bodily Injury Policy.

SECTION 6. FREE ROADSIDE ASSISTANCE
Arabia Insurance Company S.A.L. should provide, in the event of a mechanical or electrical failure or accident in
Lebanon, the following services in respect of the Insured Vehicle:
• Towing Service: To Your preferred garage within Lebanon up to 3 times per Policy year in case of a mechanical or
electrical failure & an unlimited number of times in case of accidents.
• Fuel Delivery: Emergency supply of fuel will be delivered to Your disabled vehicle in order to reach the nearest
petrol pump. You should advice the towing company in advance.
• Repair minor Mechanical or Electrical problems if it’s possible.
• Battery Charge and jump start: if the battery of the Insured Vehicle is dead, we will jump start the Insured Vehicle
to get it moving or where this cannot be achieved, we will tow the Insured Vehicle to the nearest garage.
• Winching is not covered under this Policy.
• Third-Party Liability policyholders, commercial vehicles policyholders and car loans policyholders,
will be charged 1$ for every KM exceeding the 75km free of charge service.
This cover will apply only if stated in Your Policy Schedule.
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PART 4. CONDITIONS
By accepting this contract, You agree to the following conditions:
1. Change in your status
You agree to notify Us promptly of any significant change of which You are aware in Your status as a driver, owner or
lessee of an Insured Vehicle.
2. Change in information or ownership
You must promptly notify Us of any change in information supplied in Your original application for insurance, or a
change in the way the Insured Vehicle is used.
Also, You agree to inform Us of any sale or transfer of Your described vehicle.
If your Policy or any of the information on which it is based changes, We will be entitled to vary the premium and the
terms for the rest of the period of insurance. You should keep a record (including copies of letters) of all information
supplied to us in connection with this insurance.
3. Change of Insured Vehicle or to its use
If you change the Insured Vehicle or how You use it, We may not be liable until We have issued either a new Schedule
or a cover note. If You make any changes to Your Insured Vehicle, Your insurance coverage will not be valid until We
have duly and expressly agreed to accept them.
4. Authorized Driver
You agree not to drive or operate the Insured Vehicle or allow anyone else to drive or operate the Insured Vehicle,
when not authorized by law and holding a valid driving permit.
5. Cancellation of the contract
Your cancellation rights
If You decide that the Policy does not meet Your requirements (or any future renewal of the Policy) please return it to
us (or your insurance intermediary) immediately. If no claims have been made, We will refund the premium on a prorata basis as at cancellation request date after deducting related taxes and a small administration fee, subject to:
• All original documents are returned to Us.
• No claim has been paid or is outstanding at the time of cancellation
Our Cancellation rights
This insurance Policy shall become suspended after the lapse of a period of ten days starting from the date Arabia
Insurance Company SAL (hereafter referred to as “the Company”) notifies the insured of the late payment of the
due premium. A registered letter, with acknowledgment of receipt, should be served to the Insured or to the person
empowered to pay the premiums at the last place of their residence as known by the Company. The registered letter
should state that it was sent for notification purposes and should include the premium due date and the provisions
of article 975 of the Lebanese Code of Obligations and Contracts. After the lapse of a period of twenty days starting
from the expiry date of the above-mentioned period, the Company shall be entitled to terminate the Policy and to
request its enforcement before the judicial courts. The termination of the Policy should be confirmed by a registered
letter that shall be served to the Insured.
In all other cases, the Company may terminate the Policy at any time for any reason during the Policy term and We
will refund the premium on a pro-rata basis after deducting related taxes and a small administration fee. You will be
provided with a notice of cancellation through certified mail, and the termination becomes effective seven days after
the date the registered letter is sent to the address mentioned in the Policy Schedule.
In case of invalidity of the Policy due to the Insured’s discreet or purposely submittal of a fraudulent claim, the
Company shall have the right in the full premium for the full Policy period as a penalty that cannot be modified.
6. Right of the Company after paying an indemnity (the right of subrogation)
After paying an indemnity, the Company will be subrogated to the rights of the Insured against the person responsible
10

for the damage. This means that the rights of the Insured are transferred to the Company and the Company will
replace the Insured in all rights and court cases that may arise against others that caused the damage that lead the
Company to pay the indemnity.
Subrogation operates up to the amount of the indemnity paid by the Company.
If the Company cannot exercise its right of subrogation due to any act of the Insured, the Company may be fully or
partly released from its obligations of indemnification towards the Insured.
Exceptions
In the following instance, the Company cannot request the person responsible for the damage to reimburse the
indemnity that it has paid when that person had care, custody or control of the Insured Vehicle, with the consent of
the named Insured. The latter exception will not apply if the person:
• was engaged in a garage business at the time of loss; or
• has failed to comply with the provisions of the Policy.
7. Prescription Period
All actions deriving from this Policy are prescribed by two years starting from the day on which the event that induced
them occurred.
However, this period shall only run:
- In case of non-disclosure or concealment or omission of the risk insured, false or inaccurate statement, starting
from the day on which the Company became aware of it;
- In the event of the occurrence of an incident, starting from the day on which the relevant parties became aware of
it, provided they prove that they have so far been unaware of it.
- When the action/claim submitted by You against the Company results from a lawsuit instituted by a third party,
the prescription period shall start running as from the day when said third party filed the claim against You or was
compensated by You with the Company’s approval.
8. Fraud
If any claim is in any respect fraudulent or if any fraudulent means including inflation or exaggeration of the claim
or submission of forged or falsified documents are used to obtain benefit by You or anyone acting on Your behalf all
benefits under the Policy shall be forfeited.
9. Jurisdiction
This Policy applies only to judgments delivered by or obtained from a court of competent jurisdiction of the country
of issuance of this Policy and which is specifically stated in the Policy Schedule.
10. Arbitration
If any dispute arises out of this Policy, We shall immediately notify You in writing of Your right to refer the dispute to
arbitration. Such dispute shall be referred to the decision of an arbitrator to be appointed in writing by the disputed
parties or if they cannot agree upon a single arbitrator, each party designate his arbitrator in writing within one
calendar month after having been required in writing to do so by the other party. The two arbitrators will appoint an
umpire within one month of the appointment of the two arbitrators.
The umpire shall sit with the arbitrators and preside the meetings and the making of an award shall be a condition
precedent to any right of action against the Company. If We shall disclaim liability for any claim hereunder and such
claim is not referred to arbitration under the provisions contained herein within twenty-four calendar months from
the date of such disclaimer, then the claim shall for all purposes be deemed to have been abandoned and shall not
thereafter be recoverable hereunder.
11. Your Duty to Comply with Policy Terms
Without prejudice to our other rights, Your compliance with the terms of this Policy is a mandatory condition
precedent to our liability to make any payment and cover any claim under this Policy.
12. Personal Data Processing
Information regarding the processing of Your personal data by Us and our contractual partners may be accessed
under: https:/www.arabiainsurance.com/en/privacy-policy
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13. Full Hours Clause
The words “Loss Occurrence” shall mean all individual losses arising out of and directly occasioned by one
catastrophe. However, the duration and extent of any “Loss Occurrence” so defined shall be limited to:
a) 72 consecutive hours as regards a hurricane, a typhoon, windstorm, rainstorm, hailstorm and/or tornado.
b) 72 consecutive hours as regards earthquake, seaquake, tidal wave and or/volcanic eruption.
c) 72 consecutive hours and within the limits of one City, Town or Village as regards strikes, riots, civil commotion
and malicious damage.
d) 72 consecutive hours as regards flood arising in a territory forming one and the same river basin (river basin
being efined as the catchment area of a river including all its tributaries).
e) 72 consecutive hours as regards any “Loss Occurrence” which includes individual loss or losses from any of the
perils mentioned in a), b), c) and d) above.
f) 168 consecutive hours for any “Loss Occurrence” of whatsoever nature which does not include individual loss or
losses from any of the perils mentioned in a), b), c) and d) above.
And no individual loss from whatsoever insured peril, which occurs outside these periods or areas, shall be included
in that “Loss Occurrence”.
The Company may choose the date and time when any such period of consecutive hours commences and if any
catastrophe is of greater duration than the above periods, the company may divide that catastrophe into two or
more “loss occurrences”, provided no two periods overlap and provided no period commences earlier than the date
and time of the happening of the first recorded individual loss to the company in that catastrophe.
In case of any difference between English and Arabic text, the Arabic text will prevail.
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PART 5. GENERAL EXCEPTIONS
This Policy does not cover loss or damage or third-party liability arising from accidents involving the Insured Vehicle in
the following cases.
- Accidents which take place outside the geographical area specified in the Policy Schedule.
- Accidents which happen directly or indirectly, proximately or remotely occasioned by, contributed to/by or
traceable to or arising out of or in connection with a flood, storm, hurricane, volcanic eruption, earthquake or
other convulsion of nature.
- Accidents involving the Insured or any driver of an Insured Vehicle whilst driving the vehicle outside of a public road
as per the definition of road as every passage open to public traffic unless otherwise agreed in the Policy Schedule.
- Accidents which happen directly or indirectly, contravenes the prevailing traffic laws in respect of: speed, traffic
light regulations, driving against the direction of traffic, not holding a valid driving license allowing him to drive the
Insured Vehicle or the driver’s driving license has been cancelled by court or competent authorities or as per the
traffic laws.
- Accidents which happen whilst the driver is under the influence of intoxicating drugs and/or alcohol or hallucinating
drugs affecting his ability to control the Insured Vehicle if it has been proved to the competent authorities or upon
the confession of the driver of the said vehicle.
- Accidents which may happen whilst the Insured Vehicle is being towed by or towing any vehicle unless otherwise
agreed in the Policy Schedule.
- Accidents resulting from overloading or carriage at any one time of a greater number of passengers than the
number for which the Insured Vehicle is licensed by the concerned authorities, provided that the over-loading or
excess passengers were the cause of the accident which resulted in the loss or damage to the Insured Vehicle
- Accidents as a result of using the Insured Vehicle for purpose other than in accordance with the limitations of use
and/or the violation of the law if it involves a criminal act or similar willful act.
- Accidents arising from letting the Insured Vehicle on hire for any purpose, unless otherwise stated in the Policy
Schedule.
- Accidents arising from the use of carrying goods or conveying passengers against monetary or equivalent
considerations unless the Insured Vehicle is duly licensed for that purpose.
- Accidents arising after transferring the ownership of the Insured Vehicle(s), by sale or any other ordinary transfer
of ownership, from the Insured to any other person unless expressly agreed in writing by the Company.
- Accidents resulting from participation in any kind of race, rally, and/or speed trial of any kind.
- Accidents resulting from the use of the insured vehicle on those parts of airport premises to which the public does
not have free vehicular access.
- Loss, damage or liability to goods conveyed in connection with any trade or business on the insured vehicle.
- Accidents arising from vehicles transporting high explosives, such as nitroglycerin, dynamite or any other similar
explosive.
- Accidents arising from vehicles transporting liquefied petroleum gas or gasoline, chemicals or gases in liquid,
compressed or in gaseous form.
- Accidents which happen directly or indirectly, proximately or remotely occasioned by, contributed to/by or traceable
to or arising out of or in connection with nuclear risks, radiation of any kind, contamination by radioactivity from any
fuel or from any nuclear waste, or from the combustion of nuclear fuel.
- Any accident loss or damage or liability caused sustained or incurred whilst any Motor Vehicle insured under this
policy is being driven or is for the purpose of being driven or in the possession of any person, whether the Insured or
others, not authorized to drive the insured vehicle according to the law or local traffic laws or prohibited from driving
by the Government or due to any act or law or high alert mobilization.
Additional Exceptions applicable on all the above:
Sanctions and Limitations Exclusion Clause
Arabia Insurance Company SAL (the Company) shall not be deemed to provide cover and shall not 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 Company 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, or other Countries, or the laws or regulations in the countries in which the Company is active.
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Political Risk Exclusion Clause
Notwithstanding any provision to the contrary within this insurance or any endorsement thereto it is agreed that this
insurance excludes loss, damage, cost or expense of whatsoever nature directly or indirectly caused by, resulting from
or in connection with or in consequence of any of the following regardless of any other cause or event contributing
concurrently or in any other sequence to the loss:
1. War, civil war, invasion, acts of foreign enemies, hostilities or war-like operations (whether war be declared or not); or
2. Mutiny, popular rising, military rising, insurrection, rebellion, revolution, military or usurped power, martial law
or state of siege or any of the events or causes which determine the proclamation or maintenance of martial law
or state of siege; or
3. Civil commotion assuming the proportion of or amounting to a popular rising; or
4. Any act (whether on behalf of any organisation, body, person or group of persons) in protest against any State or
government, authority with force, or any provincial, local or tribal authority with force, calculated or directed to
overthrow any State or government, authority with force, or any provincial, local or tribal authority with force, by
means of fear, terrorism or violence or use of force or and/or the threat thereof; or
5. Losses in any way caused or contributed to by an act of terrorism involving the use or release or the threat of any
nuclear weapon or device or chemical or biological agent; or
6. Loss, damage, cost or expense directly or indirectly arising out of biological or chemical contamination or
missiles, bombs, grenades, explosives or any ammunition; or
7. Conspiracy, confiscation, commandeering or nationalization or requisition or destruction of or damage to property
by or under the order of Any de jure or de facto government or by public or local authority; or
8. Looting or pillage or theft or burglary in connection with any act referred to in this clause; or
9. Consequential losses or damages arising from any act referred to in this clause; or
10. The act of any lawfully established authority in controlling, preventing, suppressing or in any other way dealing
with any occurrence referred to in this clause; or
11. Malicious damage in furtherance to any act referred to in this clause; or
12. Any act of terrorism.
For the purpose of this clause an act of terrorism means an act, including but not limited to the use of force or violence
and/or the threat thereof, of any person or group(s) of persons, whether acting alone or on behalf of or in connection
with any organization(s) or government(s), committed for political, religious, ideological, or ethnic purposes or
reasons including but not limited to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

The intention to influence or affect the conduct of any government (de jure or de facto); and/or
Put the public, or any section of the public in fear; and/or
To commit violence or threaten violence against one or more persons (whether legal or natural); and/or
Amaging tangible or intangible property; and/or
Endangering life; and/or
Creating a risk to the health or safety of the public or a section of the public; and/or
An act designed to interfere with or disrupt an electronic system.

