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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

LOI N° 15/005 DU 17 MARS 2015 PORTANT 

CODE DES ASSURANCES 

EXPOSE DES MOTIFS 

LLaa  llooii  ppoorrttaanntt  CCooddee  ddeess  AAssssuurraanncceess  eesstt  ll’’uunn  ddeess  pplluuss  iimmppoorrttaannttss  ddiissppoossiittiiffss  ppaarrmmii  lleess  

rrééffoorrmmeess  iinniittiiééeess  eenn  vvuuee  ddee  mmooddeerrnniisseerr  eett  ddee  lliibbéérraalliisseerr  cceerrttaaiinneess  aaccttiivviittééss  ddeess  sseecctteeuurrss  

ééccoonnoommiiqquuee  eett  ffiinnaanncciieerr  dduu  ppaayyss..    

  

LL’’aassssuurraannccee  ccoonnssttiittuuee  uunnee  ddeess  aaccttiivviittééss  eesssseennttiieelllleess  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  eett  

ssoocciiaall  ddeess  ppaayyss  mmooddeerrnneess..    

  

EEllllee  ccoonnttrriibbuuee,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  àà  llaa  ssééccuurriittéé  ddeess  ffaammiilllleess  eett  àà  llaa  ppéérreennnniittéé  ddeess  eennttrreepprriisseess  eenn  

ccoommppeennssaanntt  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddeess  aacccciiddeennttss  qquuii  mmeennaacceenntt  lleeuurr  ppaattrriimmooiinnee  oouu  llaa  ssééccuurriittéé  ddee  

lleeuurrss  rreevveennuuss  ;;  eett  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  eellllee  ssuusscciittee  uunnee  ééppaarrggnnee  ccoolllleeccttiivvee  qquuii,,  ééttaanntt  iinnvveessttiiee  aauu  

sseerrvviiccee  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  nnaattiioonnaallee,,  ccoonnttrriibbuuee  ffoorrtteemmeenntt  aauu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  cceettttee  ddeerrnniièèrree..    

  

LLaa  ssééccuurriittéé  jjuurriiddiiqquuee  eesstt,,  eenn  eeffffeett,,  uunn  ddeess  ssoouucciiss  mmaajjeeuurrss  ddeess  iinnvveessttiisssseeuurrss  eett  ddoonncc  uunnee  

ccoonnddiittiioonn  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  ppaayyss  eett  ddee  ll’’aamméélliioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  vviiee  

ddee  sseess  cciittooyyeennss..    

  

  LLeess  ppaarrttiiccuullaarriittééss  ddeess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraanncceess  aammèènneenntt  uunniivveerrsseelllleemmeenntt  lleess  EEttaattss  àà  

llééggiifféérreerr  eenn  llaa  mmaattiièèrree  ppoouurr  iimmppoosseerr  uunn  ddrrooiitt  ppaarrttiiccuulliieerr  rreellaattiiff  aauu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee,,  aaiinnssii  

qquu’’aauu  mmooddee  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  eett  àà  lleeuurr  ccoonnttrrôôllee  ppaarr  lleess  

ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss..    

  

LLaa  llééggiissllaattiioonn  ccoonnggoollaaiissee  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aassssuurraannccee  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  ddee  tteexxtteess  ddiissppaarraatteess  eett  

oobbssoollèètteess,,  oouuttrree  qquu’’eellllee  ddeemmeeuurree  eennccoorree  eenn  mmaarrggee  ddeess  iinnssttrruummeennttss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx..  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  220022  ppooiinntt  3366  ddee  llaa  CCoonnssttiittuuttiioonn,,  iill  eesstt  ddoonncc  nnéécceessssaaiirree  ddee  mmeettttrree  ssuurr  

ppiieedd  uunnee  llééggiissllaattiioonn  uunniiffoorrmmee,,  mmooddeerrnnee  eett  ccoommppllèèttee,,  ssoouuss  ffoorrmmee  dd’’uunn  CCooddee  ddeess  AAssssuurraanncceess  

pprreennaanntt  eenn  ccoommppttee  ttoouuss  lleess  eennggaaggeemmeennttss  iinntteerrnnaattiioonnaauuxx  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aassssuurraanncceess  aaiinnssii  qquuee  

lleess  ppaarrttiiccuullaarriittééss  dduu  ppaayyss..    

  

LLeess  ooppéérraattiioonnss  ddeess  aassssuurraanncceess  rreellèèvveenntt  dduu  sseecctteeuurr  ccoonnccuurrrreennttiieell  ddee  ll’’ééccoonnoommiiee  eett  iill  nn’’eesstt  

ddoonncc  ppaass  ssoouuhhaaiittaabbllee  qquuee  ll’’EEttaatt  yy  aaiitt  uunnee  ppaarrtt  pprrééppoonnddéérraannttee..  IIll  ddooiitt  cceeppeennddaanntt  ffiixxeerr  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  ddaannss  lleessqquueelllleess  ddee  nnoouuvveelllleess  ssoocciiééttééss,,  yy  ccoommpprriiss  ddeess  mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee,,  

ppoouurrrraaiieenntt  êêttrree  aaggrrééééeess  ppoouurr  pprraattiiqquueerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraannccee..    
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EEnn  lliibbéérraalliissaanntt  llee  mmaarrcchhéé  ddeess  aassssuurraanncceess  mmeettttaanntt  aaiinnssii  ffiinn  aauu  mmoonnooppoollee  aaccccoorrddéé  àà  llaa  SSoocciiééttéé  

NNaattiioonnaallee  dd’’AAssssuurraanncceess,,  ll’’EEttaatt  ddooiitt  aassssuummeerr  sseess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  

rréégguullaattiioonn  eett  llee  ccoonnttrrôôllee  dduu  mmaarrcchhéé  aaiinnssii  qquuee  llaa  ddiisscciipplliinnee  ddeess  ooppéérraatteeuurrss  ddaannss  ll’’iinnttéérrêêtt  ddeess  

aassssuurrééss  ggrrââccee  àà  llaa  ssééccuurriittéé  ffiinnaanncciièèrree  ooffffeerrttee  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee..  CC’’eesstt  

ppoouurrqquuooii,,  llaa  pprréésseennttee  llooii  pprréévvooiitt  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

aassssuurraanncceess..    

  

LLaa  pprréésseennttee  llooii  eesstt  ssttrruuccttuurrééee    eenn  sseepptt  lliivvrreess    ssuuiivvaannttss  ::    

LLiivvrree  II        ::  DDeess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraanncceess  ;;    

LLiivvrree  IIII      ::  DDeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  eett  ddee  rrééaassssuurraannccee  ;;    

LLiivvrree  IIIIII    ::  DDuu  ccaaddrree  iinnssttiittuuttiioonnnneell  eett  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’EEttaatt  ;;    

LLiivvrree  IIVV    ::  DDeess  aaggeennttss  ggéénnéérraauuxx,,  ccoouurrttiieerrss  eett  aauuttrreess  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  dd’’aassssuurraanncceess  ;;    

LLiivvrree  VV      ::  DDeess  oorrggaanniissmmeess  ppaarrttiiccuulliieerrss  dd’’aassssuurraannccee  ;;    

LLiivvrree  VVII    ::  DDeess  rrééggiimmeess  ccoommppttaabbllee  eett  ffiissccaall  ;;    

LLiivvrree  VVIIII  ::  DDeess  ddiissppoossiittiioonnss  ttrraannssiittooiirreess,,  aabbrrooggaattooiirreess  eett  ffiinnaalleess..    

  

TTeellllee  eesstt  ll’’ééccoonnoommiiee  ggéénnéérraallee  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

LOI 

LL’’AAsssseemmbbllééee  nnaattiioonnaallee  eett  llee  SSéénnaatt  oonntt  aaddooppttéé  ;;  

    

LLee  PPrrééssiiddeenntt  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  pprroommuullgguuee  llaa  llooii  ddoonntt  llaa  tteenneeuurr  ssuuiitt  ::    
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LIVRE I :                                                                       

DES OPERATIONS D’ASSURANCES 
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TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES  

Article 1 : Du champ d’application   
  

LLaa  pprréésseennttee  llooii  ss’’aapppplliiqquuee  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraanncceess  ddiirreecctteess  eett  ddee  rrééaassssuurraanncceess    

rrééaalliissééeess  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..  

  

EEllllee  nnee  ccoonncceerrnnee  ppaass  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddeess  aassssuurraanncceess    ggéérrééeess  ppaarr  llaa  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee..  

    

TToouutteeffooiiss,,  eellllee  ss’’aapppplliiqquuee  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraanncceess  ddiirreecctteess  eett  ddee  rrééaassssuurraanncceess  

ssoouussccrriitteess  ppaarr  ddeess  eennttrreepprriisseess  aaggrrééééeess  eenn  ccoommpplléémmeenntt  eett  aapprrèèss  ééppuuiisseemmeenntt  ddeess  ggaarraannttiieess  

aaccccoorrddééeess  ppaarr  llaa  ssééccuurriittéé  ssoocciiaallee..    

    

AArrttiiccllee  22  ::  DDee  llaa  pprriimmaauuttéé  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  àà  cceerrttaaiinneess  ccaattééggoorriieess  

dd’’aassssuurraanncceess    
  

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  ppaarrttiiccuulliièèrreess  àà  cceerrttaaiinneess  ccaattééggoorriieess  dd’’aassssuurraanncceess  eett  ddee  rrééaassssuurraanncceess  

ll’’eemmppoorrtteenntt,,  eenn  ccaass  ddee  ccoonnfflliitt,,  ssuurr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ccoommmmuunneess  àà  ttoouutteess  lleess  aassssuurraanncceess..  

  

AArrttiiccllee  33  ::  DDeess  ddééffiinniittiioonnss  
  

AAuuxx  tteerrmmeess  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  oonn  eenntteenndd  ppaarr  ::    

  

11..  aaccttuuaaiirree  ::  ppeerrssoonnnnee  qquuii,,  ppaarr  ssaa  ffoorrmmaattiioonn,,  eesstt  ssppéécciiaalliissééee  ddaannss  ll’’aannaallyyssee  ddeess  aassppeeccttss  

mmaatthhéémmaattiiqquueess,,  tteecchhnniiqquueess  eett  ffiinnaanncciieerrss  ddee  ll’’aassssuurraannccee,,  ddeess  rriissqquueess  eett  ddeess  ddoommaaiinneess  

ccoonnnneexxeess,,  ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  dd’’uunnee  ttaabbllee  ddee  mmoorrttaalliittéé,,  llee  ccaallccuull  ddeess  pprriimmeess,,  

ddeess  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess  eett  ddeess  vvaalleeuurrss  ddiivveerrsseess  ;;  
  

22..  aaggeenntt  ggéénnéérraall  dd’’aassssuurraannccee  ::  iinntteerrmmééddiiaaiirree  dd’’aassssuurraannccee  aaddmmiiss  àà  pprréésseenntteerr  aauu  ppuubblliicc  ddeess  

ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraannccee..  CC’’eesstt  uunnee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee,,  mmaannddaattaaiirree  dd’’uunnee  

ssoocciiééttéé  dd’’aassssuurraannccee,,  qquuii  ddaannss  uunnee  cciirrccoonnssccrriippttiioonn  ddéétteerrmmiinnééee,,  llaa  rreepprréésseennttee  eett  lluuii  rréésseerrvvee  

ll’’eexxcclluussiivviittéé  ddee  ssaa  pprroodduuccttiioonn..  IIll  eesstt  lliiéé  àà  ll’’aassssuurreeuurr  ppaarr  uunn  ccoonnttrraatt  ddee  nnoommiinnaattiioonn  qquuii  

ddéétteerrmmiinnee  ll’’éétteenndduuee  eett  llaa  nnaattuurree  ddee  sseess  oobblliiggaattiioonnss  ddee  ll’’aaggeenntt  eett  ddee  ssoonn  eennttrreepprriissee  

mmaannddaannttee  ;;  
  

33..  aaggrrèèss  ::  ééqquuiippeemmeenntt  qquuii  sseerrtt  àà  llaa  mmaannœœuuvvrree  dd’’uunn  nnaavviirree  nnoottaammmmeenntt  ccââbblleess,,  vveerrgguueess  eett  

vvooiilleess  ;;  
  

44..  aappppaarraauuxx  ::  mmaacchhiinneess  iimmppllaannttééeess  àà  bboorrdd  ddeess  nnaavviirreess  eett  ddééddiiééeess  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  ddee  

mmaannuutteennttiioonn  oouu  aauuxx  mmaannœœuuvvrreess  ;;    
  

55..  aarrrréérraaggeess  ::  ssoommmmee  dd’’aarrggeenntt  éécchhuuee  oouu  àà  éécchhooiirr  eett  àà  vveerrsseerr  ppéérriiooddiiqquueemmeenntt  aauu  

bbéénnééffiicciiaaiirree,,      dd’’uunnee  rreennttee  oouu  dd’’uunnee  ppeennssiioonn  ;;  
  

66..  aassssuurraannccee  ddee  ddoommmmaaggeess  ::  aassssuurraannccee  ddaannss  llaaqquueellllee  llaa  pprreessttaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  ddééppeenndd  
dd’’uunn  éévvéénneemmeenntt  iinncceerrttaaiinn  qquuii  ccaauussee  uunn  ddoommmmaaggee  aauu  ppaattrriimmooiinnee  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee..  LLeess  
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aassssuurraanncceess  ddee  ddoommmmaaggeess  ccoommpprreennnneenntt  àà  llaa  ffooiiss  lleess  aassssuurraanncceess  ddee  cchhoosseess  eett  lleess  

aassssuurraanncceess  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ;;    
  

77..  aassssuurraannccee  ffrroonnttiièèrree  ::  aassssuurraannccee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  qquuee  ssoouussccrriivveenntt  lleess  

ccoonndduucctteeuurrss  ddeess  vvééhhiiccuulleess  iimmmmaattrriiccuullééss  ddaannss  uunn  ppaayyss  ééttrraannggeerr  nnoonn  aaddhhéérreenntt  àà  uunn  

ssyyssttèèmmee  ddee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ccaarrttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dd’’aassssuurraannccee  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  

aauuttoommoobbiillee..  EEllllee  eesstt  ggéénnéérraalleemmeenntt  ddéélliivvrrééee  aauuxx  ppoosstteess  ffrroonnttaalliieerrss  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  lliimmiittééee  ;;  
  

88..  aassssuurraannccee  ddee  ppeerrssoonnnneess  ::  aassssuurraannccee  ggaarraannttiissssaanntt  lleess  rriissqquueess  ddoonntt  llaa  ssuurrvveennaannccee  
ddééppeenndd  ddee  llaa  ssuurrvviiee  oouu  dduu  ddééccèèss  aaiinnssii  qquuee  ddee  ll’’iinnccaappaacciittéé  eett  ddee  ll’’iinnvvaalliiddiittéé  ddee  ll’’aassssuurréé;;    

  

99..  aassssuurraannccee  ffaaccuullttéé  ::  aassssuurraannccee  ddee  llaa  mmaarrcchhaannddiissee  eett//oouu  ddee  llaa  ccaarrggaaiissoonn  ;;  

  

1100..  aassssuurraannccee  tteemmppoorraaiirree  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  ::  aassssuurraannccee  ggaarraannttiissssaanntt  llee  ppaaiieemmeenntt  dd’’uunn  

ccaappiittaall  oouu  dd’’uunnee  rreennttee  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  ddee  ll’’aassssuurréé  àà  ccoonnddiittiioonn  qquuee  llee  ddééccèèss  ssuurrvviieennnnee  

aavvaanntt  uunnee  ddaattee  ddéétteerrmmiinnééee  aauu  ccoonnttrraatt..  SSii  ll’’aassssuurréé  ssuurrvviitt  jjuussqquu’’àà  cceettttee  ddaattee,,  aauuccuunnee  

pprreessttaattiioonn  nn’’eesstt  dduuee  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  eett  lleess  pprriimmeess  lluuii  ssoonntt  aaccqquuiisseess  ;;    
  

1111..  aassssuurréé  ::  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee  ssuurr  llaaqquueellllee  oouu  ssuurr  lleess  iinnttéérrêêttss  ddee  llaaqquueellllee  

rreeppoossee        ll’’aassssuurraannccee  ;;  
    

1122..  aatttteessttaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  ::  cceerrttiiffiiccaatt  ddéélliivvrréé  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  ccoonnssttaattaanntt  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  
ll’’aassssuurraannccee  ;;    

  

1133..  aavvaannccee  ::  pprrêêtt  aaccccoorrddéé  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  aauu  ssoouussccrriipptteeuurr  ggaarraannttii  ppaarr  llee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  

pprroovviissiioonn    mmaatthhéémmaattiiqquuee  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee--vviiee  ;;  
  

1144..  bbéénnééffiicciiaaiirree  ::  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee  ddééssiiggnnééee  ppaarr  llee  ssoouussccrriipptteeuurr  eett  qquuii  rreeççooiitt  

llee  ccaappiittaall  oouu  llaa  rreennttee  dduuee  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  ;;  
    

1155..  bbuurreeaauu  nnaattiioonnaall  ::  oorrggaanniissmmee  pprrooffeessssiioonnnneell  ssaannss  bbuutt  lluuccrraattiiff  aauuqquueell  ssoonntt  oobblliiggééss  

dd’’aaddhhéérreerr  ttoouuss  lleess  aassssuurreeuurrss  aauuttoommoobbiilleess  ooppéérraanntt  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  dd’’uunn  EEttaatt  mmeemmbbrree  

ssiiggnnaattaaiirree  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  iinntteerr--bbuurreeaauuxx    qquuii  iinntteerrvviieenntt  ssuurr  ccee  tteerrrriittooiirree  ccoommmmee  

ggeessttiioonnnnaaiirree  dduu  ssyyssttèèmmee  dd’’éémmiissssiioonn  ddee  llaa  ccaarrttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dd’’aassssuurraannccee  aaiinnssii  qquuee  dduu  

rrèègglleemmeenntt  ddeess  ssiinniissttrreess  qquuii  yy  ssuurrvviieennnneenntt,,  rrééssuullttaanntt  dduu  ttrraaffiicc  ttrraannssffrroonnttaalliieerr  ddeess  

vvééhhiiccuulleess  aavveecc  lleess  aauuttrreess  ppaayyss  mmeemmbbrreess  dduu  ssyyssttèèmmee;;  
  

