الضامن اإللزايم للسيارات

األرضار اجلسدية

الشـروط العامة
مقدمة

املادة األوىل
ملا اكن املضمون قد تقدم إىل الرشكة بطلب مضان يعترب أساسًا هلذا العقد ،ويشلك جزءًا ال
يتجزأ من الضامن املنصوص هيلع فميا بعد ،ودفع مقابل ذلك نقدًا القسط املبني يف اجلدول.
فإن هذا العقد يثبت بأن الرشكة تتعهد مبوجبه دفع التعويض الذي يرتتب عن أية أرضار جسدية
تسبهبا املركبة املضمونة للغري ،وذلك وفقًا للرشوط العامة واخلاصة هلذا العقد.

موضوع الضامن

املادة الثانية
 -1يغيط عقد الضامن املسؤولية املدنية الناشئة عن أية أرضار جسدية تسبهبا املركبة للغري
سوا ًء اكنت املركبة بقيادة مالكها أو بقيادة خشص آخر إنتقلت إليه حراسهتا أو قيادهتا
مبوافقة مالكها وعمله أو بدون موافقته.
 -2يقصد باألرضار اجلسدية الوفاة ولك إصابة جسدية ناجتة عن احلوادث واحلرائق
واإلنفجارات اليت تسبهبا املركبة أو أجزاؤها أو قطعها أو األدوات أو املواد
		
تسيريها أو حتريكها أو األشياء أو املواد املنقولة فهيا.
املستعملة يف		
 -3ال تكون الرشكة مسؤولة يف أي حال من األحوال إال مضن احل ّد األقىص احملدد لملسؤولية
املدنية املضمونة مبوجب الرشوط اخلاصة املنصوص علهيا هبذا العقد وذلك ألن لك ما زاد
عن هذا احلد األقىص غري مغىط بالضامن حبيث ال جيوز مطالبة الرشكة أمام أي مرجع
اكن بأي مبلغ جتاوز احلد األقىص.

أحاكم عامة
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املادة الثالثة
ال يعترب يف حمك الغري وال يستفيد من تعويضات الضامن األخشاص املذكورين فميا ييل وعىل
وجه احلرص:
 -١مالك املركبة املضمونة ولك خشص إنتقلت إليه حراسهتا.
 -٢سائق املركبة املضمونة يف حال إصابته بأرضار جسدية أثناء قيادهتا.
 -٣زوج وأصول وفروع األخشاص املذكورين يف البندين السابقني يف حال إصابهتم بأرضار
جسدية تسبهبا هلم املركبة املضمونة أو صعودمه إلهيا أو نزوهلم مهنا.
 -٤أجراء ومستخدمو األخشاص املذكورين يف البند األول من هذه املادة يف حال إصابهتم
بأرضار جسدية تسبهبا هلم املركبة أثناء قيامهم خبدمهتم.

 -٥رشاكء األخشاص املذكورين يف البند األول من هذه املادة يف حال إصابهتم بأرضار جسدية
أثناء وجودمه يف املركبة املضمونة أو صعودمه إلهيا أو نزوهلم مهنا.
 -٦املمثلون القانونيون للخشص الطبييع املضمونة مسؤوليته يف حال إصابهتم بأرضار جسدية
أثناء وجودمه يف املركبة املضمونة أو صعودمه إلهيا أو نزوهلم مهنا.
املادة الرابعة
يلزتم املضمون أو سائق املركبة املؤمنة يف حال وقوع حادث مبا ييل:
 -1مراجعة قوى األمن الداخيل من أجل تنظمي حمرض ضبط باحلادث وتلكيف خبري حملف
خمتص.
 -2إعالم الرشكة فورًا بوقوع احلادث وإبالغها خطيًا مبهلة ال تتعدى الثالثة أيام.
 -3تسلمي الرشكة لك إعالم أو كتاب أو مذكرة قضائية توجه إليه أو إىل سائق املركبة مسببة
احلادث وذلك فور التبليغ القانوين.
املادة اخلامسة
تطبق املادة الرابعة عرش من املرسوم اإلشرتايع رمق  77/105تارخي  1977/6/30اليت تنص
عىل ما ييل:
مع مراعاة مهل السقوط املنصوص علهيا يف هذا املرسوم اإلشرتايع يسقط مبرور زمن سنتني:
 -1حق املترضر باإلدعاء عىل الضامن يف شأن التعويض املستحق له وذلك إعتبارًا من تارخي
حصول احلادث الذي سبب له األرضار أو من تارخي عمله هبذه األرضار.
 -2حق الضامن باإلدعاء عىل املضمون أو املسؤول عن احلادث ملطالبته بدفع التعويضات اليت
تكون قد دفعها الضامن وذلك إعتبارًا من تارخي دفع هذه التعويضات من قبله.
املادة السادسة
 -1يف حال توفر أي سبب قانوين إلبطال العقد احلارض أو إللغائه أو فخسه تقوم رشكة الضامن
يف احلال بإعالم هيئة إدارة السري واآلليات واملركبات يف وزارة الداخلية والبلديات باألمر،
يك يصار إىل اختاذ ما يلزم من إجراءات لوقف سري املركبة املضمونة ما مل يثبت املضمون
للهيئة املذكورة وجود عقد آخر حصيح لديه.
 -2ال جيوز فسخ عقد الضامن ألي سبب اكن.

حقوق الرشكة الضامنة

املادة السابعة
باإلضافة إىل احلاالت املنصوص علهيا يف القانون املوجبات والعقود للرشكة حق الرجوع عىل مالك املركبة أو املسؤول عن احلادث  -أو علهيام معًا  -السرتداد ما تكون قد دفعته لملترضر
من تعويض يف احلاالت التالية:
 -1إذا ثبت إن سائق املركبة اكن أثناء احلادث حبالة السكر أو حتت تأثري املخدرات.
املرصح عهنا يف هشادة التجسيل أو ألغراض خمالفة للقوانني واألنمظة النافذة.
 -2إذا ثبت إن املركبة استعملت لغري الغاية
ّ
 -3إذا اكن ليس لدى سائق املركبة إجازة سوق قانونية سارية املفعول وتنطبق عىل فئة املركبة املضمونة.
 -4إذا اكنت املركبة مل تقدم إىل املعاينة املياكنيكية يف املوعد املخصص هلا أو اسمترت يف السري رمغ رفض جتديد رخصة السري هلا ،أو إذا ثبت حبمك مربم أن احلادث اكن
نتيجة إمهال يف صيانة املركبة.
 -5إذا ثبت إن احلادث نتج عن خطأ جسمي إقرتفه سائق السيارة واكن من شأنه زيادة إحمتال وقوع احلادث ،ويعترب خط ًأ جسميًا لك من األخطاء التالية:
أ -زيادة يف عدد الراكب املنقولني عن العدد املمسوح به وزيادة يف امحلولة املرخص هبا وجتاوز الضوء األمحر والسري بإجتاه ممنوع.
		
ب -إذا تبني إن عقد الضامن عقد بناء عىل إدالء ببيانات اكذبة.
		
ج -إذا ثبت إن األرضار اجلسدية نتجت عن معل إرتكبه السائق عن إرادة وسابق تصور.
		
املادة الثامنة
مع ً
ال بالفقرة الثانية من املادة  966موجبات وعقود ال يكون الضامن مسؤو ًال عن اهلالك أو الرضر الذي يقع بسبب خطأ إرتكبه املضمون عن قصد وإن يكن هنالك إتفاق عىل العكس وإذا
دفع الضامن التعويض لملترضر قبل حتققه من األمر حيق له الرجوع عىل املضمون.
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