For the purpose of this clause contamination means the contamination, poisoning, or prevention and/or limitation of
the use of objects due to the effects of chemical and/or biological substances.
If the insurer alleges that by reason of this exclusion, any loss, damage, cost or expense is not covered by this Contract
the burden of proving the contrary shall be upon the insured.
In the event any portion of this clause is found to be invalid or unenforceable, the remainder shall remain in full force
and effect.
This Policy does not cover any liability due to an agreement made by the Insured where no liability would arise if that
agreement did not exist.
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Communicable Disease Exclusion
1. Notwithstanding any provision to the contrary within this reinsurance agreement, this reinsurance agreement
excludes any loss, damage, liability, claim, cost or expense of whatsoever nature, directly or indirectly caused
by, contributed to by, resulting from, arising out of, or in connection with a Communicable Disease or the fear or
threat (whether actual or perceived) of a Communicable Disease regardless of any other cause or event contributing
concurrently or in any other sequence thereto.
2. As used herein, a Communicable Disease means any disease which can be transmitted by means of any substance
or agent from any organism to another organism, including but not limited to any form of Coronaviruses or Influenza
viruses, where:
2.1. the substance or agent includes, but is not limited to, a virus, bacterium, parasite or other organism or any
variation thereof, whether deemed living or not, and
2.2. the method of transmission, whether direct or indirect, includes but is not limited to, airborne transmission,
bodily fluid transmission, transmission from or to any surface or object, solid, liquid or gas or between
organisms, and
2.3. the disease, substance or agent can cause or threaten damage to human health or human welfare or can
cause or threaten damage to, deterioration of, loss of value of, marketability of or loss of use of property,
including but not limited to any tangible goods, livestock, bloodstock, or other.
3. If the Reinsurer alleges that by reason of this exclusion, any loss, damage, liability, cost or expense of whatsoever
nature is not covered by this reinsurance agreement, the burden of proving the contrary shall fall upon the Reinsured.
Cyber Exclusion Clause
This Contract excludes any loss, damage, liability, claim, cost or expense directly or indirectly caused by, contributed
to by, resulting from, arising out of or in connection with a Cyber Incident.
For the purposes of this exclusion clause, any loss, damage, destruction, distortion, erasure, corruption or alteration
of Electronic Data shall not be considered as physical loss or damage and shall therefore, if directly occasioned by a
Cyber Incident, not be recoverable hereunder.
Definitions
a. “Cyber Incident” shall include:

• unauthorised or malicious acts regardless of time and place, or the threat or hoax thereof;
• malware or Similar Mechanism;
• programming or operator error whether by the insured or any other person or persons;
• any unintentional or unplanned – wholly or partially – outage of the insured’s Computer System not directly
caused by physical loss or damage;

affecting access to, processing of, use of or operation of any Computer System or any Electronic Data by any person
or group(s) of persons.
b. “Computer System” means any computer, hardware, information technology and communications system or
electronic device, including any similar system or any configuration of the aforementioned and including any
associated input, output or Electronic Data storage device, networking equipment or back up facility.
c. “Electronic Data” means facts, concepts and information converted to a form useable for communications,
interpretation or processing by electronic and electromechanical data processing or electronically controlled
equipment and includes programmes, software and other coded instructions for the processing and manipulation of
data or the direction and manipulation of such equipment.
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d. “Malware or Similar Mechanism” means any programme code, programming instruction or other set of instructions
intentionally constructed with the ability to damage, interfere with or otherwise adversely affect computer
programmes, data files or operations (whether involving self-replication or not), including but not limited to “Virus”,
“Trojan Horses”, “Worms”, “Logic Bombs” or “Denial of Service Attack”.
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PART 6. CLAIMS PROCEDURE
Our Call Center is available to provide You with 24hr support if you need:
• Road Side Assistance as described in Section 6
• An expert
• A taxi - policy terms apply
• A replacement car - policy terms apply
Call Center number is 01 376 673
To report a claim, please contact Us @ the below numbers:
Ain Mreisseh 01 360 889 or 01 360 893
Tripoli
06 440 974
Chtaura
08 545 210
Or by Email: lbmotorclaims@arabiainsurance.com
If You are involved in an accident, You should immediately ask our Call Center for an expert who will issue an official
report as described by law.
In order to process Your claim, We need the following documents:
• Driving license
• Registration card of the Insured Vehicle
• The original insurance Policy

PART 7. COMPLAINTS PROCEDURE
We, Arabia Insurance Company SAL, aim to deliver the highest standards at all times.
If You find yourself dissatisfied with any of our services, we will be more than glad to hear from You.
We promise to respond promptly to Your concern, and to work with You in order to resolve Your dissatisfaction, in a fair
manner.
We will acknowledge receipt of Your complaint within one (1) working day from the date of submittal and will keep You
informed about the progress of Your complaint along the way, until We finalize it.
CONTACT
Lebanon: complaints-lb@arabiainsurance.com
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PART 8. COMPANY OFFICES
Arabia Offices

Lebanon

Arabia Insurance Company s.a.l. – Paid up capital L.L. 51,000,000,000 – Commercial Court Register
1889 – Insurance Register 2, dated 11/9/1956 – Subject to Decree 9812 of 4/5/1968 MOF # 4976

Ain Mreisseh
Tripoli		
Chtaura

(961-1) 360 889/893		
(961-6) 440 974		
(961-8) 545 210		

Fax: 360 071
Fax: 440 974
Fax: 545 310

arabia-lebanon@arabiainsurance.com

United Arab Emirates Arabia Insurance Company s.a.l. - Foreign Company - Paid up Capital L.L. 51,000,000,000- Commercial
Register no.41691 Dubai - Commercial Register no.21159 Sharjah - Trade License no. 201756 Dubai Trade License no. 12903 Sharjah - Trade License no. CN-1001344 Abu Dhabi - Trade License no. CN1002574 Al Ain - Subject to UAE Federal Law no.6/2007 - Insurance Authority no.20

Dubai		
Sharjah		
Abu Dhabi
Al Ain		

(971-4) 228 0022		
(971-6) 517 1666		
(971-2) 674 4700		
(971-3) 764 1196		

Bahrain

Arabia Insurance Company s.a.l. – Foreign Company - Paid up capital L.L. 51,000,000,000- Commercial
Court Register 532-1 – Regulated by Central Bank of Bahrain - Insurance License No: OI/004, dated
10/05/1961

Manama		

(973-17) 211 174		

Kuwait

Arabia Insurance Company s.a.l. – Foreign Company - Paid up capital L.L. 51,000,000,000 –
Commercial Register No. 44 Kuwait - Subject to Insurance Companies and Agents Law No. 24/1961
- Insurance License No. 7 - General Agents: Mohamed Abdul Rahman Al Bahar Est.

Kuwait		

(965) 2262 1041		

Qatar

Arabia Insurance Company s.a.l. – Foreign Company - Paid up capital L.L. 51,000,000,000 – Registered
in the Lebanese Commercial Court under No: 1889 –– Commercial Registration no: 347 - Licensed
by Qatar Central Bank License no: 1966/4, in accordance with the provisions of the QCB Law and the
Financial Institutions Regulations issued by law number 13 for the year 2012.

Doha		

(974) 4442 2682		

Fax: 227 0022
Fax: 517 1667
Fax: 674 5700
Fax: 764 3785

Fax: 213 985

Fax: 2265 9492

Fax: 4444 6487

arabia-uae@arabiainsurance.com

arabia-bahrain@arabiainsurance.com

arabia-kuwait@arabiainsurance.com

arabia-qatar@arabiainsurance.com
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تأمين السيارات
الشروط العامة

مرحبا ً بكم يف �رشكة الت�أمني العربية �ش.م.ل .

�ش��كرا ً الختي��ارك ��شركة الت�أم�ين العربي��ة لت�أم�ين ح��وادث ال�س�ير� .أن��ت الآن مغط��ى
وم�ؤم��ن م��ن قب��ل �إح��دى �أه��م ��شركات الت�أم�ين يف ال��شرق الأو�س��ط .يف الواق��ع� ,إن وثيق��ة
الت�أم�ين ه��ذه م�صمم��ة خ�صي�ص��ا لتزوي��دك ب�أف�ض��ل تغطي��ة� .س��تجد يف ه��ذا الكتي��ب
��شرحا ً مف�ص�لا ً لوثيق��ة ت�أم�ين حماي��ة ح��وادث ال�س�ير .وه��ذا الكتي��ب ي��شرح ويف�ص��ل
ال��شروط العام��ة للإ�ش�تراك والتغطي��ة .كم��ا ي��شرح الكتي��ب كيفي��ة تق��دمي مطالب��ة� ،إذا
ا�س��تدعت احلاج��ة.
بتمع��ن ك��ي تع��ي م��ا ه��ي
نرج��و �أن ت�أخ��ذ دقيق��ة م��ن وقت��ك لتق��ر�أ ه��ذا الكتي��ب
ّ
تفا�صي��ل التغطي��ة يف وثيق��ة الت�أم�ين وم��ا ه��ي حقوق��ك وم�س���ؤولياتك .ال ت�تردد بالتوا�ص��ل
معن��ا عل��ى مرك��ز االت�ص��ال ل��دى ال��شركة �أو الإت�ص��ال عل��ى �أح��د �أرق��ام ف��روع ��شركة
الت�أم�ين العربي��ة .فنح��ن وب��كل ��سرور �سن�س��اعدك ون��شرح ل��ك ال��شروط والنق��اط
التف�صيل��ة للبولي�ص��ة.
ونرج��و من��ك الإحتف��اظ به��ذه الوثيق��ة يف م��كان �آم��ن للإ�س��تعانة به��ا يف امل�س��تقبل
لأنه��ا دلي��ل عل��ى تعهدن��ا بت�أم�ين �أف�ض��ل تغطي��ة ممكن��ة.
�شكرًا لك مرة �أخرى على اختيارك الت�أمني العربية وكل يوم و�أنت بخري.

المحتويات
املقدمة
التعاريف
املنافع
الق�سم الأول.

		
اجلزء الأول.
اجلزء الثاين.
اجلزء الثالث.
		
			
			
			
			

تغطية الأ�رضار الالحقة بامل�ؤمن له
 .1حوادث �سري� ،إنقالب� ،رسقة ،ال�سطو امل�سلح
 .2حدود التزام ال�رشكة وم�س�ؤوليتها
امتداد التغطية
• الوكالة (يف حال �إدراجها يف جدول العقد)
• مراكز خدمة/ت�صليح ال�سيارات �أو خدمات ركن ال�سيارات
• املخاطر الطبيعية
• الإ�رضابات و�أعمال ال�شغب والع�صيان املدين
• العنف ال�سيا�سي
• ال�رسقة اجلزئية
• �أثناء نقل ال�سيارة
• ا�ستبدال اقفال ال�سيارة
• اخلدو�ش والغمزات
• تغطية تكلفة الت�سجيل
• خدمة النقل لل�سائقات الإناث
• ا�ستبدال مقعد الطفل يف ال�سيارة
• الإطارات
• ت�رضر الزجاج الأمامي
• ال�سيارة البديلة
• قيمة التغطية املتفق عليها	
الق�سم الثاين .اخل�سارة الكلية وقيمة ال�سيارة امل�ؤمنة املتفق عليها
		
الق�سم الثالث .امل�س�ؤولية املدنية جتاه الأ�شخا�ص الثالثني عن الأ�رضار الالحقة باملمتلكات
		
الق�سم الرابع .احلوادث ال�شخ�صية والنفقات الطبية
		
الق�سم اخلام�س .امل�س�ؤولية جتاه الأ�شخا�ص الثالثني الزائدة عن عقد �ضمان ال�سيارات الإلزامي
		
الق�سم ال�ساد�س .امل�ساعدة املجانية على جانب الطريق
		
ال�رشوط
		
اجلزء الرابع.
اجلزء اخلام�س�	.إ�ستثنائات عامة
اجلزء ال�ساد�س�	.إجراءات املطالبة
لإجراءات ال�شكاوى
اجلزء ال�سابع.
مكاتب ال�رشكة
اجلزء الثامن.

٣
٤
٥
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٥
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٥
5
٦
٦
٦
٦
٦
٦
٦
٦
٦
٦
٦
٧
٧
٧
٧
٧
٧
٨
٨
٩
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١٣
١٧
١٧
١٨
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الجزء األول .المقدمة
تعت�بر ال��شروط املن�صو���ص عليه��ا فيم��ا يل��ي ج��زءا ً م��ن عق��د ال�ضم��ا ًن بين��ك وب�ين ��شركة الت�أم�ين العربي��ة ���ش.م.ل.
مبوج��ب ه��ذا العق��د ،وافق��ت ال��شركة عل��ى تزوي��دك بالتغطي��ة الت�أميني��ة املن�صو���ص عليه��ا يف ج��دول العق��د ،وذل��ك يف
ح��ال وق��وع اي��ة ح��وادث خ�لال م��دة ��سريان العق��د� ،أو خ�لال �أي م��دة جم��ددة ،عل��ى ان تك��ون ق��د �س�� ّددت �أق�س��اط الت�أم�ين،
وذل��ك وفق��ا ً لكاف��ة مندرج��ات ه��ذا العق��د.