1166..  ccaappiittaall  aassssuurréé  ::  vvaalleeuurr  ddééccllaarrééee  aauu  ccoonnttrraatt  eett  ccoonnssttiittuuaanntt  llaa  lliimmiittee  ddee  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  

ll’’aassssuurreeuurr  ;;    
  

1177..  ccaarrttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dd’’aassssuurraannccee  aauuttoommoobbiillee  ::  ccaarrttee  dd’’aassssuurraannccee  ccoouuvvrraanntt  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  ddeess  vvééhhiiccuulleess  aauuttoommoobbiilleess  eenn  cciirrccuullaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee,,  éémmiissee  ppaarr  

llee  bbuurreeaauu  nnaattiioonnaall  dd’’uunn  ppaayyss  mmeemmbbrree  eett  vvaallaabbllee  ddaannss  cchhaaccuunn  ddeess  aauuttrreess  ppaayyss  

aaddhhéérreennttss  aauu  ssyyssttèèmmee  ;;  
  

1188..  ccoommmmiissssiioonn  ::  rréémmuunnéérraattiioonn  aattttrriibbuuééee  àà  ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  dd’’aassssuurraannccee,,  aappppoorrtteeuurr  

dd’’aaffffaaiirreess  oouu  ggeessttiioonnnnaaiirree  ;;    
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1199..  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aassssuurraannccee  ::  eennsseemmbbllee  ddee  ccllaauusseess  ccoonnssttiittuuaanntt  lleess  bbaasseess  ddee  ll’’aaccccoorrdd  

iinntteerrvveennuu  eennttrree  llee  ssoouussccrriipptteeuurr  eett  ll’’aassssuurreeuurr  ;;    
  

2200..  ccoonnssttrruucctteeuurr  ::    
••  aarrcchhiitteeccttee,,  eennttrreepprreenneeuurr,,  tteecchhnniicciieenn  oouu  aauuttrree  ppeerrssoonnnnee  lliiééee  aauu  mmaaîîttrree  ddee  ll''oouuvvrraaggee  ppaarr  

uunn  ccoonnttrraatt  ddee  lloouuaaggee  dd''oouuvvrraaggee  ;;    

••  ppeerrssoonnnnee  qquuii  vveenndd,,  aapprrèèss  aacchhèèvveemmeenntt,,  uunn  oouuvvrraaggee  qquu''eellllee  aa  ccoonnssttrruuiitt  oouu  ffaaiitt  

ccoonnssttrruuiirree  ;;    

••  ppeerrssoonnnnee  qquuii,,  bbiieenn  qquu''aaggiissssaanntt  eenn  qquuaalliittéé  ddee  mmaannddaattaaiirree  dduu  pprroopprriiééttaaiirree  ddee  ll''oouuvvrraaggee,,  

aaccccoommpplliitt  uunnee  mmiissssiioonn  aassssiimmiillaabbllee  àà  cceellllee  dd''uunn  llooccaattaaiirree  dd''oouuvvrraaggee..    

  

2211..  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee--vviiee  ::  ccoonnvveennttiioonn  ppaarr  llaaqquueellllee,,  eenn  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ddee  vveerrsseemmeennttss  

uunniiqquueess  oouu  ppéérriiooddiiqquueess,,  ll’’aassssuurreeuurr  ggaarraannttiitt  ddeess  pprreessttaattiioonnss  ddoonntt  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddééppeenndd  ddee  

llaa  ssuurrvviiee  oouu  dduu  ddééccèèss  ddee  ll’’aassssuurréé  ;;  
  

2222..  ccoonnttrraatt  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  ::  ccoonnvveennttiioonn  dd’’aassssuurraannccee  ooùù  llaa  pprroobbaabbiilliittéé  ddee  ddééccèèss  oouu  ddee  
ssuurrvviiee  nn’’iinntteerrvviieenntt  ppaass  ddaannss  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  llaa  pprreessttaattiioonn  eenn  ccee  sseennss  qquu’’eenn  éécchhaannggee  

ddee  pprriimmeess  uunniiqquueess  oouu  ppéérriiooddiiqquueess,,  llee  bbéénnééffiicciiaaiirree  ppeerrççooiitt  llee  ccaappiittaall  ccoonnssttiittuuéé  ppaarr  lleess  

vveerrsseemmeennttss  eeffffeeccttuuééss,,  aauuggmmeennttééss  dd’’iinnttéérrêêttss  eett  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonnss  aauuxx  bbéénnééffiicceess  ;;    
  

2233..  ccoonnttrree--aassssuurraannccee  ::  ggaarraannttiiee  ccoonnssiissttaanntt  àà  rreemmbboouurrsseerr  lleess  ccoottiissaattiioonnss  nneetttteess,,  

aauuggmmeennttééeess  éévveennttuueelllleemmeenntt  dd’’iinnttéérrêêttss,,  aauu  ddééccèèss  ddee  ll’’aassssuurréé,,  aavvaanntt  ll’’éécchhééaannccee  dd’’uunn  

ccoonnttrraatt  ssoouussccrriitt  eenn  ccaass  ddee  vviiee  ;;  
    

2244..  ccoottiissaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  ::  ssoommmmee,,  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  pprriimmee,,  dduuee  ppaarr  ll’’aassssuurréé  eenn  

ccoonnttrreeppaarrttiiee  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  ssoouussccrriitt  aauupprrèèss  ddeess  mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee  ;;  
  

2255..  ddééccllaarraattiioonn  dd’’aalliimmeennttss  ::  oorrddrree  dd’’aassssuurraannccee  ddoonnnnéé  ppaarr  uunn  aassssuurréé  àà  uunn  aassssuurreeuurr  qquuii  
vviieenntt  aalliimmeenntteerr  uunnee  ppoolliiccee  fflloottttaannttee  oouu  dd’’aabboonnnneemmeenntt  ccoonncclluu  dd’’aavvaannccee  oouu  ppoouurr  uunnee  

ppéérriiooddee  ddoonnnnééee  eenn  vvuuee  ddee  ccoouuvvrriirr  lleess  ffrrééqquueenntteess  eexxppééddiittiioonnss  ddeess  mmaarrcchhaannddiisseess  eenn  

rriissqquueess  mmaarriittiimmeess  ;;  
  

2266..  ddéécchhééaannccee  ::  ppeerrttee  dduu  ddrrooiitt  àà  ll’’iinnddeemmnniittéé  aauu  ttiittrree  dd’’uunn  ssiinniissttrree  àà  llaa  ssuuiittee  dduu  nnoonn--rreessppeecctt  

ppaarr  ll’’aassssuurréé  ddee  ll’’uunn  ddee    sseess  eennggaaggeemmeennttss,,  ssaannss  qquuee  cceellaa  nn’’eennttrraaîînnee  llaa  nnuulllliittéé  dduu  

ccoonnttrraatt  ;;  
    

2277..  ddééllaaiisssseemmeenntt  ::  ttrraannssffeerrtt  ddee  pprroopprriiééttéé  ddee  llaa  cchhoossee  aassssuurrééee,,  eenn  ccaass  ddee  ssiinniissttrree,,  aauu  pprrooffiitt  
ddee  ll’’aassssuurreeuurr  ccoonnttrree  ppaaiieemmeenntt  àà  ll’’aassssuurréé  ddee  llaa  ttoottaalliittéé  ddee  llaa  ssoommmmee  ggaarraannttiiee  ;;  

    

2288..  ddeemmaannddee  dd’’aassssuurraannccee  ::  ffoorrmmuullaaiirree  éémmaannaanntt  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  ppaarr  lleeqquueell  cceelluuii--ccii  ooffffrree  ddee  

pprreennddrree  llee  rriissqquuee  eenn  cchhaarrggee    pprroovviissooiirreemmeenntt,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu  pprreenneeuurr  dd’’aassssuurraannccee  ;;  
    

2299..  éécchhééaannccee  ddee  pprriimmee  ::  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  eesstt  eexxiiggiibbllee  llee  ppaayyeemmeenntt  dd’’uunnee  pprriimmee  ;;  
    

3300..  eennggaaggeemmeennttss  rréégglleemmeennttééss  ::  pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess,,  ppoouurr  rriissqquueess  eenn  ccoouurrss  eett  ppoouurr  
ssiinniissttrreess  àà  ppaayyeerr,,    ccoonnssttiittuuééeess  ppaarr  lleess  oorrggaanniissmmeess  dd’’aassssuurraanncceess  ppoouurr  lleeuurr  ppeerrmmeettttrree  ddee  

tteenniirr  lleeuurrss  eennggaaggeemmeennttss  vviiss--àà--vviiss  ddee  lleeuurrss  aassssuurrééss..  IInnssccrriitteess  aauu  ppaassssiiff  dduu  bbiillaann,,  eelllleess  
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ccoorrrreessppoonnddeenntt  aauuxx  ddeetttteess  ccoonnttrraaccttééeess  eett  ddooiivveenntt  êêttrree  rreepprréésseennttééeess  àà  ll’’aaccttiiff  ppaarr  ddeess  

ppllaacceemmeennttss  rréégglleemmeennttééss  ;;  
  

3311..  eennttrreepprriissee  oouu  ccoommppaaggnniiee  dd’’aassssuurraanncceess  ::  ssoocciiééttéé  ccoommmmeerrcciiaallee  aaggrrééééee  qquuii  ssee  lliivvrree,,  àà  

ttiittrree  dd’’aaccttiivviittéé  hhaabbiittuueellllee,,  àà  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  eett  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraanncceess  ;;  
    

3322..  eennttrreepprriissee  ddee  rrééaassssuurraannccee  ::    eennttrreepprriissee  ddoonntt  ll’’aaccttiivviittéé  hhaabbiittuueellllee  ccoonnssiissttee  àà  aacccceepptteerr  
ddeess  rriissqquueess  dd’’aassssuurraannccee  ccééddééss  ssooiitt  ppaarr  uunnee  eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee,,  ssooiitt  ppaarr  uunnee  aauuttrree  

eennttrreepprriissee  ddee  rrééaassssuurraannccee,,  ssooiitt  ppaarr  uunnee  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraanncceess  oouu  ddee  rrééaassssuurraanncceess,,  eett  

qquuii  nnee  pprraattiiqquuee  ppaass  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  eett  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee  ;;  
    

3333..  éévvéénneemmeenntt  ::  cciirrccoonnssttaannccee  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  pprroovvooqquueerr  oouu  aayyaanntt  pprroovvooqquuéé  uunn  ssiinniissttrree  ;;    
  

3344..  eexxcclluussiioonn  ::  éévvéénneemmeenntt  oouu  ééttaatt  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee,,  nnoonn  ccoouuvveerrtt,,  eett  eexxcclluu  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  ;;    
  

3355..  ffrraanncchhiissee  ::  ssoommmmee  qquuii,,  ddaannss  llee  rrèègglleemmeenntt  dd’’uunn  ssiinniissttrree,,  rreessttee  ttoouujjoouurrss  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee  

ll’’aassssuurréé  ;;  
    

3366..  ffoorrcclluussiioonn  ::  ppeerrttee  dduu  ddrrooiitt  dd’’eexxeerrcceerr  uunn  rreeccoouurrss  ;;  
    

3377..  iinnddeemmnniittéé  dd’’aassssuurraannccee  ::  ssoommmmee  vveerrssééee  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  

dduu  ccoonnttrraatt  eenn  rrééppaarraattiioonn  dduu  pprrééjjuuddiiccee  ssuubbii  ppaarr  ll’’aassssuurréé  oouu  llaa  vviiccttiimmee  ;;  
    

3388..  mmaaîîttrree  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  ::  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee  ppoouurr  ccoommppttee  ddee  llaaqquueellllee  

ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  ttrraavvaauuxx  oouu  llaa  ffoouurrnniittuurree  dd’’ééqquuiippeemmeennttss  eesstt  rrééaalliissééee  ;;    
  

3399..  oouuvvrraaggee  ::  rrééssuullttaatt  dd’’uunn  eennsseemmbbllee  ddee  ttrraavvaauuxx  ddee  ggéénniiee  cciivviill  ppoouuvvaanntt  ccoonnssiisstteerr  eenn  ddeess  

ooppéérraattiioonnss  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  ddee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn,,  ddee  ddéémmoolliittiioonn,,  ddee  rrééppaarraattiioonn  oouu  ddee  

rréénnoovvaattiioonn  ;;    
  

4400..  ppeerrssoonnnnee  llééssééee  ::  ppeerrssoonnnnee  vviiccttiimmee  dd’’uunn  ddoommmmaaggee  ddoonntt  ll’’aassssuurréé  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  ;;    
  

4411..  ppoolliiccee  dd’’aassssuurraannccee  ::  ddooccuummeenntt  mmaattéérriiaalliissaanntt  llee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee..  IIll  iinnddiiqquuee  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  eett  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ;;    
  

4422..  pprrééaavviiss  ddee  rrééssiilliiaattiioonn  ::  ddééllaaii  àà  rreessppeecctteerr  ppaarr  llaa  ppaarrttiiee  qquuii  vveeuutt  rrééssiilliieerr  llee  ccoonnttrraatt  
dd’’aassssuurraannccee  ;;  

  

4433..  pprrêêtt  àà  llaa  ggrroossssee  ::  uunn  pprrêêtt  ccoonnsseennttii    àà  uunn  ttaauuxx  ttrrèèss  éélleevvéé  ppaarr  uunn    ppaarrttiiccuulliieerr    ppoouurr  
ffiinnaanncceerr  llee  vvooyyaaggee    dd’’uunn  nnééggoocciiaanntt  aauu  lloonngg  ccoouurrss  ;;  

  

4444..  pprreessttaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  ::  mmoonnttaanntt  ppaayyaabbllee  oouu  sseerrvviiccee  àà  ffoouurrnniirr  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  eenn  

ccoonnttrreeppaarrttiiee  ddee  sseess  eennggaaggeemmeennttss  ;;    
  

4455..  pprriimmee  ::  ssoommmmee  dduuee  ppaarr  llee  ssoouussccrriipptteeuurr  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  eenn  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ddeess  

ggaarraannttiieess  aaccccoorrddééeess  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  ;;    
  

4466..  pprriimmee  ppuurree  ::  mmoonnttaanntt  qquuii  rreepprréésseennttee  llee  ccooûûtt  dduu  rriissqquuee  ccoouuvveerrtt,,  tteell  qquuee  ccaallccuulléé  ppaarr  lleess  

mméétthhooddeess  aaccttuuaarriieelllleess  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ssttaattiissttiiqquueess  rreellaattiivveess  aauuddiitt  rriissqquuee  ;;    
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4477..  pprrooppoossiittiioonn  dd’’aassssuurraannccee  ::  ddooccuummeenntt  rreemmiiss  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  oouu  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  àà  uunn  

aassssuurréé  éévveennttuueell  eett  ssuurr  lleeqquueell  ccee  ddeerrnniieerr  ddooiitt  ppoorrtteerr  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  nnéécceessssaaiirreess  àà  

ll’’aassssuurreeuurr  ppoouurr  ll’’aapppprréécciiaattiioonn  dduu  rriissqquuee  àà  ccoouuvvrriirr  eett  llaa  ffiixxaattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ccoouuvveerrttuurree  ;;    
  

4488..  pprroovviissiioonn  mmaatthhéémmaattiiqquuee  ::  ddiifffféérreennccee  eennttrree  lleess  vvaalleeuurrss  aaccttuueelllleess  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  

rreessppeeccttiivveemmeenntt  pprriiss  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  eett  ll’’aassssuurréé..  EEllllee  ffaaiitt  ppaarrttiiee  dduu  ppaattrriimmooiinnee  ddee  

ll’’aassssuurreeuurr..  LLaa  pprroovviissiioonn  mmaatthhéémmaattiiqquuee  ddooiitt  êêttrree  rreemmbboouurrssééee  mmêêmmee  eenn  ccaass  ddee  nnuulllliittéé  oouu  

ddee  ssuuiicciiddee  vvoolloonnttaaiirree  ddee  ll’’aassssuurréé  ;;  
  

4499..  pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess  ::  eennggaaggeemmeennttss  rréégglleemmeennttééss  oouu  ssoommmmeess  mmiisseess  eenn  rréésseerrvvee  ppaarr  

lleess  aassssuurreeuurrss  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  àà  lleeuurrss  oobblliiggaattiioonnss  ;;  

    

5500..  rraacchhaatt  ::  vveerrsseemmeenntt  aannttiicciippéé  àà  ll’’aassssuurréé  dd’’uunn  ppoouurrcceennttaaggee  ddee  ll’’ééppaarrggnnee  ccoonnssttiittuuééee  aauu  ttiittrree  

dd’’uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee--vviiee..  LLee  rraacchhaatt  ddee  llaa  ttoottaalliittéé  ddee  ll’’ééppaarrggnnee  mmeett  ffiinn  aauu  ccoonnttrraatt  ;;  
    

5511..  rrééaassssuurraannccee  ::  ccoonnttrraatt  ppaarr  lleeqquueell  uunn  aassssuurreeuurr  oobbttiieenntt  llaa  pprriissee  eenn  cchhaarrggee  ppaarr  uunn  
rrééaassssuurreeuurr  ddee  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddeess  rriissqquueess  qquu’’iill  ssuuppppoorrttee  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  aassssuurrééss  ;;  ll’’aassssuurreeuurr  

ddeemmeeuurraanntt  sseeuull  rreessppoonnssaabbllee  vviiss--àà--vviiss  ddeess  aassssuurrééss  ;;  
  