يرتكز هذا العقد على املعلومات التي زودتنا بها و�رصحت عنها �ضمن طلب الت�أمني وبعد ذلك يف �أي وقت �آخر.
يخ�ض��ع ه��ذا العق��د للقوان�ين املرعي��ة يف لبن��ان ،فه��و ي�ؤم��ن ل��كل م��ن امل�ؤم��ن ل��ه وال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا املحددي��ن يف
اجل��دول ،التغطي��ة الت�أميني��ة عل��ى الأرا�ض��ي اللبناني��ة خ�لال م��دة الت�أم�ين املن�صو���ص عليه��ا� ،إال يف االح��وال املن�صو���ص
عل��ى خ�لاف ذل��ك يف ج��دول العق��د.
�إن هذا العقد واجلدول املرفق به و�أي تعديل عليهما ي�شكلون معا ً عقد الت�أمني.
عليك ان تلتزم يف كافة الأوقات بالقوانني املرعية والأحكام وال�رشوط املن�صو�ص عليها يف هذا العقد �أو �أي تعديل� ،إن وجد.
�إ�شعار مهم

ه��ذا ه��و عق��د �ضم��ان ال�س��يارات اخلا���ص ب��ك� .إن��ه مكت��وب ب�ش��كل مب�س��ط وذل��ك م��ن �أج��ل فه��م اللغ��ة ب�س��هولة.
نرج��و من��ك �أن تق��ر�أ ه��ذا العق��د بتمع��ن م��ن اج��ل معرف��ة حقوق��ك و�إلتزامات��ك وكذل��ك حق��وق وواجب��ات ��شركة
الت�أم�ين .يح��دد اجل��دول املرف��ق بالعق��د التغطي��ة الت��ي �إخرتته��ا ،فه��و الإثب��ات عل��ى الت�أم�ين اخلا���ص ب��ك ،و يطل��ب من��ك
�إب��رازه عن��د �أي مطالب��ة.
م��ن امله��م ج��دا ً �إطالعن��ا عل��ى الف��ور عل��ى التغي�يرات الت��ي ت�ؤث��ر عل��ى املعلوم��ات الت��ي زودتن��ا به��ا .وه��ذه التغي�يرات
ل��ن تك��ون م�ش��مولة بالـ��ت�أمني �إال بع��د موافقتن��ا �رصاح��ة عل��ى �إدراجه��ا يف عق��د الت�أم�ين و�إ�ص��دار تعدي��ل ه��ذا العق��د.
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الجزء الثاني .التعاريف
ويتم متييز هذه امل�صطلحات والتعابري عن
يكون للكلمات التالية الواردة يف هذا العقد ويف �أي من املالحق املعنى ذاته املبني �أدناه.
ّ
طريق ا�ستخدام اخلط العري�ض.
االك�س�سوارات

املعدات الإختيارية املزودة بها ال�سيارة ب�شكل دائم.

الإ�صالحات يف الوكالة

يف ح��ال ت�ضم��ن عق��د ال�ضم��ان اخلا���ص ب��ك ،ح�س��بما ه��و وارد يف اجل��دول ،الإ�صالح��ات يف الوكال��ة ،فف��ي ه��ذه احلال��ة
يك��ون لدي��ك اخلي��ار ب�إج��راء الإ�صالح��ات الالزم��ة ل�س��يارتك ل��دى ال��وكالء املعتمدي��ن م��ن قب��ل ال��شركة امل�صنع��ة� .أم��ا
يف ح��ال ع��دم �ش��مول ه��ذه التغطي��ة� ،س��وف نق��وم ب�إختي��ار �أح��د املرائ��ب املعتم��دة لدين��ا لإج��راء اال�صالح��ات الالزم��ة.
ال�رشكة ،نحن ،لنا

�رشكة الت�أمني العربية �ش.م.ل.

بند التحمل

املبلغ الوارد ذكره يف اجلدول والذي يتوجب عليك دفعه لدى تقدمي �أي مطالبة.
املنطقة اجلغرافية (احلدود اجلغرافية)

لبنان و�أية منطقة �أخرى وارد ذكرها يف جدول عقد ال�ضمان اخلا�ص بك.

امل�ؤمن له�/أنت/لك

املتعاقد الوارد ذكره يف اجلدول.

ال�سيارة امل�ؤمن عليها/ال�سيارة امل�ؤمنة�/سيارتك:

ال�س��يارة امل��صرح عنه��ا بالتف�صي��ل واملقبول��ة م��ن قب��ل ال��شركة والت��ي مت حتدي��د رق��م الهي��كل ورق��م املح��رك يف اجل��دول.
وت�ش��مل �أي�ض��ا ً املع��دات امل��زودة به��ا ال�س��يارة ب�ش��كل دائ��م.

ال�سائق املرخ�ص/ال�سائق

امل�ؤم��ن ل��ه �أو �أي �ش��خ�ص يق��ود ال�س��يارة مبوافق��ة وعل��م امل�ؤم��ن ل��ه عل��ى �أن يك��ون ه��ذا ال�ش��خ�ص يحم��ل رخ�ص��ة قي��ادة
�س��ارية املفع��ول و�ص��ادرة وفق��ا ً للقوان�ين والأح��كام املرعي��ة اخلا�ص��ة بالقي��ادة وامل��رور ومل يت��م �س��حب رخ�ص��ة القي��ادة
من��ه مبوج��ب �أم��ر �أو ق��رار �ص��ادر ع��ن ال�س��اطات �أو املحاك��م املخت�ص��ة.

مدة الت�أمني

�إن هذا العقد �ساري املفعول خالل املدة املحددة يف اجلدول.
العقد

ه��ذا العق��د مبن��ي عل��ى طل��ب الت�أم�ين ال��ذي قم��ت مبلئ��ه وتقدمي��ه م��ن �أج��ل احل�ص��ول عل��ى ه��ذه التغطي��ة ،وه��و
ي�ش��مل �أح��كام و��شروط العق��د واجل��دول املرف��ق ب��ه.
جدول العقد  /جدول

الوثيق��ة الت��ي حت��دد ج��دول  /ا�س��مك وت�ش��مل التفا�صي��ل الالزم��ة لل�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا و�أي��ة تفا�صي��ل �أخ��رى خا�ص��ة
بعق��د ال�ضم��ان اخلا���ص ب��ك و�أي��ة ��شروط او بن��ود �أخ��رى خا�ص��ة �أو معين��ة تتعل��ق بت�أمين��ك و�/أو املبل��غ املتوج��ب دفع��ه
عن��د كل مطالب��ة.

قيمة ال�سيارة امل�ؤمن عليها

املبل��غ املح��دد يف ج��دول العق��د وال��ذي �س��وف تدفع��ه ال��شركة يف ح��ال ه�لاك ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا كلي��ا ً بع��د ح�س��م
قيم��ة الإ�س��تهالك  .يف حال��ة اله�لاك اجلزئ��ي لل�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا وحي��ث �أن��ه مل يت��م �إع��ادة �أ�ص��ل املبل��غ املح��دد
يف اجل��دول اىل م��ا قب��ل املطالب��ة (�أي �أن قيم��ة ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا ق��د �أعي��دت �إىل م��ا كان��ت علي��ه قب��ل اله�لاك
اجلزئ��ي) ،يج��ب �أال يتج��اوز ب���أي ح��ال م��ن الأح��وال جمم��وع قيم��ة املطالب��ات اخلا�ص��ة بالأ��ضرار امل�ش��مولة بالتغطي��ة
قيم��ة ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا املح��ددة يف اجل��دول املرف��ق بالعق��د خ�لال م��دة الت�أم�ين.
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الجزء الثالث .المنافع
الق�سم الأول :تغطية الأ�رضار الالحقة بامل�ؤمن له
خ�لال م��دة الت�أم�ين ،تعو���ض ال��شركة امل�ؤم��ن ل��ه ع��ن الأ��ضرار امل�ش��مولة بالتغطي��ة الالحق��ة بال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا،
االك�س�س��وارات الالحق��ة به��ا وقط��ع الغي��ار .يج��ب عل��ى ال�س��ائق �أن يك��ون حائ��زا ً عل��ى رخ�ص��ة قي��ادة �س��ارية املفع��ول
تتنا�س��ب ووجه��ة ا�س��تعمال ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا .ت�ش��مل ه��ذه التغطي��ة احل��االت التالي��ة ��شرط �أن تك��ون م�ش��مولة
ومن�صو���ص عليه��ا يف ج��دول العق��د.
 .1حوادث �سري� ،إنقالب� ،رسقة ،ال�سطو امل�سلح

الأ��ضرار الالحق��ة بال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا الناجت��ة ع��ن ح��وادث ال�س�ير� ،إنق�لاب ،حري��ق�� ،سرقة وال�س��طو امل�س��لح.
يج��ب �أال يتج��اوز احل��د الأق�ص��ى ملبل��غ التعوي���ض القيم��ة ال�س��وقية لل�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا عن��د وق��وع احل��ادث �أو
قيم��ة ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا املح��دد يف ج��دول العق��د� ،أيهم��ا �أق��ل  ،م��ا مل يت��م االتف��اق عل��ى خ�لاف ذل��ك يف ج��دول
ا لعق��د .
• ال�رسقة :ي�شمل �رسقة ال�سيارة امل�ؤمن عليها كليا ً �أو جزئيا ً والأ�رضار الالحقة بها الناجتة عن حماولة ال�رسقة با�ستعمال
و�سائل ق�رسية ظاهرة بو�ضوح على الهيكل اخلارجي لل�سيارة امل�ؤمنة وذلك �ضمن املبلغ املحدد يف جدول العقد.
• ال�سطو امل�سلح� :رسقة ال�سيارة امل�ؤمن عليها كليا ً او الأ�رضار الالحقة بها الناجتة عن حماولة ال�رسقة ب�إ�ستخدام و�سائل
العنف �أو ال�سالح بوجه �سائق ال�سيارة امل�ؤمن عليها �أو امل�ؤمن له.
• احلريق :ي�شمل الأ�رضار الالحقة بال�سيارة امل�ؤمن عليها والتي تنتج عن احلريق �أو �إنفجار ب�إ�ستثناء احلالة التي يكون فيها
احلريق �أو الإنفجار خارج نطاق التغطية مبوجب �أي من الإ�ستثناءات املن�صو�ص عليها فيما يلي يف هذا العقد.
الت�أمني امل�شرتك:

يف حال��ة اله�لاك وعندم��ا تك��ون قيم��ة ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا ،املح��ددة يف ج��دول العق��د� ،إنخف�ض��ت بن�س��بة %10
عل��ى الأق��ل ع��ن قيمته��ا ال�س��وقية ل��دى �إ�ص��دار عق��د ال�ضم��ان  ،يخف���ض حينئ��ذ مبل��غ التعوي���ض الواج��ب دفع��ه
مب��ا يتنا�س��ب م��ع التف��اوت احلا�ص��ل ب�ين قيم��ة ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا والقيم��ة ال�س��وقية.

انخفا�ض قيمة قطع الغيار اجلديدة:

فيما يتعلق باخل�سائر امل�ستحقة الدفع وعند عدم توفر قطع غيار م�ستعملة يف اال�سواق ويجب ا�ستعمال قطع غيار جديدة
من �أجل اجراء اال�صالحات الالزمة على ال�سيارة امل�ؤمن عليها� ،سوف يتم تطبيق ن�سبة ا�ستهالك  %5عن كل �سنة مبا ال يتجاوز
ن�سبة  %50كحد �أق�صى من املبلغ الواجب دفعه ابتداءا ً من تاريخ �صنع ال�سيارة امل�ؤمن عليها �إىل ال�سنة التي تقع خاللها
اخل�سائر املتوجبة الدفع ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك يف جدول العقد.

 .2حدود التزام ال�رشكة وم�س�ؤوليتها:

تق��وم ال��شركة �إم��ا بالدف��ع نق��دا ً �إىل امل�ؤم��ن ل��ه قيم��ة اخل�س��ارة �أو ال��ضرر �أو �إ�ص�لاح �أو �إع��ادة ال�س��يارة �إىل احلال��ة
الت��ي كان��ت عليه��ا �س��ابقا ً �أو ا�س��تبدالها �أو �أي قطع��ة منه��ا مب��ا في��ه الأك�س�س��وارات وقط��ع الغي��ار .يج��ب �أال تتج��اوز
م�س���ؤولية ال��شركة قيم��ة ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا (خم�صوم��ا ً منه��ا اال�س��تهالك) �أو القيم��ة ال�س��وقية �أو قيم��ة
ا�س��تبدال الأج��زاء املفق��ودة �أو التالف��ة والتكلف��ة املعقول��ة لرتكي��ب �أو �إ�ص�لاح ه��ذه الأج��زاء  ،م��ا مل يت��م االتف��اق
عل��ى خ�لاف ذل��ك يف ج��دول العق��د.
امتداد التغطية

�س��وف تق��وم ال��شركة بتعوي���ض اخل�س��ارة �أو ال��ضرر الالح��ق بال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا ،عن��د �إدراجه��ا يف ج��دول العق��د،
عل��ى ال�ش��كل الت��ايل:
الإ�صالحات احلا�صلة يف:

 الوكالة (يف حال �إدراجها يف جدول العقد)يف ح��ال �س��يارتك امل�ؤم��ن عليه��ا حديث��ة ال�صن��ع �أو م�س��تعملة لأق��ل م��ن �أو م��ا ي��وازي ع��دد ال�س��نوات املح��ددة يف
ج��دول العق��د ،ول��دى تعر�ضه��ا حل��ادث مغط��ى مبوج��ب ه��ذا العق��د� ،س��وف نق��وم بدف��ع املبل��غ املتوج��ب لإج��راء
الإ�صالح��ات الالزم��ة عل��ى ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا ل��دى املرائ��ب املعتم��دة يف لبن��ان م��ن قب��ل ال��شركة امل�صنع��ة.
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اخل�سائر الناجتة عن:

 مراكز خدمة/ت�صليح ال�سيارات �أو خدمات ركن ال�سيارات�أثناء وجود ال�سبارة امل�ؤمن عليها حتت حرا�سة �أو �إدارة مر�آب لت�صليح ال�سيارات �أو �أي م�ؤ�س�سة �أخرى مماثلة ال ميلكها امل�ؤمن له� ،أو لدى
وجود ال�سيارة امل�ؤمن عليها بهدف ال�صيانة �أو الإ�صالح �أو االختبار �أو اجراء خدمة �أو يف حرا�سة فندق �أو مطعم �أو ما ي�شابه ذلك،
والتي ال ميلكها امل�ؤمن له ،حيث مت ركن ال�سيارة امل�ؤمن عليها بوا�سطة �سائقها املعتمد.
 املخاطر الطبيعيةال��زالزل  ،ال�برد ،العوا�ص��ف ،الإع�ص��ارات والفي�ضان��ات مغط��اة حل��دود القيم��ة ال�س��وقية لل�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا يف وق��ت
وق��وع احل��ادث �أو املبل��غ امل�ؤم��ن علي��ه املح��دد يف ج��دول عق��د ال�ضم��ان اخلا���ص ب��ك� ،أيهم��ا �أق��ل.
 الإ�رضابات و�أعمال ال�شغب والع�صيان املدين�سوف تقوم ال�رشكة بتعوي�ضك عن �أي �أ�رضار وخ�سائر حلقت بال�سيارة امل�ؤمن عليها والناجتة عن الإ�رضابات و�أعمال ال�شغب
والع�صيان املدين والتي ال ت�شكل �إنتفا�ضة �شعبية ،يف حال �إدراجها يف جدول العقد ،وذلك حلدود القيمة ال�سوقية لل�سيارة امل�ؤمن
عليها �أو بحدود القيمة امل�رصح عنها� ،أيهما �أقل ،يف تاريخ وقوع اخل�سارة �أو ال�رضر.
 العنف ال�سيا�سي�سوف تقوم ال�رشكة بتعوي�ضك عن �أي خ�سارة �أو �رضر حلقت بال�سيارة امل�ؤمن عليها والناجتة عن �أعمال الإرهاب ،التخريب ،ال�رضر
الكيدي/العمدي ،مترد� ،إ�رضابات� ،أعمال ال�شغب ،الع�صيان املدين ،ثورة� ،إنقالب على ال�سلطة ،حرب �أو حرب �أهلية ،حلدود القيمة
ال�سوقية لل�سيارة امل�ؤمن عليها �أو بحدود القيمة امل�رصح عنها� ،أيهما �أقل ،يف تاريخ وقوع ال�رضر او اخل�سارة و�رشط �إدراجها يف جدول
العقد.
 ال�رسقة اجلزئية�س��وف تعو���ض ال��شركة ع��ن �أي ��سرقة جزئي��ة لأي قط��ع غي��ار م��زودة به��ا ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا ب�ش��كل دائ��م �أو
الأك�س�س��وارات .احل��د الأق�ص��ى ال��ذي �س��وف تدفع��ه ال��شركة حم��دد يف ج��دول العق��د.
 �أثناء نقل ال�سيارة�سوف تقوم ال�رشكة بتغطية اخل�سائر الالحقة بال�سيارة امل�ؤمن عليها �أثناء حتميلها �أو انزالها عن �أو منقولة بوا�سطة �شاحنة
ال�سحب/القطر داخل الأرا�ضي اللبنانية ،وذلك يف حدود املبلغ امل�ؤمن عليه الوارد يف جدول العقد.
 ا�ستبدال اقفال ال�سيارةيف حال �ضياع �أو �رسقة مفاتيح ال�سيارة امل�ؤمن عليها� ،سوف تقوم ال�رشكة بدفع مبلغ يوازي  %50من قيمة �إ�ستبدال قفل الأبواب،
قفل الإقالع  ،قفل الإ�شعال والقيادة  ،جهاز �إر�سال القفل وجهاز القفل املركزي ،وذلك يف حدود املبلغ املحدد يف جدول العقد.
�إ�ستبدال مفاتيح ال�سيارة امل�ؤمن عليها ب�سبب �ضياعها او �رسقتها غري م�شمول بالتغطية.
 اخلدو�ش والغمزاتاخلدو�ش والغمزات مغطاة يف حدود املبلغ املحدد يف جدول العقد .االعمال العمدية غري م�شمولة يف هذه التغطية.
حيثما ترد يف جدول العقد� ،سوف تقوم ال�رشكة بتغطية ما يلي:
 تغطية تكلفة الت�سجيل:تبع��ا ً ً للخ�س��ارة الكلي��ة لل�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا �أو ال��سرقة �أو ال�س��طو امل�س��لح� ،س��وف تق��وم ال��شركة بت�س��ديد قيم��ة
ت�س��جيل ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا حل��دود املبل��غ املح��دد يف ج��دول العق��د .يعتم��د املبل��غ املدف��وع عل��ى قيم��ة ال�س��يارة
عن��د وق��وع اخل�س��ارة الكلي��ة ،ال��سرقة �أو ال�س��طو امل�س��لح.
 خدمة النقل لل�سائقات الإناث�س��وف تق��وم ال��شركة بتزوي��د ال�س��ائقات الإن��اث واللوات��ي برفقته��ن �أوالد ،خدم��ة النق��ل جمان��ا ً م��ن م��كان احل��ادث �إىل
منزله��ن �إذا كان��ت الأ��ضرار الت��ي حلق��ت بال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا ب�س��بب ه��ذا احل��ادث ،حت��ول دون قي��ادة ال�س��يارة امل�س��افة
املذك��ورة يف ج��دول العق��د .ويتحم��ل امل�ؤم��ن دوالرا ً واح��دا ً ع��ن كل كيلوم�تر �إ�ض��ايف يتج��اوز احل��دود املذك��ورة يف ج��دول عق��د
ال�ضم��ان اخلا���ص ب��ك.
 ا�ستبدال مقعد الطفل يف ال�سيارةيف ح��ال ت��ضرر املقع��د املخ�ص���ص لطفل��ك يف ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا نتيج��ة ح��ادث او حري��ق مغط��ى� ،س��وف تدف��ع
ال��شركة تكلف��ة بدي��ل مماث��ل ع��ن املقع��د املت��ضرر يف ح��دود املبل��غ املح��دد يف ج��دول العق��د.
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 الإطارات�سوف تدفع ال�رشكة قيمة الإطارات البديلة اجلديدة امل�شابهة للإطارات املزودة بها ال�سيارة امل�ؤمن عليها واملت�رضرة نتيجة حادث
مغطى على �أن يكون عمر ال�سيارة امل�ؤمن عليها يقل عن الرقم املحدد يف جدول العقد.
 -ت�رضر الزجاج الأمامي

�س��وف نق��وم بتغطي��ة اخل�س��ارة �أو ال��ضرر الالح��ق بالزج��اج الأمام��ي ،النواف��ذ وفتح��ة ال�س��قف الزجاجي��ة لل�س��يارة امل�ؤم��ن
عليه��ا والناجت��ة ع��ن ح��ادث ،بالإ�ضاف��ة �إىل �أي ��ضرر الح��ق بهي��كل ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا والن��اجت ع��ن الزج��اج املك�س��ور.
ل��ن نفر���ض علي��ك �أي زي��ادة �أو نق��وم بتخفي���ض اخل�ص��م املمن��وح ل��ك الن��اجت ع��ن ع��دم تق��دمي �أي مطالب��ة يف ح��ال كان��ت

املطالب��ة الوحي��دة الت��ي تتق��دم به��ا تتعل��ق به��ذه التغطي��ة.

 -ال�سيارة البديلة

يحق لك مبوجب هذا العقد وتبعا ً لوقوع حادث مغطى مبوجب هذا العقد ،ب�سيارة بديلة �أثناء �إجراء الت�صليحات الالزمة ل�سيارتك
امل�ؤمن عليها يف حدود املبلغ املحدد يف جدول العقد.
• يف حال وقوع خ�سارة كلية ،ف�إن املبلغ املحدد يف جدول العقد يدفع بالكامل �إىل امل�ؤمن له.
• يف ح��ال وق��وع خ�س��ارة جزئي��ة ومن�صو���ص عليه��ا يف ج��دول العق��د ،يح��ق ل��ك ب�س��يارة بديل��ة مل��دة �أق�صاه��ا �س��بعة
�أي��ام طيل��ة م��دة الت�أم�ين تب��د�أ م��ن تاري��خ �إدخ��ال ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا �إىل م��ر�آب الت�صلي��ح .يج��ب ان ال تتع��دى

ع��دد الأي��ام امل�س��تحقة الدف��ع ع��دد الأي��ام املق��درة م��ن قبلن��ا لإج��راء الت�صليح��ات.

معايري خا�صة بالقيمة امل�ؤمنة

 قيمة التغطية املتفق عليهاعندم��ا يك��ون عم��ر ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا يق��ل ع��ن ع��دد الأ�ش��هر املح��دد يف ج��دول العق��د ويت��م تخم�ين ال��ضرر
الالح��ق بال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا باخل�س��ارة الكلي��ة� ،س��وف نق��وم بدف��ع املبل��غ املتف��ق علي��ه املح��دد يف ج��دول العق��د دون
ح�س��م �أي ن�س��بة ه�لاك.
الق�سم الثاين :اخل�سارة الكلية وقيمة ال�سيارة امل�ؤمنة املتفق عليها

يف ح��ال تعر���ض ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا للخ�س��ارة �أو ال��ضرر �أو احلري��ق وتخط��ت قيم��ة الت�صليح��ات ن�س��بة  %65م��ن
قيمته��ا قب��ل وق��وع احل��ادث� ،أو يف ح��ال ال��سرقة �أو ال�س��طو امل�س��لح� ،س��وف يت��م اعتب��ار ال��ضرر الالح��ق بال�س��يارة امل�ؤم��ن
عليه��ا خ�س��ارة كلي��ة .ت�ش��كل قيم��ة ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا املتف��ق عليه��ا فيم��ا ب�ين ال��شركة وامل�ؤم��ن ل��ه يف تاري��خ
�إ�ص��دار العق��د واملح��ددة يف ج��دول العق��د �أ�سا���س احت�س��اب اخل�س��ارة او ال��ضرر مبوج��ب ه��ذا اجل��زء ،عل��ى �أن يت��م ح�س��م
ن�س��بة  %2كل �ش��هر م��ن ال�س��يارات احلديث��ة ال�صن��ع بن�س��بة  %15كح��د ادن��ى� .إبت��داءا ً م��ن ال�س��نة الثاني��ة للت�س��جيل،
يج��ب �أن ال يتج��اوز احل��د الأق�ص��ى للمبل��غ املدف��وع القيم��ة ال�س��وقية لل�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا �أو املبل��غ امل�ؤم��ن� ،أيهم��ا
�أق��ل م��ا مل ين���ص عل��ى خ�لاف ذل��ك يف ج��دول العق��د.
�إ�ستثناءات تطبق على الأق�سام  1و:2
لن تكون ال�رشكة ملزمة بدفع �أي تعوي�ض عن:
• اخل�سارة التبعية الالحقة بال�سيارة امل�ؤمن عليها �أو �إنخفا�ض قيمتها الناجت عن اال�ستهالك ،او التلف �أو �أي عطل ميكانيكي
او كهربائي.
• �أية ا�رضار تلحق بالإطارات ،ما مل تكن هذه الأ�رضار ناجتة عن حادث حلق بال�سيارة امل�ؤمن عليها.
• الأعمال الكيدية �أو العمدية ،وي�شمل الأ�رضار الالحقة بال�سيارة امل�ؤمن عليها ال�صادرة عن �أ�شخا�ص ثالثني �أو امل�ؤمن له �أو
�سائق ال�سيارة امل�ؤمن عليها.
• الأ�رضار الالحقة بال�سقف القما�ش القابل للك�شف� ،إال �إذا كان ال�رضر احلا�صل ناجت عن حادث مغطى مبوجب جدول العقد.
• الأ�رضار التي قد تلحق باحليوانات �أو الأموال �أو املمتلكات اخلا�صة �أو خ�سارة االمتعة �أثناء نقلها يف ال�سيارة امل�ؤمن عليها.

الق�سم الثالث :امل�س�ؤولية املدنية جتاه الأ�شخا�ص الثالثني عن الأ�رضار الالحقة باملمتلكات

يه��دف ه��ذا العق��د �إىل تغطي��ة التعوي�ض��ات الواقع��ة عل��ى عات��ق �س��ائق ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا �أو املتعاق��د والناجت��ة ع��ن
الأ��ضرار املادي��ة الت��ي تلحقه��ا ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا بالأ�ش��خا�ص الثالث�ين� ،س��واء كان��ت ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا يقوده��ا
املتعاق��د �أو �أي �ش��خ�ص �آخ��ر �� ،شرط �أن يك��ون ال�س��ائق حائ��زا ً عل��ى رخ�ص��ة قي��ادة �س��ارية املفع��ول و�ص��ادرة �أ�ص��والً ،وذل��ك
وفق��ا ً للقوان�ين اخلا�ص��ة بامل�س���ؤولية املدني��ة.
بغ���ض النظ��ر ع��ن ع��دد الأ�ش��خا�ص الثالث�ين ،ال يج��وز �أن يتج��اوز مبل��غ التعوي���ض املدف��وع خ�لال كل م��دة ت�أم�ين املبل��غ
املح��دد يف ج��دول العق��د �أو �أي تعدي��ل ،مب��ا يف ذل��ك الفوائ��د والر�س��وم القانوني��ة وامل�رصوف��ات الأخ��رى الناجت��ة ع��ن احل��وادث
املغط��اة.
ت�ش��مل ه��ذه التغطي��ة مفاعي��ل امل�س���ؤولية املدني��ة املرتتب��ة عل��ى عات��ق �أي �ش��خ�ص خم��ول م��ن قب��ل املتعاق��د ا�س��تعمال
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ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا م�ؤقت��ا ً وبنف���س وجه��ة اال�س��تعمال امل��صرح عنه��ا لل��شركة ،عل��ى �أن يك��ون ال�س��ائق حائ��زا ً
عل��ى رخ�ص��ة قي��ادة �س��ارية املفع��ول و�ص��ادرة �أ�ص��وال ً وفق��ا ً ملندرج��ات ه��ذا العق��د .وي�س��تثنى م��ن اح��كام ه��ذا العق��د
ال�ش��خ�ص ال��ذي ا�س��ت�أجر ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا �أو الأ�ش��خا�ص امل�ؤج��رة له��م �أو املو�ضوع��ة بحيازته��م م��ن �أج��ل ركنه��ا �أو
�إ�صالحه��ا �أو جتربته��ا �أو �أي �س��بب �آخ��ر مماث��ل م��ا مل يت��م الإتف��اق عل��ى خ�لاف ذل��ك يف ج��دول العق��د.
يف ح��ال نت��ج ع��ن احل��ادث �أ��ضرار ملمتل��كات ع��دة �أ�ش��خا�ص ثالث�ين ،ال يتوج��ب عل��ى ال��شركة �أي��ة م�س���ؤولية جت��اه تعوي���ض
�أي م��ن اال�ش��خا�ص الثالث�ين بالأف�ضلي��ة ع��ن الآخ��ر كم��ا ال يرتت��ب عل��ى ال��شركة �أي��ة م�س���ؤولية جت��اه املتعاق��د �أو م�س��بب
احلادث،عل��ى �أن ت���ؤدي ال��شركة ح�ص��ة كافي��ة م��ن ال�ضمان��ة امللق��اة عل��ى عاتقه��ا حل�ين التو�ص��ل �إىل ت�س��وية نهائي��ة �أو
�ص��دور ق��رار ع��ن حكم��ة خمت�ص��ة يف ه��ذا ال�ص��دد.
الق�سم الرابع :احلوادث ال�شخ�صية والنفقات الطبية