5522..  rrééaassssuurraannccee  ffiinnaanncciièèrree  lliimmiittééee  oouu  rrééaassssuurraannccee  ffiinniittee  ::  rrééaassssuurraannccee  eenn  vveerrttuu  ddee  
llaaqquueellllee  llaa  ppeerrttee  mmaaxxiimmaallee  ppootteennttiieellllee  dduu  rrééaassssuurreeuurr,,  ddééccoouullaanntt  dd’’uunn  ttrraannssffeerrtt  ssiiggnniiffiiccaattiiff  

àà  llaa  ffooiiss  ddeess  rriissqquueess  lliiééss  àà  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  eett  ddeess  rriissqquueess  lliiééss  àà  ll’’éécchhééaannccee  ddeess  

ppaaiieemmeennttss,,  eexxccèèddee,,  àà  ccoonnccuurrrreennccee  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  iimmppoorrttaanntt  mmaaiiss  lliimmiittéé,,  lleess  pprriimmeess  dduueess  

ppaarr  llaa  ccééddaannttee  ssuurr  ttoouuttee  llaa  dduurrééee  dduu  ccoonnttrraatt  ;;    
  

5533..  rréédduuccttiioonn  ::  ooppéérraattiioonn  qquuii  ddéétteerrmmiinnee  llee  nnoouuvveeaauu  ccaappiittaall  oouu  llaa  nnoouuvveellllee  rreennttee  ggaarraannttiiee  

aappppeellééee  vvaalleeuurr  ddee  rréédduuccttiioonn,,  aauuqquueell  aauurraa  ddrrooiitt  uunn  aassssuurréé  aayyaanntt  vveerrsséé  uunnee  ppaarrttiiee  ddeess  

pprriimmeess  aannnnuueelllleess,,  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee--vviiee,,  eett  qquuii  cceessssee  ddee  ppaayyeerr  sseess  

pprriimmeess  ;;    
  

5544..  rréédduuccttiioonn  eenn  aassssuurraannccee  àà  ccaarraaccttèèrree  iinnddeemmnniittaaiirree  ::  ssaannccttiioonn  ccoonnssiissttaanntt  ppoouurr  
ll’’aassssuurreeuurr  àà  ddiimmiinnuueerr  ssaa  pprreessttaattiioonn,,  eeuu  ééggaarrdd  aauu  mmaannqquueemmeenntt,,  ppaarr  llee  pprreenneeuurr  

dd’’aassssuurraannccee  oouu  ll’’aassssuurréé,,  àà  ll’’uunnee  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  ddééccoouullaanntt  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  ;;  
  

5555..  rrèèggllee  pprrooppoorrttiioonnnneellllee  ::  pprriinncciippee  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aassssuurraannccee  ddee  ddoommmmaaggee  eenn  vveerrttuu  dduuqquueell,,  

eenn  ccaass  ddee  ssiinniissttrree,,  ll’’iinnddeemmnniittéé  eesstt  rréédduuiittee  ddaannss  llaa  pprrooppoorrttiioonn  ::    

--  dduu  rraappppoorrtt  eennttrree  llaa  ssoommmmee  ggaarraannttiiee  eett  llaa  vvaalleeuurr  ddee  llaa  cchhoossee  aassssuurrééee,,  ss’’iill  yy  aa  ssoouuss--

aassssuurraannccee  ;;    

--  dduu  rraappppoorrtt  eennttrree  llaa  pprriimmee  eeffffeeccttiivveemmeenntt  ppaayyééee  eett  cceellllee  dduuee  ppaarr  ll’’aassssuurréé,,  ss’’iill  yy  aa  

iinnssuuffffiissaannccee  ddee  pprriimmee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  rriissqquuee..    
  

5566..  rrééssiilliiaattiioonn  ::  cceessssaattiioonn  aannttiicciippééee  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ll’’uunnee  oouu    

ll’’aauuttrree    ppaarrttiiee  oouu  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  lloorrssqquu’’eellllee  eesstt  pprréévvuuee  ppaarr  llaa  llooii  ;;    
  

5577..  rriissqquuee  ::  éévvéénneemmeenntt  rreeddoouuttéé  ppaarr  ll’’aassssuurréé  eett  qquuii  ccoonnssttiittuuee  ll’’oobbjjeett  dduu  ccoonnttrraatt  ;;  



Journal officiel - Numéro spécial – 30 avril 2015                                                                  Code des assurances 

 
 
 

14

  

5588..  ssiinniissttrree  ::  ssuurrvveennaannccee  ddee  ll’’éévvèènneemmeenntt  pprréévvuu  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  ;;  
    

5599..  ssoocciiééttaaiirree  ::  ppeerrssoonnnnee  qquuii  aaddhhèèrree  àà  uunnee  ssoocciiééttéé  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraanncceess..  SSyynnoonnyymmee  

dd’’aassssuurréé  ;;  
  

6600..  ssoouuss--aassssuurraannccee  ::  ccaass  ooùù  llaa  ssoommmmee  ddééccllaarrééee  àà  ll’’aassssuurreeuurr  eesstt  iinnfféérriieeuurree  àà  llaa  vvaalleeuurr  

rrééeellllee  dduu  rriissqquuee  aassssuurréé  ;;  
    

6611..  ssoouussccrriipptteeuurr  oouu  ccoonnttrraaccttaanntt  ::  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee  oouu  pphhyyssiiqquuee  qquuii  ccoonnttrraaccttee  uunnee  

aassssuurraannccee  ppoouurr  ssoonn  pprroopprree  ccoommppttee  oouu  ppoouurr  llee  ccoommppttee  dd’’aauuttrruuii  eett  qquuii,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,  

ss’’eennggaaggee  eennvveerrss  ll’’aassssuurreeuurr  ppoouurr  llee  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  pprriimmee  ;;    

  

6622..  ssuubbrrooggaattiioonn  llééggaallee  ::  ssuubbssttiittuuttiioonn  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  ddaannss  lleess  ddrrooiittss  eett  aaccttiioonnss  ddee  ll’’aassssuurréé  eenn  
ccoonnttrreeppaarrttiiee  dduu  ppaaiieemmeenntt  ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé  ;;    

  

6633..  ssuurrpprriimmee  ::  mmaajjoorraattiioonn  ddee  llaa  pprriimmee  dd’’aassssuurraannccee  àà  llaa  ssuuiittee  dd’’uunnee  aaggggrraavvaattiioonn  dduu  rriissqquuee  

aassssuurréé  ;;    
  

6644..  ttaacciittee  rreeccoonndduuccttiioonn  ::  rreennoouuvveelllleemmeenntt  aauuttoommaattiiqquuee  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  aauu  tteerrmmee  ddee  

cchhaaqquuee  ppéérriiooddee  ddee  ggaarraannttiiee  ;;    
  

6655..  ttaauuxx  ddee  pprriimmee  oouu  ddee  ccoottiissaattiioonn  ::  pprrooppoorrttiioonn  ddee  llaa    pprriimmee  oouu  ddee    llaa  ccoottiissaattiioonn  

dd’’aassssuurraannccee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  ccaappiittaall  aassssuurréé  ;;    
  

6666..  ttiieerrss  ppaayyeeuurr  ::  oorrggaanniissmmee,,  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee,,  sseerrvvaanntt  ddeess  pprreessttaattiioonnss  àà  

llaa  vviiccttiimmee  dd’’uunn  aacccciiddeenntt  ccoorrppoorreell  iimmppuuttaabbllee  àà  uunn  éévvéénneemmeenntt  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  ddoonntt  iill  ppeeuutt  

  eennssuuiittee  oobbtteenniirr  llee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  tteennuuee  àà  rrééppaarraattiioonn..  

  

TITRE II : DES REGLES COMMUNES A TOUTES LES ASSURANCES  

Chapitre 1 : Du contrat d’assurance  
  

AArrttiiccllee  44  ::  DDee  llaa  ddééffiinniittiioonn    
  

LLee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  eesstt  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  eenn  vveerrttuu  ddee  llaaqquueellllee,,  mmooyyeennnnaanntt  ppaaiieemmeenntt  dd’’uunnee  

rréémmuunnéérraattiioonn  aappppeellééee  pprriimmee  oouu  ccoottiissaattiioonn,,  uunnee  ppaarrttiiee,,  ll’’aassssuurreeuurr,,  ss’’eennggaaggee  eennvveerrss  uunnee  aauuttrree,,  

llee  pprreenneeuurr  dd’’aassssuurraannccee,,  àà  ffoouurrnniirr  uunnee  pprreessttaattiioonn  ssttiippuullééee  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt  aauu  ccaass  ooùù  

ssuurrvviieennddrraaiitt  uunn  éévvéénneemmeenntt  iinncceerrttaaiinn  qquuee,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  ll’’aassssuurréé  oouu  llee  bbéénnééffiicciiaaiirree  aa  iinnttéérrêêtt  àà  

nnee  ppaass  vvooiirr  ssee  rrééaalliisseerr..    

  

AArrttiiccllee  55  ::  DDee  ll’’iinnttéérrêêtt  dd’’aassssuurraannccee      
  

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  aayyaanntt  iinnttéérrêêtt  àà  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  dd’’uunnee  cchhoossee  ppeeuutt  llaa  ffaaiirree  aassssuurreerr..  TToouutt  iinnttéérrêêtt  

ddiirreecctt  oouu  iinnddiirreecctt  àà  llaa  nnoonn  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunn  rriissqquuee  ppeeuutt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  aassssuurraannccee..    
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AArrttiiccllee  66  ::  DDee  llaa  pprrooppoossiittiioonn  dd’’aassssuurraannccee    
      

LLaa  pprrooppoossiittiioonn  dd’’aassssuurraannccee  eesstt  uunnee  ooffffrree  ééccrriittee  dduu  ssoouussccrriipptteeuurr  ddee  ccoonnttrraacctteerr  ll’’aassssuurraannccee..  

EEllllee  nnee  ll’’eennggaaggee  qquu’’àà  ccoommpptteerr  ddee  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddee  ll’’aassssuurreeuurr..  EEllllee  nn’’eennggaaggee  nnii  ll’’aassssuurréé,,  nnii  

ll’’aassssuurreeuurr  ;;  sseeuullee  llaa  ppoolliiccee  oouu  llaa  nnoottee  ddee  ccoouuvveerrttuurree  ccoonnssttaattee  lleeuurr  eennggaaggeemmeenntt  rréécciipprrooqquuee..    

  

EEsstt  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  aacccceeppttééee  llaa  pprrooppoossiittiioonn  dd’’aassssuurraannccee  ffaaiittee  ppaarr  lleettttrree  oouu  ttoouutt  aauuttrree  

mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn,,  ssii  ll’’aassssuurreeuurr  nnee  rrééaaggiitt  ppaass  àà  cceettttee  pprrooppoossiittiioonn  ddaannss  lleess  

qquuiinnzzee  jjoouurrss  aapprrèèss  qquu’’eellllee  lluuii  eesstt  ppaarrvveennuuee..  

  

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ddeeuuxxiièèmmee  aalliinnééaa  nnee  ssoonntt  ppaass  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  aassssuurraanncceess  ddee  ppeerrssoonnnneess..    

  

AArrttiiccllee  77  ::  DDee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  aauu  pprrooppoossaanntt          
  

LL’’aassssuurreeuurr  ffoouurrnniitt  aauu  pprrooppoossaanntt,,  aavvaanntt  llaa  ccoonncclluussiioonn  dduu  ccoonnttrraatt,,  uunn  eexxeemmppllaaiirree  dduu  pprroojjeett  ddee  

ccoonnttrraatt  oouu  uunnee  nnoottiiccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llee  ccoonnttrraatt  qquuii  ddééccrriitt  pprréécciisséémmeenntt  lleess  ggaarraannttiieess,,  lleess  

eexxcclluussiioonnss,,  lleess  oobblliiggaattiioonnss  ddee  ll’’aassssuurréé  eett  llaa  ccoottiissaattiioonn  dduuee  ppaarr  ll’’aassssuurréé..    

  

LLeess  ccllaauusseess  dduu  ccoonnttrraatt  qquuii  ddiivveerrggeenntt  ddeess  iinnddiiccaattiioonnss  ffoouurrnniieess  ppaarr  llee  pprroojjeett  ddee  ccoonnttrraatt  oouu  ppaarr  

llaa  nnoottiiccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  nnee  ssoonntt  ppaass  ooppppoossaabblleess  àà  ll’’aassssuurréé..    

  

AArrttiiccllee  88  ::  DDee  llaa  pprreeuuvvee--mmooddiiffiiccaattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt        
  

LLee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  eesstt  ccoonnssttaattéé  ppaarr  ééccrriitt..  IIll  eesstt  ssiiggnnéé  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr,,  llee  ssoouussccrriipptteeuurr  oouu  llee  

pprreenneeuurr  dd’’aassssuurraannccee..    

    

TToouuttee  aaddddiittiioonn  oouu  mmooddiiffiiccaattiioonn  aauu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  iinniittiiaall  eesstt  ccoonnssttaattééee  ppaarr  uunn  aavveennaanntt  

ssiiggnnéé  ppaarr  ttoouutteess  lleess  ppaarrttiieess  aauu  ccoonnttrraatt..    

  

LLeess  pprréésseenntteess  ddiissppoossiittiioonnss  nnee  ffoonntt  ppaass  oobbssttaaccllee  àà  ccee  qquuee,,  mmêêmmee  aavvaanntt  llaa  ddéélliivvrraannccee  dduu  

ccoonnttrraatt  oouu  ddee  ll’’aavveennaanntt,,  ll’’aassssuurreeuurr  eett  ll’’aassssuurréé  ssee  ssooiieenntt  eennggaaggééss,,  ll’’uunn  eennvveerrss  ll’’aauuttrree,,  ppaarr  llaa  

rreemmiissee  dd’’uunnee  nnoottee  ddee  ccoouuvveerrttuurree..    

  

AArrttiiccllee  99  ::  DDee  llaa  ffoorrmmee  ddeess  ccoonnttrraattss  eett  mmeennttiioonnss  oobblliiggaattooiirreess      
  

LLee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  eesstt  ééccrriitt  eenn  tteerrmmeess  ssiimmpplleess  eett  eenn  ccaarraaccttèèrreess  lliissiibblleess..  LLeess  ccllaauusseess  

aammbbiigguuëëss  ss’’iinntteerrpprrèètteenntt  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ll’’aassssuurréé..    

  

SSoouuss  ppeeiinnee  dd’’iinnooppppoossaabbiilliittéé,,  lleess  ccllaauusseess  ccoonnttrraaiiggnnaanntteess  ppoouurr  lleess  aassssuurrééss,,  tteelllleess  qquuee  cceelllleess  

ééddiiccttaanntt  ddeess  nnuulllliittééss  oouu  pprréévvooyyaanntt  ddeess  ddéécchhééaanncceess,,  cceelllleess  eexxppoossaanntt  lleess  rrèègglleess  

dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn  eett  cceelllleess  rreellaattiivveess  aauuxx  eexxcclluussiioonnss  ddee  ggaarraannttiiee,,  ddooiivveenntt  rreessssoorrttiirr  eenn  ccaarraaccttèèrreess  

ggrraass  oouu  aappppaarreennttss..    
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LLee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  eesstt  ddaattéé  dduu  jjoouurr  ooùù  iill  eesstt  ééttaabbllii..    

IIll  iinnddiiqquuee  ::    
  

11..  lleess  nnoommss  eett  ddoommiicciilleess  ddeess  ppaarrttiieess  ccoonnttrraaccttaanntteess  ;;    

22..  llaa  cchhoossee  oouu  llaa  ppeerrssoonnnnee  aassssuurrééee  ;;    

33..  llaa  nnaattuurree  ddeess  rriissqquueess  ggaarraannttiiss  ;;    

44..  llaa  qquuaalliittéé  dd’’eexxppeerrttss  aappppeellééss  àà  iinntteerrvveenniirr  eenn  ccaass  ddee  ssiinniissttrree  ;;    

55..  llee  mmoommeenntt  àà  ppaarrttiirr  dduuqquueell  llee  rriissqquuee  eesstt  ggaarraannttii  eett  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  ;;    

66..  llee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  ;;    

77..  llaa  ccoottiissaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  àà  ppaayyeerr  ppaarr  ll’’aassssuurréé  ;;    

88..  lleess  ccaass  eett  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  pprroorrooggaattiioonn  ;;    

99..  lleess  ccaass  eett  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  rrééssiilliiaattiioonn  ;;    

1100..  lleess  oobblliiggaattiioonnss  ddee  ll’’aassssuurréé  àà  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  eett  eenn  ccoouurrss  ddee  ccoonnttrraatt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  

ddééccllaarraattiioonn  ddee  llaa  nnaattuurree  dduu  rriissqquuee,,  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ddeess  aauuttrreess  aassssuurraanncceess  ssoouussccrriitteess  ssuurr  

llee  mmêêmmee  rriissqquuee  eett  lleess  ssaannccttiioonnss  aapppplliiccaabblleess  ;;    

1111..  lleess  ccoonnddiittiioonnss  eett  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  àà  ffaaiirree  eenn  ccaass  ddee  ssiinniissttrree  eett  lleess  

ssaannccttiioonnss  eenn  ccaass  ddee  ddééffaauutt  oouu  ddee  rreettaarrdd  ddee  ddééccllaarraattiioonn  ;;    

1122..  lleess  ddééllaaiiss  eennddééaannss  lleessqquueellss  ll’’aassssuurreeuurr  ddooiitt  ffaaiirree  uunnee  pprrooppoossiittiioonn  ddee  ttrraannssaaccttiioonn  aaiinnssii  

qquuee  cceeuuxx  ddaannss  lleessqquueellss  ll’’iinnddeemmnniittéé  ddee  ssiinniissttrree  ddooiitt  êêttrree  ppaayyééee  ;;    

1133..  llaa  pprrooccéédduurree  eett  lleess  pprriinncciippeess  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  ll’’iinnddeemmnniittéé  ;;    

1144..  llaa  pprreessccrriippttiioonn  ddee  ll’’aaccttiioonn  eenn  iinnddeemmnniissaattiioonn  aaiinnssii  qquuee  lleess  ccaass  dd’’iinntteerrrruuppttiioonn  eett  ddee  

ssuussppeennssiioonn  ddee  llaaddiittee  pprreessccrriippttiioonn..    