تطب��ق ه��ذه التغطي��ة عل��ى �س��ائق ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا احلام��ل رخ�ص��ة قي��ادة �س��ارية املفع��ول و�ص��ادرة �أ�ص��وال ً ع��ن
اجله��ات املخت�ص��ة ،وعل��ى امل�ؤم��ن ل��ه و�أف��راد عائلت��ه مب��ا يف ذل��ك ال��زوج �أو الزوج��ة ،الأوالد ،الوال��دان والأن�س��باء حت��ى الدرج��ة
الثاني��ة ،امل�س��تخدمني ،ال��شركاء واملمث��ل القان��وين.
�س��وف ندف��ع� ،إذا كان ذل��ك ممكن��اً ،حل��دود املبل��غ املح��دد يف ج��دول العق��د ع��ن الإ�صاب��ات الناجت��ة ع��ن ح��ادث مغط��ى
والالحق��ة بال�س��ائق ،امل�ؤم��ن ل��ه وال��ركاب املذكوري��ن �أع�لاه ،ل��دى تواجده��م داخ��ل ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا� ،أو ل��دى اخل��روج
م��ن �أو الدخ��ول �إليه��ا.
كم��ا �س��وف ندف��ع� ،إذا كان ذل��ك ممكن��اً ،حل��دود املبل��غ املذك��ور يف ج��دول العق��د ع��ن الوف��اة ،العج��ز الكل��ي والدائ��م
والعج��ز اجلزئ��ي الدائ��م الالح��ق بال�س��ائق �أو امل�ؤم��ن ل��ه وال��ركاب املذكوري��ن �أع�لاه ،والناجت��ة ع��ن ح��ادث مغط��ى ل��دى
تواجده��م داخ��ل ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا� ،أو ل��دى اخل��روج م��ن �أو الدخ��ول �إليه��ا.
�س��وف ندف��ع ،وفق��ا ً للح��دود املن�صو���ص عليه��ا يف ه��ذ العق��د ،اح��دى التعوي�ض��ات املح��ددة �أدن��اه .يج��ب �أن ال تتعار���ض ه��ذه
املناف��ع م��ع التغطي��ة املقدم��ة مبوج��ب عق��د ال�ضم��ان الإلزام��ي لل�س��يارات واح��كام القان��ون اللبن��اين.
• تدفع ال�رشكة عن الوفاة ن�سبة  %100من التعوي�ض املحدد يف هذه العقد.
• بالن�سبة للعجز الكلي والدائم� ،سونف ندفع ما يوازي ن�سبة  %100من املبلغ املحدد يف هذا العقد عن الإعاقات التالية:
 ال�شلل الكلي والدائم اخل�سارة الكلية للنظر يف العينني اخل�سارة الكلية لل�سمع يف الأذنني برت اليدين �أو القدمني� ،أو يد واحدة و قدم واحد فقدان النطق بالكامل• بالن�سبة للعجز اجلزئي والدائم� ،سوف ندفع ما يوازي ن�سبة  %50من املبلغ املحدد يف جدول العقد يف حال فقدان يد واحدة �أو
قدم واحد.
• بالن�سبة للعجز اجلزئي والدائم� ،سوف ندفع ما يوازي ن�سبة  %25من املبلغ املحدد يف جدول العقد يف حال فقدان النظر يف
عني واحدة.
• �سوف نقوم بتعوي�ض كافة النفقات الطبية ونفقات اخل�ضوع �إىل عمليات جراحية ،والنفقات الإ�ست�شفائية التي تكبدتها
والناجتة مبا�رشة عن حادث مغطى ،وذلك بحدود املبلغ املحدد يف جدول العقد�.سيتم تعوي�ض� ،إذا كان ممكناً ،امل�ؤمن له،
ال�سائق والركاب املحددين ههنا ،عن النفقات الطبية �رشط عدم توفر �أي ت�أمني �آخر يغطي املنافع نف�سها.
ينطبق �أي�ضا ً على هذه التغطية:
 .1الوفاة ،ال�شلل الكامل ،فقدان ع�ضو ،النظر �أو ال�سمع على �أن يحدث ذلك خالل  90يوم من تاريخ وقوع احلادث وناجت
مبا�رشة عنه.
 .2العجز ال�سابق وجوده �أو اخللل الالحق ب�أي ع�ضو لن ينتج عنه �أي تعوي�ض.
�إذا كان �أحد الأطراف يعمل جزئياً ،فيجب �أن يكون احل�سم متنا�سبا ً مع العجز ال�سابق �أو العطل ال�سابق.
 .3ال تنطبق هذه التغطية على الأطراف البديلة �أو الأطراف الإ�صطناعية االخرى.
 .4يقع علينا عبء تغطية احد التعوي�ضات املذكورة اعاله ،ب�إ�ستثناء النفقات الطبية واجلراحية واال�ست�شفاثية.
 .5لن يتم التغطية يف حالة الوفاة �أو الإ�صابة الناجمة مبا�رشة عن مر�ض� ،أو بنتيجة الت�أثر بالكحول �أو املخدرات .يف حال مل
يتم اخل�ضوع للمعاجلة الطبية يف احلال مما ت�سبب يف تفاقم الإ�صابات ،يعترب هذا الغطاء الغ.
 .6لن يتم دفع التعوي�ض �إال بناءً لطلب امل�ؤمن له� ،أو يف حالة الوفاة بناءً لطلب ورثة امل�ؤمن له ال�رشعيني ،وذلك بعد
الإ�ستح�صال على كافة امل�ستندات املطلوبة من قبل ال�رشكة.
 .7دفع التعوي�ض من �ش�أنه �أن يربئ ذمة ال�رشكة من كافة م�س�ؤولياتها املتعلقة باحلادث.
الق�سم اخلام�س :امل�س�ؤولية جتاه الأ�شخا�ص الثالثني الزائدة عن عقد �ضمان ال�سيارات الإلزامي

�س��وف نق��وم بتغطي��ة الأ��ضرار اجل�س��دية الالحق��ة بالأ�ش��خا�ص الثالث�ين والناجت��ة ع��ن احل��وادث ،مب��ا يزي��د ع��ن عق��د
�ضم��ان ال�س��يارات الإلزام��ي بح��دود املبل��غ املح��دد يف ج��دول العق��د� .إن ��سريان ه��ذه التغطي��ة ،حم�ص��ور ب�ص��دور عق��د
�ضم��ان ال�س��يارات الإزام��ي ع��ن ��شركة الت�أم�ين العربي��ة ���ش.م.ل.
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ي�رسي هذا الغطاء لدى جتاوز احلدود املحددة يف عقد �ضمان ال�سيارت الإلزامي.
الق�سم ال�ساد�س :امل�ساعدة املجانية على جانب الطريق

�س��وف ت�ؤم��ن ��شركة الت�أم�ين العربي��ة ���ش.م.ل .يف ح��ال تعر���ض ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا لأي عط��ل ميكانيك��ي �أو كهربائ��ي
�أو ح��ادث عل��ى الأرا�ض��ي اللبناني��ة ،اخلدم��ات التالي��ة:
• خدم��ات �س��حب/قطر ال�س��يارة� :إىل مر�آب��ك املف�ض��ل �ضم��ن الأرا�ض��ي اللبناني��ة ث�لاث م��رات كح��د �أق�ص��ى �ضم��ن
م��دة الت�أم�ين يف حال��ة ح��دوث عط��ل ميكانيك��ي �أو كهربائ��ي وع��دد غ�ير حم��دد م��ن امل��رات بالن�س��بة للح��وادث.
• خدم��ة تو�صي��ل الوق��ود� :س��يتم تو�صي��ل الوق��ود يف احل��االت الطارئ��ة �إىل �س��يارتك املعطل��ة م��ن اج��ل الو�ص��ول �إىل
�أق��رب حمط��ة وق��ود .يج��ب علي��ك اع�لام مقدم��ا ً ��شركة القط��ر به��ذا الطل��ب.
• �إ�صالح الأعطال امليكانيكية �أو الكهربائية الب�سيطة �إذا كان ذلك ممكناً.
• �ش��حن البطاري��ة وت�ش��غيل ال�س��يارة :يف ح��ال مل تع��د بطاري��ة ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا تعم��ل� ،س��وف نق��وم
بت�ش��غيلها ويف ح��ال مل يك��ن ذل��ك ممكن��اً� ،س��وف نق��وم بقط��ر ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا �إىل �أق��رب م��ر�آب ت�صلي��ح.
• خدمة �سحب ال�سيارة بالرافعة غري م�شمولة يف التغطية مبوجب هذه العقد.
• يت��م حتمي��ل حامل��ي عق��ود �ضم��ان امل�س���ؤولية جت��اه الأ�ش��خا�ص الثالث�ين ،حامل��ي عق��ود ال�ضم��ان العائ��دة
لل�س��يارات التجاري��ة وحامل��ي عق��ود ال�ضم��ان العائ��دة لل�س��يارات امل�ش�تراة مبوج��ب قر���ض دوالرا ً واح��دا ً ع��ن كل
كيلوم�تر يتج��اوز خدم��ة ال 75كل��م املجاني��ة.
هذه التغطية تطبق فقط يف حال �إدراجها يف جدول عقد ال�ضمان اخلا�ص بك.
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الجزء الرابع .الشروط
لدى موافقتك على العقد ،توافق �ضمنا ً على ال�رشوط التالية:
 .1التغيريات التي حت�صل على و�ضعك

تواف��ق عل��ى �إخطارن��ا عل��ى الف��ور ب���أي تغي�ير ج��دي تعل��م ب��ه يط��ر�أ عل��ى و�ضع��ك ك�س��ائق �أو مال��ك او م�س��ت�أجر
لل�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا.

 .2التغييريات يف املعلومات �أو امللكية

يج��ب علي��ك �إخطارن��ا عل��ى الف��ور ب���أي تغي�ير يط��ر�أ عل��ى املعلوم��ات الت��ي �أدلي��ت به��ا يف طل��ب الت�أم�ين �أو �أي تغي�ير
يف وجه��ة ا�س��تعمال لل�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا.
كما وانك توافق على �إعالمنا ب�أي بيع �أو �إنتقال لل�سيارة امل�ؤمن عليها.

يف ح��ال قي��ام تغي�يرات عل��ى العق��د اخلا�ص��ة ب��ك �أو عل��ى املعلوم��ات الت��ي ادلي��ت به��ا والت��ي يرتك��ز عليه��ا العق��د،
يح��ق لن��ا تعدي��ل ق�س��ط ال�ضم��ان و��شروط العق��د ع��ن م��دة الت�أم�ين املتبقي��ة .يج��ب علي��ك الإحتف��اظ بكاف��ة
املعلوم��ات (مب��ا يف ذل��ك ن�س��خ ع��ن اخلطاب��ات) الت��ي زودتن��ا به��ا فيم��ا يتعل��ق به��ذا ال�ضم��ان.
 .3تغيري ال�سيارة امل�ؤمن عليها �أو وجهة ا�ستعمالها

يف ح��ال تغي�يرك لل�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا �أو لوجه��ة ا�س��تعمالها ،ل��ن نك��ون م�س���ؤولني حل�ين قيامن��ا ب�إ�ص��در ج��دول
جدي��د �أو عق��د �ضم��ان م�ؤق��ت .يف ح��ال قيام��ك ب���أي تغي�يرات عل��ى ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا ،ال تعت�بر التغطي��ة
الت�أميني��ة �س��ارية �إال عن��د موافقتن��ا �أ�ص��وال ً و�رصاح��ة عل��ى قب��ول ه��ذه التغي�يرات.

 .4ال�سائق املرخ�ص

تواف��ق عل��ى ع��دم قي��ادة ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا �أو ت�ش��غيلها �أو ال�س��ماح لأي �ش��خ�ص بقيادته��ا �أو ت�ش��غيلها عندم��ا
ال يك��ون مرخ�ص��ا ً قانون��ا ً ويحم��ل رخ�ص��ة قي��ادة �س��ارية املفع��ول.

� .5إلغاء العقد
حقوقك ب�إلغاء العقد
�إذا ق��ررت �أن ه��ذا العق��د (�أو اي جتدي��د للعق��د) ال يتنا�س��ب ومتطلبات��ك الرج��اء �إعادت��ه �إلين��ا (�أو �إىل و�س��يط الت�أم�ين

املعتم��د م��ن قبل��ك) .يف ح��ال مل يت��م التق��دم ب���أي مطالب��ة� ،س��وف نق��وم ب��رد ق�س��ط الت�أم�ين املدف��وع عل��ى �أ�سا���س
ن�س��بي كم��ا يف تاري��خ تق��دمي طل��ب الإلغ��اء بع��د ح�س��م ال�رضائ��ب ور�س��م �إداري ب�س��يط ،ب��شرط:
• �إعادة كافة امل�ستندات الأ�صلية �إلينا.
• وان ال يكون هناك �أية مطالبة مدفوعة �أو م�ستحقة الدفع يف تاريخ الإلغاء.

حقوقنا ب�إلغاء العقد
يف ح��ال ع��دم دف��ع �أق�س��اط الت�أم�ين ،يتوق��ف ه��ذا العق��د بع��د �إنق�ض��اء مهل��ة � 10أي��ام م��ن تاري��خ �إ�ش��عار ��شركة
الت�أم�ين العربي��ة ���ش.م.ل .امل�ؤم��ن ل��ه بالت�أخ��ر يف دف��ع ق�س��ط الت�أم�ين امل�س��تحق� .س��وف يت��م توجي��ه كت��اب م�ضم��ون
م��ع �إ�ش��عار بالإ�س��تالم �إىل امل�ؤم��ن ل��ه �أو �أي �ش��خ�ص خم��ول بدف��ع �أق�س��اط الت�أم�ين �إىل �آخ��ر عن��وان مع��روف م��ن قب��ل
ال��شركة .يج��ب �أن يذك��ر يف الكت��اب امل�ضم��ون بان��ه مر�س��ل عل��ى �س��بيل �إن��ذار بالدف��ع كم��ا ويج��ب �أن يت�ضم��ن

تاري��خ ا�س��تحقاق ق�س��ط الت�أم�ين واح��كام امل��ادة  975م��ن قان��ون املوجب��ات والعق��ود اللبن��اين .بع��د �إنق�ض��اء مهل��ة

ع��شرين يوم��ا ً م��ن تاري��خ �إنق�ض��اء مهل��ة الع��شرة �أي��ام املح��ددة �أع�لاه ،يح��ق عنده��ا لل��شركة ف�س��خ ه��ذا العق��د
وطل��ب تنفي��ذه �أم��ام الق�ض��اء .يت��م تثبي��ت ف�س��خ العق��د مبوج��ب كت��اب م�ضم��ون ير�س��ل �إىل امل�ؤم��ن ل��ه.
يف جمي��ع احل��االت الأخ��رى  ،يج��وز لل��شركة �إلغ��اء العق��د يف �أي وق��ت ولأي �س��بب خ�لال م��دة الت�أم�ين  ،و�س��نقوم ب��رد

ق�س��ط الت�أم�ين عل��ى �أ�سا���س ن�س��بي بع��د ح�س��م ال�رضائ��ب املرتتي��ة ور�س��م �إداري ب�س��يط� .س��يتم ار�س��ال �إ�ش��عار
الإلغ��اء ع�بر الربي��د امل�ضم��ون  ،وي�صب��ح الإلغ��اء �س��اري املفع��ول ل��دى �إنق�ض��اء م��دة �س��بعة �أي��ام م��ن تاري��خ �إر�س��ال
الكت��اب امل�ضم��ون �إىل العن��وان املذك��ور يف ج��دول العق��د.
يف ح��ال بط�لان العق��د ب�س��بب كت��م امل�ؤم��ن ل��ه للمعلوم��ات �أو تق��دمي مطالب��ة احتيالي��ة عم��دا ً  ،يك��ون لل��شركة احل��ق
يف ق�س��ط الت�أم�ين بالكام��ل ع��ن كام��ل م��دة الت�أم�ين مبثاب��ة غرام��ة غ�ير قابل��ة للتعدي��ل.
 .6حق ال�رشكة بعد دفع التعوي�ض (حق احللول)

عن��د دف��ع �أي تعوي���ض ،حت��ل ال��شركة حم��ل امل�ؤم��ن ل��ه يف جمي��ع احلق��وق جت��اه ال�ش��خ�ص امل�س���ؤول ع��ن ال��ضرر .م��ا
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يعن��ي �أن حق��وق امل�ؤم��ن ل��ه تنتق��ل �إىل ال��شركة وحت��ل ال��شركة حم��ل امل�ؤم��ن ل��ه يف جمي��ع احلق��وق والدع��اوى الت��ي ق��د
تق��ام �ض��د الأ�ش��خا�ص الثالث�ين امل�س��ببني لل��ضرر ال��ذي �أدى ب��دوره �إىل قي��ام ال��شركة بدف��ع تعوي���ض.
يتم احللول حلدود مبلغ التعوي�ض املدفوع من قبل ال�رشكة.
يف ح��ال مل تتمك��ن ال��شركة م��ن ممار�س��ة حقه��ا باحلل��ول ج��راء �أي عم��ل �ص��ادر ع��ن امل�ؤم��ن ل��ه ،تعت�بر
متح��ررة كلي��ا ً �أو جزئي��ا ً م��ن موجباته��ا جت��اه امل�ؤم��ن ل��ه.

ال��شركة

�أ�ستثناءات
ال يحق لل�رشكة يف احلاالت التالية الطلب من ال�شخ�ص امل�سبب لل�رضر برد التعوي�ض الذي دفعته ال�رشكة عندما يكون هذا
الأخري يعتني �أو يحوز �أو ي�رشف على ال�سيارة امل�ؤمن عليها مبوافقة امل�ؤمن له .ال ينطبق هذا الإ�ستثناء يف حال كان ال�شخ�ص:
• يعمل يف مر�آب الت�صليح لدى وقوع اخل�سارة� ،أو
• مل يلتزم مبندرجات هذا العقد.
 .7مدة مرور الزمن

�إن كاف��ة املطالب��ات النا�ش��ئة ع��ن ه��ذا العق��د ت�س��قط بحك��م م��رور الزم��ن بع��د انق�ض��اء �س��نتني عل��ى احل��ادث
ال��ذي تتول��د عن��ه.
�إال �أن هذه املهلة ال ت�رسي:
 يف حالة كتمان اخلطر امل�ؤمن ،او اغفاله او الت�رصيح الكاذب �أو غري ال�صحيح �إال ّ من يوم علم ال�رشكة به. عند وقوع حادث� ،إال ّ من يوم علم ذوي ال�ش�أن به �إذا اثبتوا جهلهم �إياه حتى هذا اليوم. عندما تكون الدعوى املرفوعة �أو املقدمة منك �ضد ال�رشكة ناجتة عن دعوى مقدمة من طرف ثالث ،ال ت�رسي مدة مرورالزمن �إال ّ من يوم تقدمي هذا ال�شخ�ص لدعواه �ضدك �أو من يوم ا�ستيفائه التعوي�ض من قبلك مبوافقة ال�رشكة.

 .8الغ�ش

ّ
غ���ش م��ن اي ن��وع كان ،مب��ا يف ذل��ك الإدع��اء ال��كاذب �أو الزي��ادة املفرط��ة يف
عن��د تق��دمي �أي��ة مطالب��ة تنط��وي عل��ى
قيم��ة املطالب��ة �أو تق��دمي وثائ��ق م��زورة �أو كاذب��ة م��ن قبل��ك �أو م��ن قب��ل � ّأي �ش��خ�ص يت��صرف نياب��ة عن��ك للح�ص��ول
عل��ى منفع��ة ،تعتربعندئ��ذ جمي��ع املناف��ع ال��واردة يف العق��د ملغ��اة.

 .9الأحكام الق�ضائية

تنطب��ق عل��ى ه��ذا العق��د الأح��كام الق�ضائي��ة ال�ص��ادرة ع��ن حمكم��ة خمت�ص��ة يف دول��ة البل��د ال��ذي �ص��در في��ه
ه��ذا العق��د واملذك��ورة حتدي��دا ً يف ج��دول العق��د.

 .10التحكيم

يف حال ن�شوء �أي خالف حول هذا العقد � ،سنخطر امل�ؤمن له فورا ً وخطيا ً بحقه يف �إحالة اخلالف �إىل التحكيم بوا�سطة حمكم
يعني خطيا ً من قبل طريف اخلالف .و�إذا مل يتفق الطرفان على حمكم واحد ،يحال اخلالف �إىل التحكيم بوا�سطة حمكمني ،يعني
خطيا ً كل طرف حمكم خالل �شهر واحد من تاريخ طلب �أي من الطرفني �إىل الطرف الآخر بتعيني املحكم ،ويعني املحكمان
خطيا ً حمكما ثالثا لرئا�سة جمل�س التحكيم.
ير�أ�س املحكم الثالث اجتماع املحكمني ،وتكون �صالحية جمل�س التحكيم يف �إ�صدار احلكم التحكيمي �رشطا ً م�سبقا ً لأي حق
للإدعاء �ضد ال�رشكة .يف حال رف�ض ال�رشكة امل�س�ؤولية عن �أي مطالبة مبوجب هذا العقد ومل حتال تلك املطالبة �إىل التحكيم
خالل �أربعة وع�رشين �شهرا ً من تاريخ رف�ضها مبوجب هذا البند ،يعترب يف هذه احلالة انه قد مت التخلي عن املطالبة ،وال يجوز تبعا ً
لذلك التعوي�ض عنها فيما بعد مبوجب هذا العقد .

 .11واجبك يف االلتزام ب�رشوط العقد

دون امل�سا���س بحقوقن��ا الأخ��رى ف���إ ّن التزام��ك وتقي��دك ب��شروط ه��ذا العق��د ه��و ��شرط م�س��بق مل�س���ؤوليتنا ع��ن دف��ع
� ّأي مبال��غ وتغطي��ة �أي مطالب��ة مبوج��ب ه��ذا العق��د.

 .12معلوماتك ال�شخ�صية
ميكن��ك الإط�لاع عل��ى املعلوم��ات الت��ي تو�ض��ح كيفي��ة معاجل��ة معلومات��ك ال�ش��خ�صية �س��واء من��ا �أو م��ن ��شركائنا
املتعاقدي��ن والت��ي �رصح��ت به��ا لغاي��ات ه��ذا العق��د عل��ى الراب��ط الت��ايل:

https://www.arabiainsurance.com/en/privacy-policy
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 .13فقرة حتديد فرتات اخل�سائر