  

LLeess  ccoonnttrraattss  ddeess  ssoocciiééttééss  dd’’aassssuurraannccee  mmuuttuueelllleess  ddooiivveenntt  ccoonnssttaatteerr  llaa  rreemmiissee  àà  ll’’aassssuurréé  

ssoocciiééttaaiirree  dduu  tteexxttee  eennttiieerr  ddeess  ssttaattuuttss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé..    

  

AArrttiiccllee  1100  ::  DDuu  mmaannddaatt  ––  aassssuurraannccee  ppoouurr  ccoommppttee  
  

LL’’aassssuurraannccee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnttrraaccttééee  eenn  vveerrttuu  dd’’uunn  mmaannddaatt  ggéénnéérraall  oouu  ssppéécciiaall  oouu,,  mmêêmmee  ssaannss  

mmaannddaatt,,  ppoouurr  llee  ccoommppttee  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  ddéétteerrmmiinnééee..  DDaannss  ccee  ddeerrnniieerr  ccaass,,  ll’’aassssuurraannccee  

pprrooffiittee  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  llaaqquueellllee  eellllee  aa  ééttéé  ccoonncclluuee,,  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  llaa  

rraattiiffiiccaattiioonn    nn’’aauurraaiitt  lliieeuu  qquu’’aapprrèèss  llee  ssiinniissttrree..    

  

EEllllee  ppeeuutt  aauussssii  êêttrree  ccoonnttrraaccttééee  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  qquuii  iill  aappppaarrttiieennddrraa..  LLaa  ccllaauussee  vvaauutt  ttaanntt  

ccoommmmee  aassssuurraannccee  aauu  pprrooffiitt  dduu  ssoouussccrriipptteeuurr  dduu  ccoonnttrraatt  qquuee  ccoommmmee  ssttiippuullaattiioonn  ppoouurr  aauuttrruuii    aauu  

pprrooffiitt  dduu  bbéénnééffiicciiaaiirree  ccoonnnnuu  oouu  éévveennttuueell  ddee  llaaddiittee  ccllaauussee..    
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LLee  ssoouussccrriipptteeuurr  dd’’uunnee  aassssuurraannccee  ccoonnttrraaccttééee  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  qquuii  iill  aappppaarrttiieennddrraa  eesstt  sseeuull  

tteennuu  aauu  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  pprriimmee  eennvveerrss  ll’’aassssuurreeuurr..  LLeess  eexxcceeppttiioonnss  qquuee  ll’’aassssuurreeuurr  ppoouurrrraaiitt  lluuii  

ooppppoosseerr  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  ooppppoossaabblleess  aauu  bbéénnééffiicciiaaiirree  dduu  ccoonnttrraatt  qquueell  qquu’’iill  ssooiitt..    

  

AArrttiiccllee  1111  ::  DDee  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee    
      

LLee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  aauuttrree  qquuee  llee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee--vviiee  ppeeuutt  êêttrree  àà  ppeerrssoonnnnee  

ddéénnoommmmééee,,  àà  oorrddrree  oouu  aauu  ppoorrtteeuurr..    

  

LLeess  ccoonnttrraattss  àà  oorrddrree  ssee  ttrraannssmmeetttteenntt  ppaarr  vvooiiee  dd’’eennddoosssseemmeenntt,,  mmêêmmee  eenn  bbllaanncc..    

  

LLee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee--vviiee  ppeeuutt  êêttrree  àà  oorrddrree..  LL’’eennddoosssseemmeenntt  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  ssuurr  llaa  vviiee  ddooiitt,,  àà  

ppeeiinnee  ddee  nnuulllliittéé,,  êêttrree  ddaattéé,,  iinnddiiqquueerr  llee  nnoomm  dduu  bbéénnééffiicciiaaiirree  ddee  ll’’eennddoosssseemmeenntt  eett  êêttrree  ssiiggnnéé  ddee  

ll’’eennddoosssseeuurr..    

  

AArrttiiccllee  1122  ::  DDee  ll’’ooppppoossaabbiilliittéé  ddeess  eexxcceeppttiioonnss      
  

LL’’aassssuurreeuurr  ppeeuutt  ooppppoosseerr  aauu  ppoorrtteeuurr  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  oouu  aauu  ttiieerrss  qquuii  eenn  iinnvvooqquuee  llee  

bbéénnééffiiccee  ddeess  eexxcceeppttiioonnss  ooppppoossaabblleess  aauu  ssoouussccrriipptteeuurr  oorriiggiinnaaiirree..    

  

Chapitre 2 : Des obligations des parties  

  
Section 1ère : Des obligations de l’assuré   
  

AArrttiiccllee  1133  ::  DDee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ddeess  rriissqquueess      
  

LL’’aassssuurréé  ddooiitt  rrééppoonnddrree  eexxaacctteemmeenntt  aauuxx  qquueessttiioonnss  ppoossééeess  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr,,  ddaannss  llee  ffoorrmmuullaaiirree  

ddee  ddééccllaarraattiioonn  dduu  rriissqquuee  ddee  ffaaççoonn  àà  ppeerrmmeettttrree  àà  ll’’aassssuurreeuurr  dd’’aapppprréécciieerr  lleess  rriissqquueess  qquu’’iill  pprreenndd  

eenn  cchhaarrggee..    

  

AArrttiiccllee  1144  ::  DDuu  ccaass  ddee  rrééttiicceennccee  oouu  ddee  ffaauussssee  ddééccllaarraattiioonn  iinntteennttiioonnnneellllee    
  

IInnddééppeennddaammmmeenntt  ddeess  ccaauusseess  oorrddiinnaaiirreess  ddee  nnuulllliittéé,,  llee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  eesstt  nnuull  eenn  ccaass  ddee  

rrééttiicceennccee  oouu  ddee  ffaauussssee  ddééccllaarraattiioonn  iinntteennttiioonnnneellllee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll’’aassssuurréé,,  qquuaanndd  cceettttee  

rrééttiicceennccee  oouu  cceettttee  ffaauussssee  ddééccllaarraattiioonn  cchhaannggee  ll’’oobbjjeett  dduu  rriissqquuee  oouu  eenn  ddiimmiinnuuee  ll’’ooppiinniioonn  ppoouurr  

ll’’aassssuurreeuurr,,  aalloorrss  mmêêmmee  qquuee  llee  rriissqquuee  oommiiss  oouu  ddéénnaattuurréé  ppaarr  ll’’aassssuurréé  aa  ééttéé  ssaannss  iinnfflluueennccee  ssuurr  

llee  ssiinniissttrree..    

  

LLeess  pprriimmeess  ppaayyééeess  ddeemmeeuurreenntt  aalloorrss  aaccqquuiisseess  àà  ll’’aassssuurreeuurr  àà  ttiittrree  ddee  ddoommmmaaggeess  eett  iinnttéérrêêttss..    
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AArrttiiccllee  1155  ::  DDuu  ccaass  dd’’oommiissssiioonn  oouu  ddee  ffaauussssee  ddééccllaarraattiioonn  nnoonn  iinntteennttiioonnnneellllee    
      

LL’’oommiissssiioonn  oouu  llaa  ddééccllaarraattiioonn  iinneexxaaccttee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll’’aassssuurréé  ddoonntt  llaa  mmaauuvvaaiissee  ffooii  nn’’eesstt  ppaass  

ééttaabblliiee  nn’’eennttrraaîînnee  ppaass  llaa  nnuulllliittéé  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee..  SSii  eelllleess  ssoonntt  ccoonnssttaattééeess  aavvaanntt  ttoouutt  

ssiinniissttrree,,  ll’’aassssuurreeuurr  aa  llee  ddrrooiitt,,  ssooiitt  ddee  mmaaiinntteenniirr  llee  ccoonnttrraatt  mmooyyeennnnaanntt  uunnee  aauuggmmeennttaattiioonn  ddee  

pprriimmee  aacccceeppttééee  ppaarr  ll’’aassssuurréé,,  ssooiitt  ddee  rrééssiilliieerr  llee  ccoonnttrraatt  ddiixx  jjoouurrss  aapprrèèss  nnoottiiffiiccaattiioonn  aaddrreessssééee  àà  

ll’’aassssuurréé  ppaarr  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  oouu  ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn,,  eenn  

rreessttiittuuaanntt  àà  ll’’aassssuurréé  llaa  ppoorrttiioonn  ddee  llaa  ccoottiissaattiioonn  ppaayyééee  ppoouurr  llee  tteemmppss  ooùù  ll’’aassssuurraannccee  nnee  ccoouurrtt  

pplluuss..    

  

DDaannss  llee  ccaass  ooùù  llaa  ccoonnssttaattaattiioonn  nn’’aa  lliieeuu  qquu’’aapprrèèss  ssiinniissttrree,,  ll’’iinnddeemmnniittéé  eesstt  rréédduuiittee  eenn  pprrooppoorrttiioonn  

dduu  ttaauuxx  ddeess  pprriimmeess  ppaayyééeess  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  ttaauuxx  ddeess  pprriimmeess  qquuii  aauurraaiieenntt  ééttéé  dduueess  ssii  lleess  

rriissqquueess  aavvaaiieenntt  ééttéé  ccoommppllèètteemmeenntt  eett  eexxaacctteemmeenntt  ddééccllaarrééss..    

  

AArrttiiccllee  1166  ::  DDuu  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  pprriimmee      
  

LLaa  pprriimmee  eesstt  ppaayyaabbllee  aauu  ddoommiicciillee  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  oouu  ddee  ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  

àà  ll’’aarrttiiccllee  449966  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  LLaa  pprriissee  dd’’eeffffeett  dduu  ccoonnttrraatt  eesstt  ssuubboorrddoonnnnééee  aauu  ppaayyeemmeenntt  ddee  

llaa  pprriimmee  ppaarr  llee  ssoouussccrriipptteeuurr..  

  

IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  aauuxx  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee,,  ssoouuss  ppeeiinnee  ddee  ssaannccttiioonnss,,  ddee  ssoouussccrriirree  oouu  ddee  

rreennoouuvveelleerr  uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  ddoonntt  llaa  pprriimmee  nn’’eesstt  ppaass  ppaayyééee..  

  

PPaarr  ddéérrooggaattiioonn  aauu  pprriinncciippee  éénnoonnccéé  aauuxx  aalliinnééaass  pprrééccééddeennttss,,  uunn  ddééllaaii  mmaaxxiimmuumm  ddee  ppaayyeemmeenntt  

ddee  ssooiixxaannttee  jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  pprriissee  dd’’eeffffeett  oouu  ddee  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  ccoonnttrraatt  ppeeuutt  

êêttrree  aaccccoorrddéé  aauu  ssoouussccrriipptteeuurr,,  ppoouurr  ddeess  rriissqquueess  ddoonntt  llaa  pprriimmee  eexxccèèddee  qquuaattrree--vviinnggtt  ddiixx  ffooiiss  llee  

SSMMIIGG  aannnnuueell  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  ccoonnttrraattss  ddeess  bbrraanncchheess  aauuttoommoobbiillee,,  mmaallaaddiiee  eett  mmaarrcchhaannddiisseess  

ttrraannssppoorrttééeess..  

  

TToouutteeffooiiss,,  llee  ssoouussccrriipptteeuurr  ddeevvrraa  ssiiggnneerr  uunn  eennggaaggeemmeenntt  eexxpprreessss  àà  ppaayyeerr  llaa  pprriimmee  dduu  ccoonnttrraatt  

aavvaanntt  ll’’eexxppiirraattiioonn  dduu  ddééllaaii  pprréévvuu..  LLoorrssqquuee  ll’’eennggaaggeemmeenntt  eexxpprreessss  ddee  ppaayyeerr  llaa  pprriimmee  eesstt  

mmaattéérriiaalliisséé  ppaarr  uunn  eeffffeett  ddee  ccoommmmeerrccee,,  llee  tteerrmmee  mmaaxxiimmuumm  ssttiippuulléé  nnee  ppeeuutt    eexxccééddeerr  llee  ddééllaaii  ddee  

ssooiixxaannttee  jjoouurrss  ccii--ddeessssuuss..  

  

AA  ddééffaauutt  ddee  ppaayyeemmeenntt  ddee  llaa  pprriimmee  ddaannss  llee  ddééllaaii  ccoonnvveennuu,,  llee  ccoonnttrraatt  eesstt  rrééssiilliiéé  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt..  

LLaa  ppoorrttiioonn  ddee  pprriimmee  ccoouurruuee  rreessttee  aaccqquuiissee  àà  ll’’aassssuurreeuurr,,  ssaannss  pprrééjjuuddiiccee  dd’’éévveennttuueellss  ffrraaiiss  ddee  

ppoouurrssuuiittee  eett  ddee  rreeccoouuvvrreemmeenntt..  

  

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aalliinnééaass  33  eett  44  nnee  ss’’aapppplliiqquueenntt  ppaass  aauuxx  aassssuurraanncceess--vviiee..    

  

AArrttiiccllee  1177  ::  EEnn  ccaass  dd’’aaggggrraavvaattiioonn  eett  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  dduu  rriissqquuee    
  

LL’’aassssuurréé  aa  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  ddééccllaarreerr,,  eenn  ccoouurrss  ddee  ccoonnttrraatt,,  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  nnoouuvveelllleess  qquuii  oonntt  

ppoouurr  ccoonnssééqquueennccee,,  ssooiitt  dd’’aaggggrraavveerr  oouu  dd’’aallllééggeerr  lleess  rriissqquueess,,  ssooiitt  dd’’eenn  ccrrééeerr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  eett  
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qquuii  rreennddeenntt,,  ddee  ccee  ffaaiitt,,  iinneexxaacctteess  lleess  rrééppoonnsseess  ffaaiitteess  àà  ll''aassssuurreeuurr  lloorrss  ddee  llaa  ccoonncclluussiioonn  dduu  

ccoonnttrraatt..    

  

LL''aassssuurréé  ddooiitt  ddééccllaarreerr  cceess  cciirrccoonnssttaanncceess,,  ppaarr  lleettttrree  oouu  ppaarr  ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  

rréécceeppttiioonn,,  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  qquuiinnzzee  jjoouurrss  àà  ppaarrttiirr  dduu  mmoommeenntt  ooùù  iill  eenn  aa  eeuu  ccoonnnnaaiissssaannccee..    

  

SSii  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  nnoouuvveelllleess  aaiinnssii  ddééccllaarrééeess  eenn  ccoouurrss  ddee  ccoonnttrraatt  ssoonntt  tteelllleess  qquuee  ssii  eelllleess  

aavvaaiieenntt  ééttéé  ddééccllaarrééeess  lloorrss  ddee  ssaa  ccoonncclluussiioonn,,  ll’’aassssuurreeuurr  nn’’aauurraaiitt  ppaass  ccoonnttrraaccttéé  oouu  nnee  ll’’aauurraaiitt  

ffaaiitt  qquuee  mmooyyeennnnaanntt  uunnee  pprriimmee  pplluuss  éélleevvééee,,  ll’’aassssuurreeuurr  aa  llaa  ffaaccuullttéé  ssooiitt  ddee  ddéénnoonncceerr  llee  ccoonnttrraatt  

eenn  rreemmbboouurrssaanntt  llaa  ffrraaccttiioonn  ddee  pprriimmee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ggaarraannttiiee  nnoonn  ccoouurruuee,,  ssooiitt  

ddee  pprrooppoosseerr  uunn  nnoouuvveeaauu  mmoonnttaanntt  ddee  pprriimmee..    

    

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt  nnee  ss’’aapppplliiqquueenntt  ppaass  aauuxx  aassssuurraanncceess  ssuurr  llaa  vviiee  nnii  àà  

ll’’aassssuurraannccee--mmaallaaddiiee  lloorrssqquuee  ll’’ééttaatt  ddee  ssaannttéé  ddee  ll’’aassssuurréé  ssee  ttrroouuvvee  mmooddiiffiiéé  eenn  ccoouurrss  ddee  

ccoonnttrraatt..    

  

SSii,,  ppoouurr  llaa  ffiixxaattiioonn  ddee  llaa  pprriimmee,,  iill  aa  ééttéé  tteennuu  ccoommppttee  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess  ssppéécciiaalleess  

mmeennttiioonnnnééeess  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt,,  aaggggrraavvaanntt  lleess  rriissqquueess  eett  ssii  cceess  cciirrccoonnssttaanncceess  vviieennnneenntt  àà  

ddiissppaarraaîîttrree  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ggaarraannttiiee,,  ll’’aassssuurréé  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  rrééssiilliieerr  llee  ccoonnttrraatt,,  ssaannss  

iinnddeemmnniittéé  eett  aavveecc  ddrrooiitt  aauu  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddee  llaa  ffrraaccttiioonn  ddee  pprriimmee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  

ppéérriiooddee  nnoonn  ccoouurruuee,,  ssii  ll’’aassssuurreeuurr  nnee  ccoonnsseenntt  ppaass  àà  llaa  ddiimmiinnuuttiioonn  ddee  llaa  pprriimmee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  

ll’’aamméélliioorraattiioonn  dduu  rriissqquuee..    

  

LL’’aassssuurreeuurr  nnee  ppeeuutt  pplluuss  ssee  pprréévvaallooiirr  ddee  ll’’aaggggrraavvaattiioonn  ddeess  rriissqquueess  qquuaanndd,,  aapprrèèss  eenn  aavvooiirr  ééttéé  

iinnffoorrmméé  ddee  qquueellqquuee  mmaanniièèrree  qquuee  ccee  ssooiitt,,  iill  aa  ccoonnsseennttii  aauu  mmaaiinnttiieenn  ddee  ll’’aassssuurraannccee..    