تعني عبارة «حدث ي�ؤدي �ﺇ ىل خ�سارة» مبوجب هذه الفقرة كل اخل�سائر الفردية الناجمة والناجتة مبا�رشة عن كارثة واحدة .لكن
يخدد املدى واملدة الي حدث ي�ؤدي �ﺇ ىل خ�سارة» املعرف عنه مبوجب هذه الفقرة مبا يلي:
�أ) � ٧2ساعة متوا�صلة في ما يخ�ص االع�صار والتيفون والعا�صفة الريحية والعا�صفة المطرية وعا�صفة البرد و�/أ و
الزوبعة.
ب) � ٧2ساعة متوا�صلة في ما يخ�ص الزلزال والهزة االر�ضية ،الزلزال البحري ،الموجه البحرية المدية و�/أ و الثوران البركاني
ج) � 72ساعة متوا�صلة في ما يخ�ص اال�ضرابات ،اال�ضطرابات ،الع�صيان المدني واالذى التعمدي �ضمن احلدود اجلغرافية
لمدينة �أ و بلدة �أ و قرية واحدة .
د) � 72ساعة متوا�صلة في ما يتعلق بفي�ضان يح�صل في منطقة ت�شكل حو�ضا نهريا واحدا ( يعرف الحو�ض النهري على
�أنه م�ستجمع المياه لنهر ما ا�ضافة الى كل روافده).
ﻫ) � 72ساعة متوا�صلة في ما يخت�ص ب�أي حدث ي�ؤدي �ﺇ لى خ�سارة» وي�شمل فردية �أو خ�سائر ناجمة عن �أ ي من االخطار
المذكورة في الفقرات « �أ » و « ب» و «ج» و «د» �أ عاله.
و) �١٦٨ساعة متوا�صلة الي «حدث ي�ؤدي �ﺇ لى خ�سارة» من �أ ي طبيعة كان ال ينجم عنه خ�سارة فردية �أ و خ�سائر ناتجة عن
�أ ي من االخطار المذكورة في الفقرات « �أ » و « ب» و «ج» و «د» �أ عاله.
وال تعترب �أ ية خ�سارة فردية ناجمة عن �أ ي خطر م�ؤمن وتكون حا�صلة خارج نطاق هذه الفقرات �أ و املناطق اجلغرافية
م�شمولة «باجلدث الذي ي�ؤدي �ﺇ ىل خ�سارة»
بامكان ال�رشكة حتديد التاريخ والوقت اللذين تبد�أ فيهما فرتة ال�ساعات واذا امتدت كارثة ما لفرتة �أ طول من الفرتات املذكورة
�أ عاله .ت�ستطيع ال�رشكة �أن تق�سم هذه الكارثة �ﺇ ىل حدثني �أ و �أكرث �رشط �أال تتقاطع فرتتان و�رشط �أ ال تبد�أ �أ ية فرتة قبل تاريخ
ت�سجيل حدوث �أ ول خ�سارة فردية ناجمة عن تلك الكارثة بالن�سبة �ﺇ ىل ال�رشكة.
يرجح الن�ص العربي على الن�ص املكتوب باللغة االجنليزية عند وجود اختالف بينهما.
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الجزء الخامس .إستثنائات عامة
ل��ن يغط��ي ه��ذا العق��د اخل�س��ارة �أ و ال��ضرر �أ و امل�س���ؤولية جت��اه الأ�ش��خا�ص الثالث�ين الناجت��ة ع��ن احل��وادث املتعلق��ة
بال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا يف احل��االت التالي��ة:
 احلوادث الواقعة خارج النطاق اجلغرايف املحدد يف جدول العقد. احل��وادث الت��ي حت��دث مبا��شرة أ� و غ�ير مبا��شرة ،تقريبي��ا ً أ�و غ�ير تقريبي��اً ،باملنا�س��بة �أو بامل�س��اعدة أ�و ترج��ع �إىل او له��اعالق��ة بالفيا�ضان��ات ،العوا�ص��ف ،الإع�ص��ار ،هيج��ان ال�بركان ،الزل��زال� ،أو �أي متخ���ض �آخ��ر يف الطبيع��ة،
 احلوادث التي ت�شمل امل�ؤمن له �أ و �أ ي �سائق لل�سيارة امل�ؤمن عليها �أ ثناء قيادتها خارج الطريق العام وفقا لتعريف الطريق على�أ نه كل ممر مفتوح �أمام حركة املرور العامة ما مل يتم االتفاق على خالف ذلك يف جدول العقد.
 احل��وادث الناجت��ة مبا��شرة �أو غ�ير مبا��شرة ع��ن خمالف��ة قوان�ين ال�س�ير ال�س��ارية املفع��ول فيم��ا يتعل��ق بال��سرعة،�أ �ص��ول الإ�ش��ارات ال�ضوئي��ة ،ال�س�ير ب�إجت��اه خمال��ف لوجه��ة ال�س�ير ،ع��دم حي��ازة رخ�ص��ة قي��ادة �س��ارية املفع��ول
و�ص��ادرة �أ �ص��وال ً ع��ن اجله��ات املخت�ص��ة تتي��ح ل��ه قي��ادة ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا �أو �إلغ��اء رخ�ص��ة قي��ادة �س��ائق
ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا مبوج��ب ق��رار م��ن املحكم��ة �أو ال�س��لطات املخت�ص��ة �أ و وفق��ا ً لقوان�ين ال�س�ير.
 احلوادث التي حتدث عندما يكون ال�سائق حتت ت�أ ثري املخدرات و�/أ و الكحول �أ و املخدرات املهلو�سة التي ت�ؤثر على قدرته علىال�سيطرة على ال�سيارة امل�ؤمن عليها �إذا ثبت ذلك لل�سلطات املخت�صة �أو بناءً على اعرتاف �سائق ال�سيارة املذكورة.
 احل��وادث الت��ي ق��د حت��دث �أثن��اء �س��حب/قطر ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا �أو �س��حبها لأ ي �س��يارة م��ا مل يت��م االتف��اقعل��ى خ�لاف ذل��ك يف ج��دول العق��د.
 احل��وادث الناجت��ة ع��ن احلمول��ة الزائ��دة �أو النق��ل يف �أ ي وق��ت لع��دد �أك�بر م��ن ال��ركاب ع��ن الع��دد ال��ذي مت الرتخي���صب��ه ل�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا م��ن قب��ل ال�س��لطات املعني��ة�� ،شريطة �أ ن يك��ون التحمي��ل الزائ��د �أو زي��ادة ع��دد ال��ركاب
�س��بب احل��ادث ال��ذي �أدى �إىل خ�س��ارة �أ و تل��ف ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا.
 احل��وادث الناجت��ة ع��ن ا�س��تخدام ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا لأ ه��داف �أخ��رى ال تتواف��ق والقي��ود املفرو�ض��ة م��ن �أج��ل�إ�س��تخدامها� ،أ و مبخالف��ة القان��ون �إذا كان��ت تنط��وي عل��ى فع��ل �إجرام��ي �أ و فع��ل متعم��د م�ش��ابه.
 احلوادث الناجتة عن ت�أ جري ال�سيارة امل�ؤمن عليها لأي غر�ض كان ،ما مل ين�ص على خالف ذلك يف جدول العقد. احل��وادث الناجت��ة ع��ن ا�س��تخدام ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا م��ن �أج��ل نق��ل الب�ضائ��ع �أو ال��ركاب مقاب��ل ب��دل م��ايل �أو م��ايعادل��ه م��ا مل تك��ن ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا مرخ�ص��ة �أ �ص��وال ً له��ذا الغر���ض.
 احل��وادث النا�ش��ئة الحق��ا ً لنق��ل ملكي��ة ال�س��يارة امل�ؤم��ن عليه��ا بالبي��ع �أ و �أي ن��وع �آخ��ر لإنتق��ال امللكي��ة ،م��ن امل�ؤم��نل��ه �إىل �أي �ش��خ�ص �آخ��ر م��ا مل تواف��ق ال��شركة �رصاح��ة عل��ى ذل��ك خطي��اً.
 احلوادث الناجتة عن امل�شاركة يف �أ ي نوع من ال�سباق و�/أ و جتمع ل�سباق ال�سيارات (الرايل) و�/أ و اختبار ال�رسعة من �أ ي نوع كان. احلوادث الناجتة عن قيادة ال�سيارات امل�ؤمن عليها �ضمن �أ رجاء املطار الغري املتاحة تواجد �سيارات اجلمهور �ضمنها. اخل�سارة �أ و التلف �أ و امل�س�ؤولية عن الب�ضائع املنقولة عن طريق �أ ي عملية جتارية �أو تبادل على ال�سيارة امل�ؤمن عليها. احلوادث الناجتة عن املركبات أ� ثناء نقلها مواد �شديدة االنفجار مثل النرتوجلي�رسين أ�و الديناميت أ�و أ� ي مادة متفجرة �أخرى مماثلة. احل��وادث الناجت��ة ع��ن املركب��ات �أ ثن��اء نقله��ا غ��از الب�ترول امل�س��ا �أ و البنزي��ن �أ و الكيماوي��ات �أ و الغ��ازات يف �ص��ورة�س��ائلة �أ و م�ضغوط��ة �أ و غازي��ة.
 احل��وادث الت��ي حت��دث مبا��شرة �أ و غ�ير مبا��شرة ،تقريبي��ا ً �أو غ�ير تقريب��ي ،باملنا�س��بة �أو بامل�س��اعدة� ،أو ترج��ع �إىل �أو له��اعالق��ة باخلط��ر الن��ووي� ،أو الإ�ش��عاع م��ن �أ ي ن��وع� ،أو التل��وث بالن�ش��اط الإ�ش��عاعي م��ن �أ ي ن��وع م��ن الوق��ود �أ و م��ن �أ ي
ن��وع م��ن النفاي��ات النووي��ة� ،أ و م��ن اح�تراق الوق��ود الن��ووي.
 ب���أي ح��ادث �أو خ�س��ارة �أ و ��ضرر �أ و م�س���ؤولية نتج��ت �أو حلق��ت �أو ت�س��ببت حينم��ا تك��ون �أي��ة �س��يارة م�ؤمن��ة مبوج��به��ذا العق��د يقوده��ا �أو ت�س��لمها بق�ص��د قيادته��ا �أ و يف حي��ازة �أي �ش��خ�ص �أ كان امل�ؤم��ن �أو �س��واه مل ي�س��مح ل��ه مبوج��ب
القان��ون وانظم��ة ال�س�ير املحلي��ة �أ ن يق��ود تل��ك ال�س��يارة �أو حم��روم م��ن قيادته��ا ب���أ م��ر م��ن احلكوم��ة �أو ب�س��بب �أ ي
مر�س��وم �أو نظ��ام خا���ص بذل��ك �أو التعبئ��ة العام��ة.
ا�ستثناءات �إ�ضافية تنطبق على جميع ما �سبق
بند ا�ستثناء العقوبات والقيود

ل��ن متن��ح ال��شركة �أ ي��ة تغطي��ة ول��ن تك��ون م�س���ؤولة ع��ن تغطي��ة �أو دف��ع �أ ي مطالب��ة �أو تق��دمي �أي��ة منفع��ة مبوج��ب
ه��ذه الوثيق��ة يف ح��ال �س��يعر�ضها مث��ل ه��ذه التغطي��ة �أ و دف��ع ه��ذه املطالب��ة �أ و ت���أ م�ين ه��ذه املنفع��ة �إىل �أ ي
عقوب��ة �أو حظ��ر �أو تقيي��د مبوج��ب ق��رارات الأمم املتح��دة �أو العقوب��ات التجاري��ة �أو االقت�صادي��ة �أو القوان�ين �أو الأ نظم��ة
املعم��ول به��ا يف االحت��اد الأ وروب��ي �أو اململك��ة املتح��دة �أو الوالي��ات املتح��دة الأمريكي��ة �أو غريه��ا م��ن البل��دان� ،أو القوان�ين
والأ نظم��ة يف البل��دان الت��ي تعم��ل فيه��ا ال��شركة.
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بند ا�ستثناء املخاطر ال�سيا�سية

بالرغ��م م��ن كل ن���ص خمال��ف وارد ههن��ا ،م��ن املفه��وم واملتف��ق علي��ه �أن ه��ذا الت���أ م�ين ال ي�ش��مل خ�س��ارة �أو ��ضرر �أو
كلف��ة �أو م��صروف مهم��ا كان��ت طبيعت��ه ناج��م ب�ش��كل مبا��شر �أو غ�ير مبا��شر ع��ن� ،أو ن��اجت ع��ن �أو يتعل��ق ب��ـ �أو كنتيج��ة
لأ ي مم��ا يل��ي �أ دن��اه ،وذل��ك بغ���ض النظ��ر ع��ن �أ ي �س��بب �أو ح��دث �آخ��ر ق��د ي�س��اهم ب�ص��ورة متزامن��ة �أو يف �أ ي ت�سل�س��ل
�آخ��ر للخ�س��ارة:
 - ١احل��رب� ،أو احل��رب الأ هلي��ة� ،أو الغ��زو� ،أو �أ عم��ال الع��دو الأجنب��ي� ،أو الع��دوان �أو العملي��ات الع�س��كرية ( �س��واء �أ علن��ت
احل��رب �أو مل تعل��ن)� ،أو
- ٢التم��رد� ،أو الهيج��ان ال���شعبي� ،أو االنق�لاب الع���سكري �أو الع�صي��ان والتم��رد والث��ورة� ،أو اغت�ص��اب ال���سلطة ع�س��كريا� ،أ و الأ ح��كام
العرفي��ة �أو حال��ة احل�ص��ار �أو �أ ي م��ن الأح��داث �أو الأ �س��باب الت��ي حت��دد �إع�لان �أو ا�س��تمرار الأ ح��كام العرفي��ة �أو حال��ة احل�ص��ار � ،أو
 - ٣اال�ضطرابات املدنية التي قد ت�صل حلد الهيجان ال�شعبي؛ �أو
� - ٤أ ي عم��ل (�س��واء نياب��ة ع��ن �أ ي منظم��ة �أو هيئ��ة �أو �ش��خ�ص �أو جمموع��ة م��ن الأ �ش��خا�ص ) احتجاج��ا �ض��د �أ ي دول��ة �أ و
احلكوم��ة� ،أو ال���سلطة بالق��وة� ،أو �أ ي ���سلطة مقاطع��ة ،حملي��ة �أو قبلي��ة م��ع الق��وة ،موجه��ة �أ و حم�س��وبة لإ�س��قاط �أ ي دول��ة �أ و
حكوم��ة ،ال�س��لطة بالق��وة� ،أو �أ ي �س��لطة مقاطع��ة ،حملي��ة �أو القبلي��ة بالق��وة ،ع��ن طري��ق اخل��وف �أو الإره��اب �أو العن��ف
�أو ا�ستخدام القوة و�/أو التهديد به� ،أو
 - ٥خ�س��ائر ناجت��ة ب���أي �ش��كل م��ن الأ�ش��كال �أو �س��اهم به��ا فع��ل �إره��اب ي�ش��مل ا�س��تخدام �أو �إط�لاق �أو التهدي��د ب���أ ي
�س�لاح ن��ووي �أو جه��از �أو عام��ل كيميائ��ي �أو بيولوج��ي � ،أو
 - ٦خ�س��ارة �أو ��ضرر �أ و كلف��ة �أ و نفق��ات تن�ش���أ ب�ش��كل مبا��شر �أو غ�ير مبا��شر م��ن التل��وث البيولوج��ي �أو الكيميائ��ي �أ و
ال�صواري��خ والقناب��ل والقناب��ل اليدوي��ة و املتفج��رات �أ و �أي ذخائ��ر� ،أو
 - ٧امل�ؤام��رة وامل�ص��ادرة و الت�أمي��م �أ و اال�س��تيالء �أ و التدم�ير �أ و الإ��ضرار باملمتل��كات م��ن قب��ل �أ و ب�أم��ر م��ن �أ ي��ة حكوم��ة
بحك��م القان��ون �أ و حكوم��ة االم��ر الواق��ع �أ و ال�س��لطة العام��ة �أ و املحلي��ة� ،أ و
 - ٨النهب �أو ال�سلب �أو ال�رسقة �أو ال�سطو الذي له عالقة ب�أي فعل م�شار �إليه يف هذه الفقرة� ،أو
 - ٩خ�سائر �أو �أ�رضار ناجمة عن �أ ي فعل م�شار �إليه يف هذه الفقرة� ،أو
 - ١٠فع��ل �أ ي ���سلطة من���ش�أ ة بح���سب القان��ون يف ال���سيطرة ،يف املن��ع ،والقم��ع �أو يف �أي��ة و���سيلة �أ خ��رى للتعام��ل م��ع �أي��ة واقع��ة
ي�ش��ار �إليه��ا يف ه��ذه الفق��رة� ،أ و
 - ١١ال�رضر االجرامي لتعزيز اي فعل م�شار �إليه يف هذه الفقرة� ،أ و
� - ١٢أ ي عمل �إرهابي
بغية تو�ضيح هذه الفقرة ،يعنى بعمل �إرهابي �أ ي عمل ،يت�ضمن من دون ان يقت�رص على ا�ستخدام القوة �أو العنف و�/أو التهديد
به ،يقوم به �أ ي �شخ�ص �أو جمموعة من الأ�شخا�ص� ،سواء يعمل مبفرده �أو بالإنابة عن �أو مرتبط ب�أي منظمة (منظمات) �أو حكومة
(حكومات) ،مرتكب لغايات �أو لأ�سباب �سيا�سية �أو دينية �أو �إيديولوجية �أوعرقية مبا يف ذلك دون احل�رص:
 -١نية الت�أثري �أو الت�أثري على �سلوك �أي حكومة (بحكم القانون �أو بحكم الواقع) ،و�/أو
 -٢لرتهيب وترويع اجلمهور �أو �أ ي ق�سم من اجلمهور  ،و�/أو
 -٣الرتكاب العنف �أو التهديد بالعنف �ضد �شخ�ص �أو �أكرث (�سواء �شخ�ص معنوي �أو طبيعي) ،و�/أو
� -٤إتالف ممتلكات ملمو�سة �أو غري ملمو�سة ،و�/أو
 -٥تعري�ض احلياة للخطر ،و�/أو
 -٦خلق خطر على ال�صحة �أو ال�سالمة العامة �أو ق�سم من العامة ،و�/أو
 -٧فعل يهدف �إىل التدخل �أو تعطيل نظام �إلكرتوين.
بغية تو�ضيح هذه الفقرة يعنى بالتلوث التلوث ،الت�سمم� ،أو منع و�/أو احلد من ا�ستخدام اال�شياء ب�سبب ت�أ ثريات املواد الكيميائية
و�/أو البيولوجية� .إذا زعمت ال�رشكة ب�سبب هذا اال�ستثناء ،انها لن متنح اية تغطية مبوجب هذه البولي�صة عن �أية خ�سارة �أو �رضر �أو
كلفة �أو م�رصوف ،يكون عندئذ عبء �إثبات العك�س على م�س�ؤولية امل�ؤمن .يف حال كان �أ ي جزء من هذه الفقرة غري �صالح �أو غري قابل
للتنفيذ ،يبقى الق�سم الباقي نافذا و�ساري املفعول.
وفيما عدا ذلك ،تخ�ضع هذه الفقرة جلميع ن�صو�ص البولي�صة و�رشوطها وحتديداتها
ال يغطي هذا العقد �أي م�س�ؤولية ناجتة عن عقد �أ برمه امل�ؤمن له بحيث مل يكن ليرتتب على ال�رشكة �أية م�س�ؤولية يف حال مل يتم
�إبرام هذا العقد.
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�إ�ستثناء الأمرا�ض املعدية