  

AArrttiiccllee  1188  ::  DDee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ddeess  ssiinniissttrreess        
  

LL’’aassssuurréé  eesstt  tteennuu  ddee  ddééccllaarreerr  àà  ll’’aassssuurreeuurr,,  ddèèss  qquu’’iill  eenn  aa  eeuu  ccoonnnnaaiissssaannccee  eett  aauu  pplluuss  ttaarrdd  

ddaannss  llee  ddééllaaii  ffiixxéé  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt,,  ttoouutt  ssiinniissttrree  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  mmeettttrree  eenn  jjeeuu  llaa  ggaarraannttiiee  ddee  

ll’’aassssuurreeuurr..  CCee  ddééllaaii  ccoonnttrraaccttuueell  nnee  ppeeuutt  êêttrree  iinnfféérriieeuurr  àà  hhuuiitt  jjoouurrss  oouuvvrraabblleess,,  ssaauuff  eenn  ccaass  ddee  

vvooll  oouu  ddee  mmoorrttaalliittéé  dduu  bbééttaaiill  ooùù  iill  eesstt  rréédduuiitt  àà  cciinnqq  jjoouurrss..  CCeess  ddééllaaiiss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  pprroolloonnggééss  

dd’’uunn  ccoommmmuunn  aaccccoorrdd  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess  ccoonnttrraaccttaanntteess..    

  

LL’’aassssuurréé  qquuii,,  ddee  mmaauuvvaaiissee  ffooii,,  ffaaiitt  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  iinneexxaaccttee  ddee  ssiinniissttrree  ddaannss  llee  bbuutt  dd’’eenn  

ffaauusssseerr  ll’’aapppprréécciiaattiioonn  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  eett  dd’’eenn  ttiirreerr  uunn  aavvaannttaaggee  iinndduu,,  eesstt  ddéécchhuu  dduu  bbéénnééffiiccee  ddee  

ll’’aassssuurraannccee..    

  

AArrttiiccllee  1199  ::  DDeess  ssaannccttiioonnss  eenn  ccaass  ddee  ddééccllaarraattiioonn  ttaarrddiivvee  eett  ddeess  ccllaauusseess  ddee  ddéécchhééaannccee  

pprroohhiibbééeess      
  

LLee  ccoonnttrraatt  ppeeuutt  pprréévvooiirr  llaa  ddéécchhééaannccee  ddee  ll’’aassssuurréé  eenn  ccaass  ddee  ddééccllaarraattiioonn  ttaarrddiivvee  aauu  rreeggaarrdd  ddeess  

ddééllaaiiss  pprréévvuuss  àà  ll’’aarrttiiccllee  1188  aalliinnééaa  11,,  mmaaiiss  llaa  ddéécchhééaannccee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ooppppoossééee  àà  ll’’aassssuurréé  qquuee  
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ssii  ll’’aassssuurreeuurr  aappppoorrttee  llaa  pprreeuuvvee  qquuee  llee  rreettaarrdd  lluuii  aa  ccaauusséé  uunn  pprrééjjuuddiiccee..  EEsstt  rrééppuuttééee  nnoonn  ééccrriittee  

ttoouuttee  ccllaauussee  ccoonnttrraaiirree..    

  

SSoonntt  nnuulllleess  ::  
  

11..  ttoouutteess  ccllaauusseess  ggéénnéérraalleess  ffrraappppaanntt  ddee  ddéécchhééaannccee  ll’’aassssuurréé  eenn  ccaass  ddee  vviioollaattiioonn  ddee  llooiiss  oouu  

ddeess  rrèègglleemmeennttss,,  àà  mmooiinnss  qquuee  cceettttee  vviioollaattiioonn  nnee  ccoonnssttiittuuee  uunnee  iinnffrraaccttiioonn  ;;  

22..  ttoouutteess  ccllaauusseess  ffrraappppaanntt  ddee  ddéécchhééaannccee  ll’’aassssuurréé,,  eenn  rraaiissoonn  ddee  ssiimmppllee  rreettaarrdd,,  aappppoorrtteenntt  llaa  

ddééccllaarraattiioonn  dduu  ssiinniissttrree  aauuxx  aauuttoorriittééss,,  ssaannss  pprrééjjuuddiiccee  dduu  ddrrooiitt  ppoouurr  ll’’aassssuurreeuurr  ddee  rrééccllaammeerr  

uunnee  iinnddeemmnniittéé  pprrooppoorrttiioonnnnééee  aauu  ddoommmmaaggee  qquuee  ccee  rreettaarrdd  lluuii  aa  ccaauusséé  ;;  

33..  ttoouuttee  ccllaauussee  ééddiiccttaanntt  ddeess  nnuulllliittééss,,  ddeess  ddéécchhééaanncceess  oouu  ddeess  eexxcclluussiioonnss  nnoonn  mmeennttiioonnnnééeess  

eenn  ccaarraaccttèèrreess  ttrrèèss  aappppaarreennttss..  

  
Section 2 : Des obligations de l’assureur  
  

AArrttiiccllee  2200  ::  DDee  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ddee  ccoonnsseeiill  
  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  77  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  eett  ssoouuss  ppeeiinnee  dd’’eennccoouurriirr  llaa  

ssaannccttiioonn  pprréévvuuee  eenn  ccaass  ddee  rrééttiicceennccee,,  ll’’aassssuurreeuurr  eesstt  tteennuu  ddee  ffoouurrnniirr  aauu  pprreenneeuurr  dd’’aassssuurraannccee  

ttoouuttee  iinnffoorrmmaattiioonn  eett  ttoouutt  ccoonnsseeiill  nnéécceessssaaiirreess  eenn  vvuuee  ddee  llaa  ccoonncclluussiioonn  dduu  ccoonnttrraatt..    

  

LL’’aassssuurreeuurr  ddooiitt  rreemmeettttrree  àà  ll’’aassssuurréé  uunn  eexxeemmppllaaiirree  ééccrriitt  dduu  ccoonnttrraatt  tteell  qquuee  pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  88  

ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  àà  llaa  nnoottiiccee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  qquuii  lluuii  aa  ééttéé  rreemmiissee  eett  àà  llaa  pprrooppoossiittiioonn  rreemmpplliiee  eett  

ssiiggnnééee  ppaarr  ll’’aassssuurréé,,  llee  ssoouussccrriipptteeuurr  oouu  llee  pprreenneeuurr  dd’’aassssuurraannccee..    

  

AArrttiiccllee  2211  ::  DDuu  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ssiinniissttrreess    
  

AA  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dd’’uunn  rriissqquuee  aassssuurréé  oouu  àà  ll’’éécchhééaannccee  dduu  ccoonnttrraatt,,  ll’’aassssuurreeuurr  eexxééccuuttee  ddaannss  llee  

ddééllaaii  ccoonnvveennuu  llaa  pprreessttaattiioonn  ddéétteerrmmiinnééee  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt  eett  nnee  ppeeuutt  êêttrree  tteennuu  aauu--ddeellàà..    

  

AA  llaa  rréécceeppttiioonn  ddee  ttoouuttee  ddééccllaarraattiioonn  ddee  ssiinniissttrree,,  ll’’aassssuurreeuurr  ddooiitt  iinnffoorrmmeerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  

ll’’aassssuurréé  ddeess  ddooccuummeennttss  qquuii  ddooiivveenntt  lluuii  êêttrree  ffoouurrnniiss  ppoouurr  ccoommpplléétteerr  llee  ddoossssiieerr  ddee  ddeemmaannddee  

dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn  eett  ddiilliiggeenntteerr  lleess  eexxppeerrttiisseess  nnéécceessssaaiirreess  eenn  tteennaanntt  ll’’aassssuurréé  iinnffoorrmméé  eett  eenn  

ll’’iinnvviittaanntt  àà  ppaarrttiicciippeerr  àà  cceess  eexxppeerrttiisseess..  SSii  ll’’aassssuurreeuurr  eessttiimmee  qquuee  llee  ssiinniissttrree  nnee  ddooiitt  ppaass  êêttrree  

pprriiss  eenn  cchhaarrggee,,  iill  ddooiitt  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  eenn  ddoonnnneerr  lleess  rraaiissoonnss  àà  ll’’aassssuurréé..    

  

SSii  llee  rriissqquuee  eesstt  ccoouuvveerrtt  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt,,  ll’’aassssuurreeuurr  ddooiitt  pprréésseenntteerr  àà  ll’’aassssuurréé  uunnee  ooffffrree  

dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn  ddééttaaiillllééee  ppaarr  cchheeff  ddee  pprrééjjuuddiiccee,,  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss,,  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  

rréécceeppttiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  ppiièècceess  eexxiiggééeess  ppoouurr  ll’’ééttuuddee  dduu  ddoossssiieerr..  EEnn  ccaass  ddee  ddééppaasssseemmeenntt  ddee  

ccee  ddééllaaii  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr,,  ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  mmaajjoorrééee  dd’’iinnttéérrêêttss  ddee  rreettaarrdd  ccaallccuullééss  ssuurr  llaa  

bbaassee  dduu  ddoouubbllee  dduu  ttaauuxx  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  dduu  CCoonnggoo  aauu  ddeerrnniieerr  jjoouurr  ooùù  ll’’ooffffrree  

dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn  aauurraaiitt  ddûû  llééggaalleemmeenntt  êêttrree  ffaaiittee..    
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LLoorrssqquuee  llee  mmoonnttaanntt  dduu  ssiinniissttrree  nn’’eesstt  ppaass  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ddéétteerrmmiinnéé  ssiixx  mmooiiss  aapprrèèss  llaa  rréécceeppttiioonn  

ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn,,  ll’’aassssuurreeuurr  ddooiitt  pprréésseenntteerr  àà  ll’’aassssuurréé  oouu  àà  llaa  vviiccttiimmee  uunnee  ooffffrree  rraaiissoonnnnaabbllee  àà  

ttiittrree  pprroovviissiioonnnneell,,  àà  vvaallooiirr  ssuurr  llee  rrèègglleemmeenntt  ddééffiinniittiiff..  SSii  ll’’ooffffrree  ddee  rrèègglleemmeenntt  pprroovviissiioonnnneell  eesstt  

iinnssuuffffiissaannttee,,  ll’’aassssuurreeuurr  ddeevvrraa  ppaayyeerr  eenn  ssuuss  ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé  uunnee  ppéénnaalliittéé  ccaallccuullééee  ssuurr  llaa  bbaassee  

dduu  ddoouubbllee  dduu  ttaauuxx  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  dduu  CCoonnggoo  aauu  jjoouurr  ooùù  cceettttee  ooffffrree  aa  ééttéé  

ffaaiittee..  SSii  aauuccuunnee  ooffffrree  ddee  rrèègglleemmeenntt  pprroovviissiioonnnneell  nn’’eesstt  ffaaiittee  ddaannss  llee  ddééllaaii  ddee  ssiixx  mmooiiss  ddee  llaa  

ddééccllaarraattiioonn,,  ll’’aassssuurreeuurr  ddeevvrraa  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddee  rreettaarrdd  ccaallccuullééss  ssuurr  llaa  bbaassee  dduu  ddoouubbllee  dduu  ttaauuxx  

ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  dduu  CCoonnggoo  àà  llaa  ddaattee  lliimmiittee  ooùù  cceettttee  ooffffrree  aauurraaiitt  ddûû  êêttrree  ffaaiittee..    

  

LLoorrssqquuee  ll’’aassssuurréé,,  ll’’aayyaanntt  ddrrooiitt  oouu  llee  bbéénnééffiicciiaaiirree,,  aa  aacccceeppttéé  uunnee  ooffffrree  ddee  rrèègglleemmeenntt  oouu  uunnee  

pprroovviissiioonn  àà  vvaallooiirr  ssuurr  llee  rrèègglleemmeenntt  ddééffiinniittiiff,,  iill  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  ssee  rrééttrraacctteerr  ppeennddaanntt  uunn  ddééllaaii  ddee  

sseepptt  jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  ddee  ssoonn  aacccceeppttaattiioonn..    

  

LL’’aassssuurreeuurr  ddooiitt  pprrooccééddeerr  aauu  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  ssoommmmee  ccoonnvveennuuee  ddaannss  lleess  qquuiinnzzee  jjoouurrss  qquuii  

ssuuiivveenntt  llaa  ffiinn  dduu  ddééllaaii  ddee  rrééttrraaccttaattiioonn..  TToouutt  rreettaarrdd  ddaannss  llee  ppaaiieemmeenntt  eexxppoossee  ll’’aassssuurreeuurr  aauu  

ppaaiieemmeenntt  dd’’iinnttéérrêêttss  ccaallccuullééss  aauu  ddoouubbllee  dduu  ttaauuxx  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  dduu  CCoonnggoo  aauu  

jjoouurr  ddee  ll’’eexxppiirraattiioonn  dduu  ddééllaaii  llééggaall  ddee  ppaaiieemmeenntt..    

    

AArrttiiccllee  2222  ::  DDee  ll’’aavviiss  dd’’éécchhééaannccee    
  

PPoouurr  lleess  ccoonnttrraattss  rreennoouuvveellaabblleess  ppaarr  ttaacciittee  rreeccoonndduuccttiioonn,,  àà  cchhaaqquuee  éécchhééaannccee  ddee  ggaarraannttiiee,,  

ll’’aassssuurreeuurr  eesstt  tteennuu  dd’’aavviisseerr  àà  llaa  ddeerrnniièèrree  aaddrreessssee  ccoonnnnuuee,,  aauu  mmooiinnss  ttrreennttee  jjoouurrss  àà  ll’’aavvaannccee,,  

ll’’aassssuurréé  oouu  llaa  ppeerrssoonnnnee  cchhaarrggééee  dduu  ppaaiieemmeenntt  ddeess  pprriimmeess,,  ddee  llaa  ddaattee  dd’’éécchhééaannccee  dduu  ccoonnttrraatt  

eett  dduu  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  pprriimmee  qquuii  ddooiitt  êêttrree  aaccqquuiittttééee  ppoouurr  ssoonn  rreennoouuvveelllleemmeenntt..    

  

AArrttiiccllee  2233  ::  DDeess  eexxcclluussiioonnss    
      

LLeess  eexxcclluussiioonnss  ddee  ggaarraannttiiee,,  ddee  mmêêmmee  qquuee  lleess  ddéécchhééaanncceess,,  ssoonntt  ééccrriitteess  eenn  ccaarraaccttèèrreess  

aappppaarreennttss..    

  

LLeess  ppeerrtteess  eett  lleess  ddoommmmaaggeess  ooccccaassiioonnnnééss  ppaarr  ddeess  ccaass  ffoorrttuuiittss  oouu  ccaauussééss  ppaarr  llaa  ffaauuttee  nnoonn  

iinntteennttiioonnnneellllee  ddee  ll’’aassssuurréé  ssoonntt  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee  ll’’aassssuurreeuurr,,  ssaauuff  eexxcclluussiioonn  ffoorrmmeellllee  eett  lliimmiittééee  

ccoonntteennuuee  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt..    

  

TToouutteeffooiiss,,  ll’’aassssuurreeuurr  nnee  rrééppoonndd  ppaass  ddeess  ppeerrtteess  eett  ddoommmmaaggeess  pprroovveennaanntt  dd’’uunnee  ffaauuttee  

iinntteennttiioonnnneellllee  oouu  ddoolloossiivvee  ddee  ll’’aassssuurréé..  LLaa  cchhaarrggee  ddee  llaa  pprreeuuvvee  dduu  ccaarraaccttèèrree  iinntteennttiioonnnneell  oouu  

ddoolloossiiff  ddee  llaa  ffaauuttee  aappppaarrttiieenntt  àà  ll’’aassssuurreeuurr..  

    

LL’’aassssuurreeuurr  nnee  ccoouuvvrree  ppaass  lleess  ssiinniissttrreess  ssuurrvveennuuss  aapprrèèss  eexxppiirraattiioonn  oouu  ssuussppeennssiioonn  ddee  llaa  

ggaarraannttiiee  dduu  ccoonnttrraatt..    
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Chapitre 3 : De la durée et de la résiliation du contrat   

  

AArrttiiccllee  2244  ::  DDee  llaa  dduurrééee  dduu  ccoonnttrraatt      
  

LLaa  dduurrééee  dduu  ccoonnttrraatt  eesstt  mmeennttiioonnnnééee  eenn  ccaarraaccttèèrreess  aappppaarreennttss..    

  

LLoorrssqquuee  ssaa  dduurrééee  eesstt  ssuuppéérriieeuurree  àà  uunn  aann,,  llee  ccoonnttrraatt  mmeennttiioonnnnee  qquu’’iill  eesstt  ttoouujjoouurrss  rrééssiilliiaabbllee  

ppaarr  ll’’aassssuurréé  àà  llaa  ddaattee  aannnniivveerrssaaiirree  dduu  ddéébbuutt  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  eett  qquuee  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  ttaacciittee  

rreeccoonndduuccttiioonn  nnee  ppeeuutt  eenn  aauuccuunn  ccaass  êêttrree  ssuuppéérriieeuurree  àà  uunnee  aannnnééee..    

  

AArrttiiccllee  2255  ::  DDuu  ddrrooiitt  ddee  rrééssiilliiaattiioonn  àà  llaa  ddaattee  aannnniivveerrssaaiirree  dduu  ccoonnttrraatt    
  

SSoouuss  rréésseerrvvee  ddee  ccee  qquuii  eesstt  ddiitt  àà  ll’’aalliinnééaa  44  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee,,  lloorrssqquuee  llee  ccoonnttrraatt  aa  uunnee  dduurrééee  

ddee  vvaalliiddiittéé  ssuuppéérriieeuurree  àà  uunnee  aannnnééee,,  nnoonnoobbssttaanntt  ttoouuttee  ccllaauussee  ccoonnttrraaiirree,,  ll’’aassssuurréé  ppeeuutt  rrééssiilliieerr  

llee  ccoonnttrraatt  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  ssaannss  iinnddeemmnniittéé,,  àà  llaa  ddaattee  aannnniivveerrssaaiirree  ddee  ssaa  pprriissee  dd’’eeffffeett  

mmooyyeennnnaanntt  uunn  pprrééaavviiss  dd’’aauu  mmooiinnss  uunn  mmooiiss..    
  

CChhaaqquuee  ccoonnttrraatt  ccoommppoorrttee  uunnee  ccllaauussee  qquuii  rraappppeellllee  llee  ddrrooiitt  ddee  ll’’aassssuurréé  ddee  llee  rrééssiilliieerr  àà  cchhaaccuunnee  

ddeess  ddaatteess  aannnniivveerrssaaiirreess..      
    

LLee  mmêêmmee  ddrrooiitt  aappppaarrttiieenntt  àà  ll’’aassssuurreeuurr  ddaannss  lleess  mmêêmmeess  ccoonnddiittiioonnss  ssaauuff  ppoouurr  lleess  ccoonnttrraattss  

dd’’aassssuurraannccee  MMaallaaddiiee,,  lleess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee  vviiee  eett  lleess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee  ccoonnssttrruuccttiioonn..    
  

LL’’aassssuurreeuurr  eett  ll’’aassssuurréé  ppeeuuvveenntt  rreennoonncceerr,,  mmooyyeennnnaanntt  ll’’iinnsseerrttiioonn  dd’’uunnee  ccllaauussee  aappppaarreennttee,,  àà  

lleeuurr  ddrrooiitt  ddee  rrééssiilliiaattiioonn  aannnnuueellllee  dduu  ccoonnttrraatt  lloorrssqquuee  ll’’aassssuurréé  eesstt  uunnee  eennttrreepprriissee  qquuii  ssoouuhhaaiittee  

ssoouussccrriirree  uunn  ccoonnttrraatt  pplluurriiaannnnuueell..    

  

AArrttiiccllee    2266  ::  DDee  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  aapprrèèss  ssiinniissttrree    
  

LLee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ssiinniissttrreess  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  ééttaanntt  ll’’oobbjjeett  mmêêmmee  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee,,  ttoouuttee  

ccllaauussee  aauuttoorriissaanntt  ll’’aassssuurreeuurr  àà  rrééssiilliieerr  llee  ccoonnttrraatt  aapprrèèss  llaa  ssuurrvveennaannccee  dd’’uunn  ssiinniissttrree  eesstt  rrééppuuttééee  

nnoonn  ééccrriittee..    

  

AArrttiiccllee  2277  ::  DDee  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  ppoouurr  mmooddiiffiiccaattiioonn  oouu  cceessssaattiioonn  dduu  rriissqquuee        
  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1166  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  llee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  ppeeuutt  

êêttrree  rrééssiilliiéé  ppaarr  cchhaaccuunnee  ddeess  ppaarrttiieess  lloorrssqquu’’iill  aa  ppoouurr  oobbjjeett  llaa  ggaarraannttiiee  ddeess  rriissqquueess  eenn  rreellaattiioonn  

ddiirreeccttee  aavveecc  llaa  ssiittuuaattiioonn  aannttéérriieeuurree  eett  qquuii  nnee  ssee  rreettrroouuvveenntt  ppaass  ddaannss  llaa  ssiittuuaattiioonn  nnoouuvveellllee..  

  

IIll  eenn  eesstt  aaiinnssii  eenn  ccaass  ddee  ssuurrvveennaannccee  dd’’uunn  ddeess  éévvéénneemmeennttss  ssuuiivvaannttss  ::    
  

11..  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ddoommiicciillee  ;;    

22..  cchhaannggeemmeenntt  ddee  pprrooffeessssiioonn  ;;    

33..  rreettrraaiittee    pprrooffeessssiioonnnneellllee  oouu  cceessssaattiioonn  ddééffiinniittiivvee  dd’’aaccttiivviittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ;;    
44..  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ssiittuuaattiioonn  oouu  ddee  rrééggiimmee  mmaattrriimmoonniiaall..    
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LLaa  rrééssiilliiaattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  nnee  ppeeuutt  iinntteerrvveenniirr  qquuee  ddaannss  lleess  ttrrooiiss  mmooiiss  qquuii  ssuuiivveenntt  llaa  ddaattee  ddee  

ll’’éévvéénneemmeenntt..  EEllllee  pprreenndd  eeffffeett  uunn  mmooiiss  aapprrèèss  qquuee  ll’’aauuttrree  ppaarrttiiee  eenn  aa  rreeççuu  nnoottiiffiiccaattiioonn..    

  

IIll  nnee  ppeeuutt  êêttrree  pprréévvuu  dd’’iinnddeemmnniittéé  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  ddaannss  lleess  ccaass  ddee  rrééssiilliiaattiioonn  pprréévvuuss  

aauu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee..    

    

LLaa  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  llee  ddééllaaii  ddee  rrééssiilliiaattiioonn  eesstt  oouuvveerrtt  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ssuurrvveennaannccee  dd’’uunn  ddeess  

éévvéénneemmeennttss  pprréévvuuss  ccii--ddeessssuuss  eesstt  cceellllee  àà  llaaqquueellllee  llaa  ssiittuuaattiioonn  nnoouuvveellllee  pprreenndd  nnaaiissssaannccee..    

  

TToouutteeffooiiss,,  eenn  ccaass  ddee  rreettrraaiittee  oouu  ddee  cceessssaattiioonn  ddééffiinniittiivvee  dd’’aaccttiivviittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  llee  ppooiinntt  ddee  

ddééppaarrtt  dduu  ddééllaaii  eesstt  llee  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  llaa  ssiittuuaattiioonn  aannttéérriieeuurree  pprreenndd  ffiinn..    

  

SSii  ll’’uunn  ddeess  éévvéénneemmeennttss  vviissééss  àà  ll’’aalliinnééaa  11  eesstt  ccoonnssttaattéé  ppaarr  uunnee  ddéécciissiioonn  jjuurriiddiiccttiioonnnneellllee  oouu  

lloorrssqquu’’iill  nnee  ppeeuutt  eenn  êêttrree  ddéédduuiitt  dd’’eeffffeettss  jjuurriiddiiqquueess  qquu’’aapprrèèss  uunnee  hhoommoollooggaattiioonn  oouu  uunn  

eexxeeqquuaattuurr,,  llaa  ddaattee  rreetteennuuee  eesstt  cceellllee  àà  llaaqquueellllee  cceett  aaccttee  jjuurriiddiiccttiioonnnneell  eesstt  ppaasssséé  eenn  ffoorrccee  ddee  

cchhoossee  jjuuggééee..    

  

EEnn  ccaass  ddee  rrééssiilliiaattiioonn,,  ll’’aassssuurreeuurr  ddooiitt  rreemmbboouurrsseerr  àà  ll’’aassssuurréé  lleess  pprriimmeess  aauu  pprroorraattaa  ddee  llaa  

ppéérriiooddee  nnoonn  ccoouuvveerrttee..    

  

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  nnee  ssoonntt  ppaass  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee  ssuurr  llaa  

vviiee..    

  

AArrttiiccllee  2288  ::  DDee  llaa  ffoorrmmee  ddee  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  
    

LLaa  ppaarrttiiee  qquuii  ssoouuhhaaiittee  rrééssiilliieerr  uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  aaddrreessssee  àà  ll’’aauuttrree  ppaarrttiiee  ssooiitt  uunnee  lleettttrree  

rreeccoommmmaannddééee  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn,,  ssooiitt  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  ccoonnttrreessiiggnnééee  oouu  ccoonnttrree  

rrééccééppiisssséé,,  ssooiitt  uunn  aaccttee  eexxttrraa  jjuuddiicciiaaiirree,,  ssooiitt    ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  pprréévvuu  aauu  ccoonnttrraatt..    

  

SSii  llaa  ddeemmaannddee  ddee  rrééssiilliiaattiioonn  ffaaiitt  ssuuiittee  àà  ll’’uunn  ddeess  éévvéénneemmeennttss  cciittééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt,,  llee  

ddeemmaannddeeuurr  iinnddiiqquuee  llaa  nnaattuurree  eett  llaa  ddaattee  ddee  ll’’éévvéénneemmeenntt  iinnvvooqquuéé  eett  ddoonnnnee  ttoouuttee  pprréécciissiioonn  ddee  

nnaattuurree  àà  ééttaabblliirr  qquuee  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  eesstt  eenn  rreellaattiioonn  ddiirreeccttee  aavveecc  cceett  éévvéénneemmeenntt..    

  

AArrttiiccllee  2299  ::  DDee  llaa  ddiissppaarriittiioonn  ddee  llaa  cchhoossee  aassssuurrééee  aavvaanntt  ssoouussccrriippttiioonn      
  

LL’’aassssuurraannccee  eesstt  nnuullllee  ssii,,  aauu  mmoommeenntt  ddee  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt,,  llaa  cchhoossee  aassssuurrééee  aa  ddééjjàà  

ppéérrii  oouu  nnee  ppeeuutt  pplluuss  êêttrree  eexxppoossééee  aauuxx  rriissqquueess..    

  

LLeess  pprriimmeess  ppaayyééeess  ssoonntt  rreessttiittuuééeess  àà  ll’’aassssuurréé  ssoouuss  ddéédduuccttiioonn  ddeess  ffrraaiiss  eexxppoossééss  ppaarr  

ll’’aassssuurreeuurr,,  aauuttrreess  qquuee  cceeuuxx  ddee  ccoommmmiissssiioonnss,,  lloorrssqquuee  cceess  ddeerrnniieerrss  oonntt  ééttéé  rrééccuuppéérrééss  ccoonnttrree  

ll’’aaggeenntt  oouu  llee  ccoouurrttiieerr..    
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SSii  llaa  mmaauuvvaaiissee  ffooii  dd’’uunnee  ddeess  ppaarrttiieess  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  llaa  ccoonncclluussiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  ppeeuutt  êêttrree  

pprroouuvvééee,,  cceettttee  ppaarrttiiee  ddooiitt  àà  ll’’aauuttrree  uunnee  ssoommmmee  ddoouubbllee  ddee  llaa  pprriimmee  ppoouurr  uunnee  aannnnééee  

dd’’aassssuurraannccee..    

  

AArrttiiccllee  3300  ::  DDee  llaa  ffiinn  dduu  ccoonnttrraatt  eenn  ccaass  ddee  ppeerrttee  ttoottaallee  ddee  llaa  cchhoossee  aassssuurrééee      
  

EEnn  ccaass  ddee  ppeerrttee  ttoottaallee  ddee  llaa  cchhoossee  aassssuurrééee  rrééssuullttaanntt  dd’’uunn  éévvéénneemmeenntt  nnoonn  pprréévvuu  ppaarr  llee  

ccoonnttrraatt,,  ll’’aassssuurraannccee  pprreenndd  ffiinn  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  eett  ll’’aassssuurreeuurr  eesstt  tteennuu  ddee  rreessttiittuueerr  àà  ll’’aassssuurréé  llaa  

ppoorrttiioonn  ddee  llaa  pprriimmee  ppaayyééee  dd’’aavvaannccee  eett  aafffféérreennttee  aauu  tteemmppss  ppoouurr  lleeqquueell  llee  rriissqquuee  nn’’aa  pplluuss  

ccoouurruu..    

  

SSii  llee  ccoonnttrraatt  aaccccoorrddee  pplluussiieeuurrss  ggaarraannttiieess,,  eett  qquuee  ll’’oobbjjeett  aassssuurréé  ddoonnnnee  lliieeuu  àà  uunnee  

iinnddeemmnniissaattiioonn  eenn  ccaass  ddee  ppeerrttee  ttoottaallee  dduu  ffaaiitt  dd’’uunnee  ddee  cceess  ggaarraannttiieess,,  ll’’aassssuurreeuurr  rreemmbboouurrssee  àà  

ll’’aassssuurréé  lleess  pprriimmeess  aafffféérreenntteess  aauuxx  aauuttrreess  ggaarraannttiieess  aauu  pprroorraattaa  ddee  llaa  ppéérriiooddee  nnoonn  ccoouurruuee..    

  

AArrttiiccllee  3311  ::  DDee  llaa  ttrraannssmmiissssiioonn  oouu  rrééssiilliiaattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  ddee  ll’’aassssuurréé  oouu  

dd’’aalliiéénnaattiioonn  ddee  llaa  cchhoossee  aassssuurrééee  
    

EEnn  ccaass  ddee  ddééccèèss  ddee  ll’’aassssuurréé  oouu  dd’’aalliiéénnaattiioonn  ddee  llaa  cchhoossee  aassssuurrééee,,  ll’’aassssuurraannccee  ccoonnttiinnuuee  ddee  

pplleeiinn  ddrrooiitt  aauu  pprrooffiitt  ddee  ll’’hhéérriittiieerr  oouu  ddee  ll’’aaccqquuéérreeuurr,,  àà  cchhaarrggee  ppoouurr  cceess  ddeerrnniieerrss  dd’’eexxééccuutteerr  

ttoouutteess  lleess  oobblliiggaattiioonnss  ddoonntt  ll’’aassssuurréé  eesstt  tteennuu  vviiss--àà--vviiss  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  eenn  vveerrttuu  dduu  ccoonnttrraatt..    

  

IIll  eesstt  llooiissiibbllee,,  ttoouutteeffooiiss,,  ssooiitt  àà  ll’’aacchheetteeuurr,,  ssooiitt  àà  ll’’hhéérriittiieerr,,  ssooiitt  àà  ll’’aassssuurreeuurr,,  ddee  rrééssiilliieerr  llee  ccoonnttrraatt  

ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  àà  ppaarrttiirr  dduu  jjoouurr  ooùù  ll’’aattttrriibbuuttaaiirree  ddééffiinniittiiff  ddeess  oobbjjeettss  aassssuurrééss  aa  

ddeemmaannddéé  llee  ttrraannssffeerrtt  dduu  ccoonnttrraatt  àà  ssoonn  nnoomm..    

  

IIll  nnee  ppeeuutt  êêttrree  pprréévvuu  dd''iinnddeemmnniittéé  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ll''aassssuurreeuurr  ddaannss  lleess  ccaass  ddee  rrééssiilliiaattiioonn  

ssuussmmeennttiioonnnnééss..  LLaa  ppoorrttiioonn  ddee  pprriimmee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  ppéérriiooddee  ppeennddaanntt  llaaqquueellllee  llee  rriissqquuee  

nn’’aauurraa  ppaass  ééttéé  ccoouurruu  ddooiitt  êêttrree  rreemmbboouurrssééee  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr..    

  

EEnn  ccaass  dd’’aalliiéénnaattiioonn  ddee  llaa  cchhoossee  aassssuurrééee,,  cceelluuii  qquuii  aalliièènnee  rreessttee  tteennuu  vviiss--àà--vviiss  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  aauu  

ppaaiieemmeenntt  ddeess  pprriimmeess  éécchhuueess,,  mmaaiiss  iill  eesstt  lliibbéérréé,,  mmêêmmee  ccoommmmee  ggaarraanntt  ddee  pprriimmeess  àà  éécchhooiirr,,  àà  

ppaarrttiirr  dduu  mmoommeenntt  ooùù  iill  aa  iinnffoorrmméé  ll’’aassssuurreeuurr  ddee  ll’’aalliiéénnaattiioonn  ppaarr  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  oouu  ttoouutt  

aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn..  

  

LLoorrssqquu’’iill  yy  aa  pplluussiieeuurrss  hhéérriittiieerrss  oouu  pplluussiieeuurrss  aaccqquuéérreeuurrss,,  ssii  ll’’aassssuurraannccee  ccoonnttiinnuuee,,  iillss  ssoonntt  

tteennuuss  ssoolliiddaaiirreemmeenntt  aauu  ppaaiieemmeenntt  ddeess  pprriimmeess..    

  

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  nnee  ssoonntt  ppaass  aapppplliiccaabblleess  eenn  ccaass  dd’’aalliiéénnaattiioonn  dd’’uunn  vvééhhiiccuullee  

tteerrrreessttrree  àà  mmootteeuurr..    
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AArrttiiccllee  3322  ::  EEnn  ccaass  dd’’aalliiéénnaattiioonn  ddeess  vvééhhiiccuulleess  tteerrrreessttrreess  àà  mmootteeuurr    
  

LL’’aassssuurréé  eesstt  tteennuu  dd’’iinnffoorrmmeerr  ll’’aassssuurreeuurr,,  ppaarr  lleettttrree  oouu  ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  

rréécceeppttiioonn,,  ddee  llaa  ddaattee  dd’’aalliiéénnaattiioonn  dd’’uunn  vvééhhiiccuullee  tteerrrreessttrree  àà  mmootteeuurr,,  oouu  ddee  sseess  rreemmoorrqquueess  oouu  

sseemmii--rreemmoorrqquueess..    

  

EEnn  ccaass  dd’’aalliiéénnaattiioonn  dd’’uunn  vvééhhiiccuullee  tteerrrreessttrree  àà  mmootteeuurr  oouu  ddee  sseess  rreemmoorrqquueess  oouu  sseemmii--

rreemmoorrqquueess,,  eett  sseeuulleemmeenntt  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  vvééhhiiccuullee  aalliiéénnéé,,  eett  mmêêmmee  eenn  ll’’aabbsseennccee  ddee  

ddééccllaarraattiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll’’aassssuurréé,,  llee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  eesstt  ssuussppeenndduu  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  àà  ppaarrttiirr  

dduu  cciinnqquuiièèmmee  jjoouurr  ddee  ll’’aalliiéénnaattiioonn  àà  vviinnggtt--qquuaattrree  hheeuurreess..  IIll  ppeeuutt  êêttrree  rrééssiilliiéé  ppaarr  cchhaaccuunnee  ddeess  

ppaarrttiieess  mmooyyeennnnaanntt  pprrééaavviiss  ddee  ddiixx  jjoouurrss..    

  

AA  ddééffaauutt  ddee  rreemmiissee  eenn  vviigguueeuurr  dduu  ccoonnttrraatt  ppaarr  aaccccoorrdd  ddeess  ppaarrttiieess  oouu  ddee  rrééssiilliiaattiioonn  ppaarr  ll’’uunnee  

dd’’eelllleess,,  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  iinntteerrvviieenntt  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  dd’’uunn  ddééllaaii  ddee  ssiixx  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  

ll’’aalliiéénnaattiioonn..    