 .1بالرغــم مــن أي نــص مخالــف وارد ضمنعقــد إعــادة التأمــن هــذا ،يســتثنى مبوجــب هــذا العقــد أي خســارة أو ضــرر أو مســؤولية أو
مطالبــة أو تكلفــة أو مصاريــف أي ـ ًا كانــت طبيعتهــا ،ناجمــة مباشــرة او غيــر مباشــرة ،أو ناجتــة أو ناشــئة عــن او ارتبطــت ،مبــرض معــد أو
فعليــا أو محتمل/متوقــع) ملــرض معــد بغــض النظــر عــن أي ســبب أو حــدث آخــر ســاهم يف إحــداث املــرض.
اخلــوف أو التهديــد (ســواء كان ً
 .2يقصــد باملــرض املعــد يف هــذا الســياق أي مــرض ميكــن أن ينتقــل عــن طريــق أي مــادة أو عامــل مــن أي كائــن حــي إلــى كائــن حــي آخــر،
مبــا يف ذلــك علــى ســبيل املثــال ال احلصــر أي شــكل مــن أشــكال فيروســات كورونــا أو فيروســات اإلنفلونــزا ،حيــث:
 .2.1تشــتمل املــادة أو العامــل ،علــى ســبيل املثــال ال احلصــر ،فيــروس أو بكتيريــا أو طفيلــي أو أي كائــن حــي آخــر أو أي نــوع
حيــا أم ال ،و
مختلــف منهــا ،ســواء ً
 .2.2تتضمــن طريقــة النقــل ،ســواء مباشــر ًة أو غيــر مباشــرةً ،علــى ســبيل املثــال ال احلصــر ،النقــل اجلــوي ،نقــل الســوائل
اجلســدية ،النقــل مــن أو إلــى أي ســطح أو جســم ،صلــب ،ســائل أو غــاز أو بــن الكائنــات احليــة ،و
 .2.3ميكــن أن يتســبب املــرض أو املــادة أو العامــل يف إحلــاق الضــرر بصحــة اإلنســان أو الرعايــة البشــرية أو يهــدده أو ميكــن أن
يتســبب أو يهــدد الضــرر أو التدهــور أو فقــدان القيمــة أو التســويق أو فقــدان اســتخدام املمتلــكات ،مبــا يف ذلــك علــى ســبيل املثــال
ال احلصــر أي ســلع ملموســة أو املاشــية أو الدمــاء أو غيرهــا.
 .3إذا ادعــت شــركة إعــادة التأمــن بســبب هــذا اإلســتثناء أن أي خســارة أو ضــرر أو مســؤولية أو تكلفــة أو مصاريــف مهمــا كانــت طبيعتهــا
غيــر مســمولة بالتغطيــة مبوجــب عقــد إعــادة التأمــن هــذا ،فــإن عــبء اإلثبــات العكــس يقــع علــى عاتــق املعــاد تأمينــه..
اال�ستثناء االلكرتوين

يســتثنى مــن هــذا العقــد أي خســارة أو ضــرر أو مســؤولية أو مطالبــة أو تكلفــة أو مصاريــف ناجمــة مباشــرة او غيــر مباشــرة ،أو ناجتــة أو
ناشــئة عــن او ارتبطــت بحــادث إلكترونــي.
ال يعتبــر أي خســارة أو ضــرر أو تلــف أو تشــويه أو محــو أو حتريــف أو تغييــر يف البيانــات اإللكترونيــة ألغــراض هــذا االســتثناء خســارة أو
ضــر ًرا ماد ًيــا ،وبالتالــي ،إذا حــدث بشــكل مباشــر بســبب حــادث إلكترونــي ،فــا ميكــن تغطيتــه مبوجــب هــذا العقــد.
تعاريف
أ .يشمل «احلادث االلكتروني»:
• األعمال غير املصرح بها أو الكيدية بغض النظر عن الزمان واملكان ،أو التهديد أو اخلدعة؛
• برامج خبيثة أو آلية مماثلة؛
• خطأ يف البرمجة أو من قبل املشغل سواء من قبل املؤمن له أو أي شخص أو أشخاص آخرين؛
جزئيــا  -يف نظــام احلاســوب اخلــاص باملؤمــن لــه غيــر نــاجت بشــكل مباشــر
كليــا أو
ً
• أي انقطــاع غيــر مقصــود أو غيــر مخطــط لــه ً -
عــن خســارة أو ضــرر مــادي؛
التأثيــر علــى الوصــول إلــى أو معاجلــة أو اســتخدام أو تشــغيل أي نظــام حاســوب أو أي بيانــات إلكترونيــة مــن قبــل أي شــخص أو
مجموعــة ( مجموعــات ) مــن األشــخاص.
ب .يعنــي «نظــام احلاســوب « أي جهــاز كمبيوتــر ( حاســوب ) أو مكوناتــه أو تقنيــة معلومــات أو نظــام اتصــاالت أو جهــاز إلكترونــي،
مبــا يف ذلــك أي نظــام مشــابه أو أي تكويــن ملــا ســبق ذكــره ،مبــا يف ذلــك أي إدخــال أو إخــراج أو جهــاز تخزيــن البيانــات اإللكترونيــة أو
معــدات الشــبكات أو مرافــق النســخ االحتياطــي.
ج .تعنــي «البيانــات اإللكترونيــة» احلقائــق واملفاهيــم واملعلومــات احملولــة إلــى منــوذج ميكــن اســتخدامه لالتصــاالت أو التفســير
إلكترونيــا ،وتشــمل
أو املعاجلــة عــن طريــق معاجلــة البيانــات اإللكترونيــة والكهروميكانيكيــة أو املعــدات التــي يتــم التحكــم فيهــا
ً
البرامــج والتعليمــات املشــفرة األخــرى ملعاجلــة البيانــات أو االجتــاه ومعاجلتهــا والتالعــب بهــذه املعــدات.
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د .يعنــي مصطلــح «البرامــج اخلبيثــة أو اآلليــة املماثلــة» أي رمــز برنامــج أو تعليمــات برمجــة أو مجموعــة أخــرى مــن اإلرشــادات التــي
يتــم إنشــاؤها عــن قصــد مــع القــدرة علــى إتــاف برامــج احلاســوب أو ملفــات البيانــات أو العمليــات أو التدخــل فيهــا أو التأثيــر عليهــا
(ســواء كانت تتضمن النســخ الذاتي أم ال)  ،مبا يف ذلك على ســبيل املثال ال احلصر «الفيروســات» أو «أحصنة طروادة» أو «الديدان»
أو «القنابــل املنطقيــة» أو «هجمــات احلرمــان مــن اخلدمــة»
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الجزء السادس .إجراءات المطالبة
توفر لك خدمة الزبائن امل�ساعدة على مدار ال�ساعة � 24ساعة يف احلاالت التالية:
• م�ساعدة و�أنت على الطريق العام ح�سبما هو وارد يف الق�سم 6
• خبري
• تاك�سي  -تطبق �رشوط العقد
• �سيارة بديلة  -تطبق �رشوط العقد
هاتف خدمة الزبائن٠١ ٣٧٦ ٦٧٣ :

من اجل القيام ب�أي مطالبة ،الرجاء التوا�صل معنا على الأرقام التالية:
عني املري�سة� ٠١ ٣٦٠٨٨٩ :أو ٠١ ٣٦٠٨٩٣
٠٦ ٤٤٠٩٧٤
طرابل�س:
٠٨ ٥٤٥٢١٠
�شتورة:
�أو عرب الربيد الإلكرتوينlbmotorclaims@arabiainsurance.com :
يف ح��ال تعر�ض��ك لأي ح��ادث ،يج��ب علي��ك وب�أ��سرع وق��ت طل��ب خب�ير م��ن خدم��ة الزبائ��ن اخلا�ص��ة بال��شركة ال��ذي ب��دوره
ي�ص��در تقري��ره باحل��ادث وفق��ا ُ للقوان�ين املرعي��ة.
من �أجل قبول مطالبتك ،نحن بحاجة ليتم تزويدنا بامل�ستندات التالية:
• رخ�صة قيادة
• رخ�صة ت�سجيل ال�سيارة امل�ؤمن عليها
• ن�سخة الأ�صلية وثيقة الت�أمني الأ�صلية

الجزء السابع .إلجراءات الشكاوى
نحن �رشكة الت�أمني العربية �ش.م.ل .نطمح لتقدمي �أعلى م�ستويات اخلدمة ل�صالح عمالئنا الكرام يف كل الأوقات.
�إذا وج��دت نف�س��ك غ�ير را���ض ع��ن �أي��ة خدم��ة م��ن خدماتن��ا ،فالرج��اء االت�ص��ال بن��ا لإعالمن��ا ب�ش��كواك ،ونتعه��د
بالتع��اون مع��ك عل��ى حله��ا ب�ش��كل ف��وري وع��ادل.
�س��وف نق��وم ب�إ�ش��عارك با�س��تالم ال�ش��كوى خ�لال ي��وم عم��ل م��ن تاري��خ تق��دمي ال�ش��كوى ،كم��ا �س��وف نعلم��ك مبجرياته��ا
وتطوراته��ا يف حين��ه ،حت��ى التو�ص��ل �إىل �إنه��اء مو�ض��وع ال�ش��كوى ب�أن�س��ب الط��رق.
كيفية االت�صال:

لبنانcomplaints-lb@arabiainsurance.com :
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الجزء الثامن .مكاتب الشركة
مكاتب �رشكة الت�أمني العرب ّية
لبنان

��شركة الت�أم�ين العرب ّي��ة ���ش.م.ل - .ر�أ���س امل��ال امل��صرح ب��ه واملدف��وع بالكام��ل 51،000،000،000 :ل.ل.
 �س��جل جت��اري ب�يروت � - 1988س��جل هيئ��ات ال�ضم��ان  ،2تاري��خ  1956/11/9هيئ��ة خا�ضع��ةللمر�س��وم  9812تاري��خ  1968/5/4الرق��م امل��ايل 4976

عني املري�سة
طرابل�س
�شتورة

)٩٦١-١( 360889 /893
)٩٦١-٦( 440974
)٩٦١- ٨( 545210

الإمارات
العرب ّية املتّحدة

ر�أ���س امل��ال امل��صرح ب��ه واملدف��وع بالكام��ل 51،000،000،000 :ل.ل - .رق��م القي��د يف ال�س��جل
التج��اري  41691دب��ي  -رق��م القي��د يف ال�س��جل التج��اري  21159ال�ش��ارقة  -رخ�ص��ة جتاري��ة
رق��م  201756دب��ي  -رخ�ص��ة جتاري��ة رق��م  12903ال�ش��ارقة  -رخ�ص��ة جتاري��ة رق��م � CN - 1001344أب��و
ظب��ي  -رخ�ص��ة جتاري��ة رق��م  CN - 1002574الع�ين �� -شركة خا�ضع��ة لأح��كام القان��ون
الإحت��ادي رق��م  - 2007/6رق��م القي��د يف هيئ��ة الت�أم�ين 20

دبي
ال�شارقة
�أبو ظبي
العني

البحرين

املنامة

42280022
65171666
26744700
37641196

()٩٧١-٤
()٩٧١-٦
()٩٧١-٢
()٩٧١-٣

فاك�س 360071 :
فاك�س440974 :
فاك�س545310 :

فاك�س2270022 :
فاك�س5171667 :
فاك�س6745700 :
فاك�س7643785 :

arabia-lebanon@arabiainsurance.com

arabia-uae@arabiainsurance.com

��شركة الت�أم�ين العرب ّي��ة ���ش.م.ل - .ف��رع ��شركة �أجنبي��ة  -ر�أ���س امل��ال امل��صرح ب��ه واملدف��وع
بالكام��ل 51،000،000،000 :ل.ل - .ال�س��جل التج��اري رق��م  1532مرخ�ص��ة وفق��ا ً لأح��كام م��صرف
البحري��ن املرك��زي ،برق��م ���ش.ت�.أ  004 /بتاري��خ 1961/5/10
)٩٧١-١٧( 17211174

فاك�س213985 :

arabia-bahrain@arabiainsurance.com

الكويت

��شركة الت�أم�ين العرب ّي��ة ���ش.م.ل - .ف��رع ��شركة �أجنبي��ة  -ر�أ���س امل��ال امل��صرح ب��ه واملدف��وع
بالكام��ل 51،000،000،000 :ل.ل - .ال�س��جل التج��اري رق��م  44الكوي��ت ��شركة خا�ضع��ة لأح��كام
قان��ون ال��شركات ووكالء الت�أم�ين رق��م ( )24ل�س��نة  1961رق��م الإج��ازة ( )7ال��وكالء العا ّم��ون:
م�ؤ�س�س��ة حمم��د عب��د الرحم��ن البح��ر.

الكويت

)٩٦٥( 22621041

قطر

��شركة الت�أم�ين العرب ّي��ة ���ش.م.ل - .ف��رع ��شركة �أجنبي��ة  -ر�أ���س امل��ال امل��صرح ب��ه واملدف��وع
�س��جلة يف ال�س��جل التج��اري يف ب�يروت برق��م  1889رق��م
بالكام��ل 51،000،000،000 :ل.لُ - .م
ّ
ال�س��جل التج��اري 347 :ال��شركة مرخ���ص له��ا م��ن م��صرف قط��ر املرك��زي ،مبوج��ب الرتخي���ص:
ؤ�س�س��ات
���ش ت  /ر���ش ت  ،1966/ 4 /وفقً��ا لأح��كام قان��ون م��صرف قط��ر املرك��زي وتنظي��م امل� ّ
املال ّي��ة ال�ص��ادر بالقان��ون رق��م  13ل�س��نة .2012

الدوحة

)٩٧٤( 4442268٢

فاك�س22659492:

فاك�س44446487 :

arabia-kuwait@arabiainsurance.com

arabia-qatar@arabiainsurance.com
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