  

LL’’aassssuurreeuurr  eesstt  tteennuu  aauu  rreemmbboouurrsseemmeenntt  aauu  pprroorraattaa  ddee  llaa  pprriimmee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  ppéérriiooddee  

aallllaanntt  ddee  llaa  ddaattee  ddee  cceettttee  rrééssiilliiaattiioonn  àà  cceellllee  dd’’éécchhééaannccee..  AAuuccuunn  ppaaiieemmeenntt  dd’’uunnee  iinnddeemmnniittéé  

nn’’eesstt  ddûû  àà  ll’’aassssuurreeuurr  ddaannss  lleess  ccaass  ddee  rrééssiilliiaattiioonn  vviissééss  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt..    

  

  

AArrttiiccllee  3333  ::  DDee  llaa  ddééccoonnffiittuurree,,  ffaaiilllliittee  oouu  lliiqquuiiddaattiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  ddee  ll’’aassssuurréé      
    

LL’’aassssuurraannccee  ssuubbssiissttee  eenn  ccaass  ddee  ddééccoonnffiittuurree,,  ffaaiilllliittee  oouu  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  ddee  ll’’aassssuurréé..    

  

LLee  lliiqquuiiddaatteeuurr  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  rrééssiilliieerr  llee  ccoonnttrraatt  ppeennddaanntt  uunn  ddééllaaii  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  

ddaattee  ddee  llaa  ffaaiilllliittee  oouu  ddee  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  jjuuddiicciiaaiirree..  LLaa  ppoorrttiioonn  ddee  pprriimmee  aafffféérreennttee  aauu  tteemmppss  

ppeennddaanntt  lleeqquueell  ll’’aassssuurreeuurr  nnee  ccoouuvvrree  pplluuss  llee  rriissqquuee  eesstt  ppaarr  lluuii  rreemmbboouurrssééee..    

  

Chapitre 4 : Des juridictions compétentes et délai de prescription 
  

AArrttiiccllee  3344  ::  DDeess  jjuurriiddiiccttiioonnss  ccoommppéétteenntteess    
  

PPoouurr  ttoouutt  lliittiiggee  rreellaattiiff  àà  llaa  ffiixxaattiioonn  eett  aauu  rrèègglleemmeenntt  ddeess  iinnddeemmnniittééss  dduueess  aapprrèèss  ssiinniissttrree,,  llee  

ttrriibbuunnaall  ccoommppéétteenntt  eesstt  cceelluuii  dduu  ddoommiicciillee  ddee  ll’’aassssuurréé  ddee  qquueellqquuee  eessppèèccee  dd’’aassssuurraannccee  qquu’’iill  

ss’’aaggiissssee..    

  

TToouutteeffooiiss  ::    

11..  eenn  mmaattiièèrree  dd’’iimmmmeeuubblleess  oouu  ddee  mmeeuubblleess,,  llee  ddééffeennddeeuurr  eesstt  aassssiiggnnéé  ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall  dduu  

lliieeuu  ddee  ssiittuuaattiioonn  ddeess  rriissqquueess  ;;    

22..  ss’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’aassssuurraanncceess  ccoonnttrree  lleess  aacccciiddeennttss  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree,,  ll’’aassssuurreeuurr  ppeeuutt  êêttrree  aassssiiggnnéé  
ddeevvaanntt  llee  ttrriibbuunnaall  dduu  lliieeuu  ooùù  ss’’eesstt  pprroodduuiitt  llee  ffaaiitt  ddoommmmaaggeeaabbllee..    
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AArrttiiccllee  3355  ::  DDuu  ddééllaaii  ddee  pprreessccrriippttiioonn      
  

TToouutteess  lleess  aaccttiioonnss  ddéérriivvaanntt  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  ssoonntt  pprreessccrriitteess  ppaarr  ddeeuuxx  aannss  àà  ccoommpptteerr  

ddee  ll’’éévvéénneemmeenntt  qquuii  yy  ddoonnnnee  nnaaiissssaannccee..    

    

LLee  ddééllaaii  ddee  pprreessccrriippttiioonn  eesstt  ppoorrttéé  àà  cciinnqq  aannss  ddaannss  lleess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee  ssuurr  llaa  vviiee  lloorrssqquuee  

llee  bbéénnééffiicciiaaiirree  eesstt  uunnee  ppeerrssoonnnnee  ddiissttiinnccttee  dduu  ssoouussccrriipptteeuurr  eett,,  ddaannss  lleess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee  

ccoonnttrree  lleess  aacccciiddeennttss  aatttteeiiggnnaanntt  lleess  ppeerrssoonnnneess,,  lloorrssqquuee  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ssoonntt  lleess  aayyaannttss  ddrrooiitt  

ddee  ll’’aassssuurréé  ddééccééddéé..    

  

TToouutteeffooiiss,,  ccee  ddééllaaii  nnee  ccoouurrtt  ::    

  

11..  eenn  ccaass  ddee  rrééttiicceennccee,,  oommiissssiioonn,,  ddééccllaarraattiioonn  ffaauussssee  oouu  iinneexxaaccttee  ssuurr  llee  rriissqquuee  ccoouurruu,,  qquuee  dduu  

jjoouurr  ooùù  ll’’aassssuurreeuurr  eenn  aa  eeuu  ccoonnnnaaiissssaannccee  ;;    

22..  eenn  ccaass  ddee  ssiinniissttrree,,  qquuee  dduu  jjoouurr  ooùù  lleess  iinnttéérreessssééss  eenn  oonntt  eeuu  ccoonnnnaaiissssaannccee,,  ss’’iillss  pprroouuvveenntt  
qquu’’iillss  ll’’oonntt  iiggnnoorréé  jjuussqquuee  llàà..    

  

QQuuaanndd  ll’’aaccttiioonn  ddee  ll’’aassssuurréé  ccoonnttrree  ll’’aassssuurreeuurr  aa  ppoouurr  ccaauussee  llee  rreeccoouurrss  dd’’uunn  ttiieerrss,,  llee  ddééllaaii  ddee  llaa  

pprreessccrriippttiioonn  nnee  ccoouurrtt  qquuee  dduu  jjoouurr  ooùù  ccee  ttiieerrss  aa  eexxeerrccéé  uunnee  aaccttiioonn  eenn  jjuussttiiccee  ccoonnttrree  ll’’aassssuurréé  oouu  

aa  ééttéé  iinnddeemmnniisséé  ppaarr  ccee  ddeerrnniieerr..    

  

AArrttiiccllee  3366  ::  DDee  ll’’iinntteerrrruuppttiioonn  eett  ddee  llaa  ssuussppeennssiioonn  ddee  llaa  pprreessccrriippttiioonn  
    

LLaa  pprreessccrriippttiioonn  eesstt  iinntteerrrroommppuuee  oouu  ssuussppeenndduuee  ppaarr  ll’’uunnee  ddeess  ccaauusseess  pprréévvuueess  aauuxx  aarrttiicclleess  663366  

àà  664444  dduu  CCooddee  CCiivviill  CCoonnggoollaaiiss  LLiivvrree  IIIIII  eett  ppaarr  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  dd’’eexxppeerrttss  àà  llaa  ssuuiittee  dd’’uunn  ssiinniissttrree..    

  

LL’’iinntteerrrruuppttiioonn  ddee  llaa  pprreessccrriippttiioonn  ddee  ll’’aaccttiioonn  ppeeuutt,,  eenn  oouuttrree,,  rrééssuulltteerr,,  ssooiitt  ddee  ll’’eennvvooii  dd’’uunnee  lleettttrree  

rreeccoommmmaannddééee  oouu  ddee  ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn,,  aaddrreesssséé  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  àà  

ll’’aassssuurréé  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’aaccttiioonn  eenn  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  pprriimmee  eett  ppaarr  ll’’aassssuurréé  àà  ll’’aassssuurreeuurr  eenn  

ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llee  rrèègglleemmeenntt  dd’’uunnee  iinnddeemmnniittéé  ddee  ssiinniissttrree  oouu  dd’’uunnee  pprreessttaattiioonn..    

  

TITRE III : DES REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES 

Chapitre 1 : Des dispositions générales  

  

AArrttiiccllee  3377  ::  DDuu  pprriinncciippee  iinnddeemmnniittaaiirree    
  

LL’’aassssuurraannccee  rreellaattiivvee  aauuxx  bbiieennss  eesstt  uunn  ccoonnttrraatt  dd’’iinnddeemmnniittéé..  

  

LL’’iinnddeemmnniittéé  dduuee  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  àà  ll’’aassssuurréé  nnee  ppeeuutt  ddééppaasssseerr  llee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  llaa  

cchhoossee  aassssuurrééee  aauu  mmoommeenntt  dduu  ssiinniissttrree..    
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LLee  ccoonnttrraatt  ppeeuutt  pprréévvooiirr  qquuee  ll’’aassssuurréé  rreessttee  ssoonn  pprroopprree  aassssuurreeuurr  ppoouurr  uunnee  ssoommmmee  oouu  uunnee  

qquuoottiittéé  ddéétteerrmmiinnééee,,  oouu  qquu’’iill  ssuuppppoorrttee  uunnee  ddéédduuccttiioonn  ffiixxééee  dd’’aavvaannccee  ssuurr  ll’’iinnddeemmnniittéé  dduu  

ssiinniissttrree..    

  

LLee  pprriinncciippee  iinnddeemmnniittaaiirree  nnee  ffaaiitt  ppaass  oobbssttaaccllee  àà  ccee  qquuee  lleess  ppaarrttiieess  ccoonnvviieennnneenntt  dd’’uunnee  vvaalleeuurr  

ddééccllaarrééee  nnoonn  ssuusscceeppttiibbllee  dd’’êêttrree  rreemmiissee  eenn  ccaauussee  aapprrèèss  ssiinniissttrree  ppoouurr  lleess  oobbjjeettss  aassssuurrééss  lloorrss  

ddee  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  nnii  qquu’’eelllleess  ccoonnvviieennnneenntt  qquuee  lleeuurr  rreemmppllaacceemmeenntt  aapprrèèss  ssiinniissttrree  

sseerraa  rréégglléé  eenn  vvaalleeuurr  àà  nneeuuff..    

  

AArrttiiccllee  3388  ::  DDeess  ddoommmmaaggeess  ccaauussééss  ppaarr  lleess  ppeerrssoonnnneess  oouu  bbiieennss  ddoonntt  ll’’aassssuurréé  eesstt  

cciivviilleemmeenntt  rreessppoonnssaabbllee    
  

LL’’aassssuurreeuurr  eesstt  ggaarraanntt  ddeess  ppeerrtteess  eett  ddoommmmaaggeess  ccaauussééss  ppaarr  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ddoonntt  ll’’aassssuurréé  eesstt  

cciivviilleemmeenntt  rreessppoonnssaabbllee  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  llaa  nnaattuurree  oouu  llaa  ggrraavviittéé  ddeess  ffaauutteess  ddee  cceess  ppeerrssoonnnneess,,  

oouu  ppaarr  ddeess  cchhoosseess  qquu’’iill  aa  ssoouuss  ssaa  ggaarrddee..    

  

AArrttiiccllee  3399  ::  DDee  llaa  ccooaassssuurraannccee    
  

SSii  uunn  mmêêmmee  rriissqquuee  aa  ééttéé  ccoouuvveerrtt  ppaarr  pplluussiieeuurrss  aassssuurreeuurrss  aauu  mmooyyeenn  dd’’uunn  sseeuull  ccoonnttrraatt,,  

cchhaaccuunn  nn’’eesstt  tteennuu,,  ssaannss  ssoolliiddaarriittéé  aavveecc  lleess  aauuttrreess,,  qquuee  ddaannss  llaa  pprrooppoorrttiioonn  ddee  llaa  ssoommmmee  ppaarr  

lluuii  aassssuurrééee,,  llaaqquueellllee  ccoonnssttiittuuee  llaa  lliimmiittee  ddee  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt..      

  

AArrttiiccllee  4400  ::  DDeess  aassssuurraanncceess  ccuummuullaattiivveess      
  

CCeelluuii  qquuii  eesstt  aassssuurréé  aauupprrèèss  ddee  pplluussiieeuurrss  aassssuurreeuurrss  ppaarr  pplluussiieeuurrss  ccoonnttrraattss,,  ppoouurr  uunn  mmêêmmee  

iinnttéérrêêtt,,  ccoonnttrree  uunn  mmêêmmee  rriissqquuee,,  eesstt  tteennuu  ddee  ddoonnnneerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  àà  cchhaaqquuee  aassssuurreeuurr,,  

ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  aauuttrreess  aassssuurreeuurrss..  LL’’aassssuurréé  eesstt  ééggaalleemmeenntt  tteennuu,,  lloorrss  ddee  cceettttee  

ccoommmmuunniiccaattiioonn,,  ddee  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  llee  nnoomm  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  aavveecc  lleeqquueell  uunnee  aauuttrree  aassssuurraannccee  aa  

ééttéé  ccoonnttrraaccttééee  eett  iinnddiiqquueerr  llaa  ssoommmmee  aassssuurrééee..    

  

SSii  pplluussiieeuurrss  aassssuurraanncceess  ccoonnttrree  uunn  mmêêmmee  rriissqquuee  ssoonntt  ccoonnttrraaccttééeess  ddee  mmaanniièèrree  ddoolloossiivvee  oouu  

ffrraauudduulleeuussee,,  lleess  ssaannccttiioonnss  pprréévvuueess  àà  ll’’aarrttiiccllee  1199  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ssoonntt  aapppplliiccaabblleess..    

  

EEnn  ccaass  dd’’aabbsseennccee  ddee  ffrraauuddee,,  cchhaaccuunnee  dd’’eelllleess  pprroodduuiitt  sseess  eeffffeettss  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddeess  

ggaarraannttiieess  dduu  ccoonnttrraatt  eett  ddaannss  llee  rreessppeecctt  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  3377  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  

qquueellllee  qquuee  ssooiitt  llaa  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  ll’’aassssuurraannccee  aauurraa  ééttéé  ssoouussccrriittee..  DDaannss  cceess  lliimmiitteess,,  llee  

bbéénnééffiicciiaaiirree  dduu  ccoonnttrraatt  ppeeuutt  oobbtteenniirr  ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn  ddee  sseess  ddoommmmaaggeess  eenn  ss’’aaddrreessssaanntt  àà  

ll’’aassssuurreeuurr  ddee  ssoonn  cchhooiixx..    

  

DDaannss  lleess  rraappppoorrttss  eennttrree  aassssuurreeuurrss,,  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddee  cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx  eesstt  ddéétteerrmmiinnééee  eenn  

aapppplliiqquuaanntt  aauu  mmoonnttaanntt  dduu  ddoommmmaaggee  llee  rraappppoorrtt  eexxiissttaanntt  eennttrree  ll’’iinnddeemmnniittéé  qquu’’iill  aauurraaiitt  vveerrssééee  

ss’’iill  aavvaaiitt  ééttéé  sseeuull  eett  llee  mmoonnttaanntt  ccuummuulléé  ddeess  iinnddeemmnniittééss  qquuii  aauurraaiieenntt  ééttéé  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee  

cchhaaqquuee  aassssuurreeuurr  ss’’iill  aavvaaiitt  ééttéé  sseeuull..    
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AArrttiiccllee  4411  ::  DDee  llaa  ssuurr--aassssuurraannccee  
      

LLoorrssqquu’’uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  aa  ééttéé  ccoonnsseennttii  ppoouurr  uunnee  ssoommmmee  ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  vvaalleeuurr  ddee  llaa  

cchhoossee  aassssuurrééee,,  llee  ccoonnttrraatt  eesstt  vvaallaabbllee,,  mmaaiiss  sseeuulleemmeenntt  jjuussqquu’’àà  ccoonnccuurrrreennccee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  

rrééeellllee  ddeess  oobbjjeettss  aassssuurrééss  eett  ll’’aassssuurreeuurr  nn’’aa  ppaass  ddrrooiitt  aauuxx  pprriimmeess  ppoouurr  ll’’eexxccééddeenntt..  SSeeuulleess  lleess  

pprriimmeess  éécchhuueess  lluuii  rreesstteenntt  ddééffiinniittiivveemmeenntt  aaccqquuiisseess,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  pprriimmee  ppoouurr  ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss  

qquuaanndd  eellllee  eesstt  àà  tteerrmmee  éécchhuuee..    

  

SS’’iill  yy  aa  eeuu  ddooll  oouu  ffrraauuddee  ddee  ll’’uunnee  ddeess  ppaarrttiieess,,  ll’’aauuttrree  ppaarrttiiee  ppeeuutt  eenn  ddeemmaannddeerr  llaa  nnuulllliittéé  eett  

rrééccllaammeerr,,  eenn  oouuttrree,,  lleess  ddoommmmaaggeess  eett  iinnttéérrêêttss..    

  

AArrttiiccllee  4422  ::  DDee  llaa  ssoouuss--aassssuurraannccee        
  

SSaauuff  ccoonnvveennttiioonn  ccoonnttrraaiirree,,  ss’’iill  rrééssuullttee  ddeess  eessttiimmaattiioonnss  qquuee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  llaa  cchhoossee  aassssuurrééee  

eexxccèèddee  aauu  jjoouurr  dduu  ssiinniissttrree  llaa  ssoommmmee  ggaarraannttiiee,,  ll’’aassssuurréé  eesstt  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  rreessttaanntt  ssoonn  

pprroopprree  aassssuurreeuurr  ppoouurr  ll’’eexxccééddeenntt,,  eett  ssuuppppoorrttee  eenn  ccoonnssééqquueennccee  uunnee  ppaarrtt  pprrooppoorrttiioonnnneellllee  dduu  

ddoommmmaaggee..    

  

AArrttiiccllee  4433  ::  DDeess  rriissqquueess  ddee  gguueerrrree      
  

LLeess  rriissqquueess  ddee  gguueerrrree  oouu  dd’’éémmeeuutteess  ssoonntt  eexxcclluuss  ddee  ll’’aassssuurraannccee..    

  

LL’’aassssuurreeuurr  ppeeuutt  ttoouutteeffooiiss  ggaarraannttiirr  lleess  ppeerrtteess  eett  ddoommmmaaggeess  ooccccaassiioonnnnééss,,  ssooiitt  ppaarr  uunnee  gguueerrrree  

ééttrraannggèèrree,,  ssooiitt  ppaarr  llaa  gguueerrrree  cciivviillee,,  ssooiitt  ppaarr  lleess  éémmeeuutteess  oouu  ppaarr  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  ppooppuullaaiirreess..    

  

LLoorrssqquuee  cceess  rriissqquueess  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoouuvveerrttss  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt,,  iill  aappppaarrttiieenntt  àà  ll’’aassssuurreeuurr  ddee  pprroouuvveerr  

éévveennttuueelllleemmeenntt  qquuee  llee  ssiinniissttrree  rrééssuullttee  dd’’uunn  ddeess  éévvéénneemmeennttss  eexxcclluuss..    

  

AArrttiiccllee  4444  ::  DDuu  vviiccee  pprroopprree  ddee  llaa  cchhoossee  aassssuurrééee    
  

SSaauuff  ccoonnvveennttiioonn  ccoonnttrraaiirree,,  lleess  ddéécchheettss,,  ddiimmiinnuuttiioonnss,,  ppeerrtteess  eett  ffrreeiinntteess  ssuubbiiss  ppaarr  llaa  cchhoossee  

aassssuurrééee  eett  qquuii  pprroovviieennnneenntt  ddee  ssoonn  vviiccee  pprroopprree  oouu  ddee  ssaa  vvééttuussttéé  nnee  ssoonntt  ppaass  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee  

ll’’aassssuurreeuurr..  

  

  

AArrttiiccllee  4455  ::  DDee  llaa  ssuubbrrooggaattiioonn  ddee  ll’’aassssuurreeuurr    
  

LL’’aassssuurreeuurr  qquuii  aa  ppaayyéé  ll’’iinnddeemmnniittéé  dd’’aassssuurraannccee  eesstt  ssuubbrrooggéé,,  jjuussqquu’’àà  ccoonnccuurrrreennccee  ddee  cceettttee  

iinnddeemmnniittéé,,  ddaannss  lleess  ddrrooiittss  eett  aaccttiioonnss  ddee  ll’’aassssuurréé  ccoonnttrree  lleess  ttiieerrss  qquuii,,  ppaarr  lleeuurr  ffaaiitt,,  oonntt  ccaauusséé  llee  

ddoommmmaaggee  aayyaanntt  ddoonnnnéé  lliieeuu  àà  llaa  pprreessttaattiioonn  ddee  ll’’aassssuurreeuurr..    

  

LL’’aassssuurreeuurr  ppeeuutt  êêttrree  ddéécchhaarrggéé  eenn  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddee  ssaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eennvveerrss  ll’’aassssuurréé  qquuaanndd  

llaa  ssuubbrrooggaattiioonn  nnee  ppeeuutt  pplluuss,,  ppaarr  llee  ffaaiitt  ddee  ll’’aassssuurréé,,  ss’’ooppéérreerr  eenn  ffaavveeuurr  ddee  ll’’aassssuurreeuurr..    
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PPaarr  ddéérrooggaattiioonn  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  pprrééccééddeenntteess,,  ll’’aassssuurreeuurr  nn’’aa  aauuccuunn  rreeccoouurrss  ccoonnttrree  lleess  

eennffaannttss,,  ddeesscceennddaannttss,,  aasscceennddaannttss,,  aalllliiééss  eenn  lliiggnnee  ddiirreeccttee,,  pprrééppoossééss,,  eemmppllooyyééss,,  oouuvvrriieerrss  oouu  

ddoommeessttiiqquueess  eett  ggéénnéérraalleemmeenntt  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  vviivvaanntt  hhaabbiittuueelllleemmeenntt  aauu  ffooyyeerr  ddee  ll’’aassssuurréé,,  

ssaauuff  llee  ccaass  ddee  mmaallvveeiillllaannccee  ccoommmmiissee  ppaarr  uunnee  ddee  cceess  ppeerrssoonnnneess..    

  

AArrttiiccllee  4466  ::  DDeess  ddrrooiittss  ddeess  ccrrééaanncciieerrss  ssuurr  ll’’iinnddeemmnniittéé  dd’’aassssuurraannccee    
  

LLeess  iinnddeemmnniittééss  dduueess  ppaarr  uunn  aassssuurreeuurr  àà  llaa  ssuuiittee  dd’’uunn  ssiinniissttrree  ssoonntt  aattttrriibbuuééeess,,  ssaannss  qquu’’iill  yy  aaiitt  

bbeessooiinn  ddee  ddééllééggaattiioonn  eexxpprreessssee,,  aauuxx  ccrrééaanncciieerrss  pprriivviillééggiiééss  oouu  hhyyppootthhééccaaiirreess,,  ssuuiivvaanntt  lleeuurr  

rraanngg..    

  

NNééaannmmooiinnss,,  lleess  ppaaiieemmeennttss  ffaaiittss  ddee  bboonnnnee  ffooii  àà  ll’’aassssuurréé  aavvaanntt  ooppppoossiittiioonn  ssoonntt  vvaallaabblleess..    

  

IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  ddeess  iinnddeemmnniittééss  dduueess  eenn  ccaass  ddee  ssiinniissttrree  ppaarr  llee  llooccaattaaiirree  oouu  ppaarr  llee  vvooiissiinn  qquuii  

rrééppoonnddeenntt  ddee  ll’’iinncceennddiiee  àà  mmooiinnss  qquu’’iillss  nnee  pprroouuvveenntt  qquuee  ll’’iinncceennddiiee  eesstt  aarrrriivvéé  ppaarr  ccaass  ffoorrttuuiitt  oouu  

ffoorrccee  mmaajjeeuurree,,  oouu  ppaarr  vviiccee  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  oouu  qquuee  llee  ffeeuu  aa  ééttéé  ccoommmmuunniiqquuéé  ppaarr  uunnee  mmaaiissoonn  

vvooiissiinnee..    

  

EEnn  ccaass  dd’’aassssuurraannccee  dduu  rriissqquuee  llooccaattiiff  oouu  dduu  rreeccoouurrss  dduu  vvooiissiinn,,  ll’’aassssuurreeuurr  ppaayyee  aauu  pprroopprriiééttaaiirree  

ddee  ll’’oobbjjeett  lloouuéé,,  aauu  vvooiissiinn  oouu  aauu  ttiieerrss,,  ssuubbrrooggééss  ddaannss  lleeuurrss  ddrrooiittss,,  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ssoommmmee  

dduuee,,  ttaanntt  qquuee  lleeddiitt  pprroopprriiééttaaiirree,,  vvooiissiinn  oouu  ttiieerrss  ssuubbrrooggééss  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  ddééssiinnttéérreessssééss  ddeess  

ccoonnssééqquueenncceess  dduu  ssiinniissttrree,,  jjuussqquu’’àà  ccoonnccuurrrreennccee  ddee  llaaddiittee  ssoommmmee..    

  

Chapitre 2 : Des assurances contre l’incendie  

  

AArrttiiccllee  4477  ::  DDeess  ddoommmmaaggeess  ggaarraannttiiss      
  

LL’’aassssuurreeuurr  ccoonnttrree  ll’’iinncceennddiiee  rrééppoonndd  ddee  ttoouuss  lleess  ddoommmmaaggeess  mmaattéérriieellss  ccaauussééss  ppaarr  

ccoonnffllaaggrraattiioonn,,  eemmbbrraasseemmeenntt  oouu  ssiimmppllee  ccoommbbuussttiioonn..    

  

TToouutteeffooiiss,,  iill  nnee  rrééppoonndd  ppaass,,  ssaauuff  ccoonnvveennttiioonn  ccoonnttrraaiirree,,  ddeess  ddoommmmaaggeess  ooccccaassiioonnnnééss  ppaarr  llaa  

sseeuullee  aaccttiioonn  ddee  llaa  cchhaalleeuurr  oouu  ppaarr  llee  ccoonnttaacctt  ddiirreecctt  eett  iimmmmééddiiaatt  dduu  ffeeuu  oouu  dd’’uunnee  ssuubbssttaannccee  

iinnccaannddeesscceennttee  ss’’iill  nn’’yy  aa  eeuu  nnii  iinncceennddiiee  nnii  ccoommmmeenncceemmeenntt  dd’’iinncceennddiiee  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  

ddééggéénnéérreerr  eenn  iinncceennddiiee  vvéérriittaabbllee..    

  

AArrttiiccllee  4488  ::  DDeess  oobblliiggaattiioonnss  ddee  ll’’aassssuurreeuurr    
  

SSaauuff  ccoonnvveennttiioonn  ccoonnttrraaiirree,,  lleess  ddoommmmaaggeess  mmaattéérriieellss  rrééssuullttaanntt  ddiirreecctteemmeenntt  ddee  ll’’iinncceennddiiee  oouu  dduu  

ccoommmmeenncceemmeenntt  dd’’iinncceennddiiee  ssoonntt  sseeuullss  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee  ll’’aassssuurreeuurr..    

  

AA  ddééffaauutt  dd’’uunnee  éévvaalluuaattiioonn  ccoonnvveennuuee  eennttrree  lleess  ppaarrttiieess,,  lleess  ddoommmmaaggeess  ssoonntt  ffiixxééss  ppaarr  uunn  eexxppeerrtt  

cchhooiissii  ppaarr  eelllleess..    
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SSii,,  ddaannss  lleess  ttrrooiiss  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  rreemmiissee  ddee  ll’’ééttaatt  ddeess  ppeerrtteess  aassssoorrttii  ddee  jjuussttiiffiiccaattiiffss  

ppeerrttiinneennttss,,  ll’’eexxppeerrttiissee  nn’’eesstt  ppaass  tteerrmmiinnééee  dduu  ffaaiitt  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  oouu  ddee  ll’’eexxppeerrtt  qquu’’iill  aa  ddééssiiggnnéé,,  

ll’’aassssuurréé  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  ffaaiirree  ccoouurriirr  lleess  iinnttéérrêêttss  ppaarr  ssoommmmaattiioonn..  SSii  eellllee  nn’’eesstt  ppaass  tteerrmmiinnééee  ddaannss  

lleess  ssiixx  mmooiiss,,  iill  eesstt  llooiissiibbllee  àà  llaa  ppaarrttiiee  llaa  pplluuss  ddiilliiggeennttee  ddee  ssaaiissiirr  llee  ttrriibbuunnaall  ccoommppéétteenntt..  

    

AArrttiiccllee  4499  ::  DDeess  sseeccoouurrss  eett  ddeess  mmeessuurreess  ddee  ssaauuvveettaaggee    
    

SSoonntt  aassssiimmiillééss  aauuxx  ddoommmmaaggeess  mmaattéérriieellss  eett  ddiirreeccttss,,  lleess  ddoommmmaaggeess  mmaattéérriieellss  ooccccaassiioonnnnééss  

aauuxx  oobbjjeettss  ggaarraannttiiss  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee,,  ppaarr  lleess  sseeccoouurrss  eett  ppaarr  lleess  mmeessuurreess  ddee  

ssaauuvveettaaggee..    

  

AArrttiiccllee  5500  ::  DDee  llaa  ddiissppaarriittiioonn  dd’’oobbjjeettss  aassssuurrééss  ppeennddaanntt  ll’’iinncceennddiiee    
  

NNoonnoobbssttaanntt  ttoouuttee  ssttiippuullaattiioonn  ccoonnttrraaiirree,,  ll’’aassssuurreeuurr  rrééppoonndd  ddee  llaa  ppeerrttee  oouu  ddee  llaa  ddiissppaarriittiioonn  ddeess  

oobbjjeettss  aassssuurrééss  ssuurrvveennuuee  ppeennddaanntt  ll’’iinncceennddiiee,,  àà  mmooiinnss  qquu’’iill  nnee  pprroouuvvee  qquuee  cceettttee  ppeerrttee  oouu  cceettttee  

ddiissppaarriittiioonn  eesstt  ccoonnssééccuuttiivvee  àà  uunn  vvooll  oouu  uunnee  ddiissssiimmuullaattiioonn..    

  

AArrttiiccllee  5511  ::  DDuu  vviiccee  pprroopprree  ddee  llaa  cchhoossee  aassssuurrééee    
  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  4477  aalliinnééaa  22  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ll’’aassssuurreeuurr  nnee  

rrééppoonndd  ppaass  ddeess  ppeerrtteess  eett  ddééttéérriioorraattiioonnss  ddee  llaa  cchhoossee  aassssuurrééee  pprroovveennaanntt  dduu  vviiccee  pprroopprree  ;;  mmaaiiss  

iill  ggaarraannttiitt  lleess  ddoommmmaaggeess  dd’’iinncceennddiiee  qquuii  eenn  ssoonntt  llaa  ccoonnssééqquueennccee,,  àà  mmooiinnss  qquu’’iill  nnee  ssooiitt  ffoonnddéé  àà  

ddeemmaannddeerr  llaa  nnuulllliittéé  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  ppoouurr  ffaauussssee  ddééccllaarraattiioonn  iinntteennttiioonnnneellllee..    

  

AArrttiiccllee  5522  ::  DDeess  iinncceennddiieess  rrééssuullttaanntt  ddee  ccaattaaccllyyssmmeess        
  

LL’’aassssuurreeuurr  ccoouuvvrree  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddeess  iinncceennddiieess  qquueelllleess  qquu’’eenn  ssooiieenntt  lleess  ccaauusseess..  IIll  ppeeuutt  

cceeppeennddaanntt  eexxcclluurree  ddee  ssaa  ggaarraannttiiee,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  5511  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii,,  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddeess  iinncceennddiieess  ccaauussééss  ppaarr  ddeess  ccaattaassttrroopphheess  nnaattuurreelllleess  

nnoottaammmmeenntt  lleess  ssééiissmmeess,,  lleess  éérruuppttiioonnss  vvoollccaanniiqquueess,,  lleess  tteemmppêêtteess,,  lleess  oouurraaggaannss  oouu  lleess  

ccyycclloonneess  eett  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ddeess  ccaattaaccllyyssmmeess  dd’’oorriiggiinnee  hhuummaaiinnee  tteelllleess  qquuee  ::    
  

11..  gguueerrrree  ééttrraannggèèrree  oouu  cciivviillee  ;;    

22..  éémmeeuutteess  oouu  mmoouuvveemmeennttss  ppooppuullaaiirreess  ;;    

33..  ddoommmmaaggeess  dd’’oorriiggiinnee  nnuuccllééaaiirree  ccaauussééss  ppaarr  ddeess  aarrmmeess  oouu  eennggiinnss  ddeessttiinnééss  àà  eexxpplloosseerr  ppaarr  

mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  ssttrruuccttuurree  dduu  nnooyyaauu  ddee  ll’’aattoommee  oouu  ppaarr  ttoouutt  ccoommbbuussttiibbllee  nnuuccllééaaiirree,,  pprroodduuiitt  

oouu  ddéécchheett  rraaddiiooaaccttiiff  oouu  ppaarr  ttoouuttee  aauuttrree  ssoouurrccee  ddee  rraayyoonnnneemmeenntt  iioonniissaanntt  eett  qquuii  eennggaaggeenntt  

llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  dd’’uunn  eexxppllooiittaanntt  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  nnuuccllééaaiirree..    

  

AArrttiiccllee  5533  ::  DDeess  tteemmppêêtteess,,  oouurraaggaannss,,  ccyycclloonneess    
  

EEnn  pplluuss  ddeess  ggaarraannttiieess  iinncceennddiiee  eett  ppeerrtteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ccoonnttrree  ll’’iinncceennddiiee,,  ll’’aassssuurreeuurr  ppeeuutt  

ccoouuvvrriirr  lleess  bbiieennss  aassssuurrééss  ccoonnttrree  dd’’aauuttrreess  rriissqquueess,,  ddoonntt  lleess  ddoommmmaaggeess  ccaauussééss  ppaarr  ll’’aaccttiioonn  dduu  
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vveenntt,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  tteemmppêêtteess,,  llaa  ffoouuddrree,,  lleess  oouurraaggaannss  eett  lleess  ccyycclloonneess,,  mmooyyeennnnaanntt  lleess  

ccoommpplléémmeennttss  ddee  pprriimmee  jjuussttiiffiiééss..  

    

Chapitre 3 : Des assurances de responsabilité  

  

AArrttiiccllee  5544  ::  DDuu  ffaaiitt  ggéénnéérraatteeuurr  --  RRééccllaammaattiioonn  dd’’uunn  ttiieerrss  lléésséé    
  

DDaannss  lleess  aassssuurraanncceess  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé,,  ll’’aassssuurreeuurr  nn’’eesstt  tteennuu  qquuee  ssii,,  àà  llaa  ssuuiittee  dduu  ffaaiitt  

ddoommmmaaggeeaabbllee  pprréévvuu  aauu  ccoonnttrraatt,,  uunnee  rrééccllaammaattiioonn  aammiiaabbllee  oouu  jjuuddiicciiaaiirree  eesstt  ffaaiittee  àà  ll’’aassssuurréé  ppaarr  

llee  ttiieerrss  lléésséé..    

  

AArrttiiccllee  5555  ::  CCllaauusseess  ddeess  ccoonnttrraattss    
  

LLeess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee  ggaarraannttiissssaanntt  ddeess  rriissqquueess  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  pprréévvooiieenntt,,  eenn  ccee  

qquuii  ccoonncceerrnnee  cceettttee  ggaarraannttiiee,,  qquu’’aauuccuunnee  ddéécchhééaannccee  mmoottiivvééee  ppaarr  uunn  mmaannqquueemmeenntt  ddee  ll’’aassssuurréé  

àà  sseess  oobblliiggaattiioonnss  ccoommmmiiss  ppoossttéérriieeuurreemmeenntt  aauu  ssiinniissttrree  nn’’eesstt  ooppppoossaabbllee  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  llééssééeess  

oouu  àà  lleeuurrss  aayyaannttss  ddrrooiitt..    

    

IIllss  nnee  ccoonnttiieennnneenntt  aauuccuunnee  ccllaauussee  iinntteerrddiissaanntt  àà  ll’’aassssuurréé  ddee  mmeettttrree  eenn  ccaauussee  ssoonn  aassssuurreeuurr  nnii  

ddee  ll’’aappppeelleerr  eenn  ggaarraannttiiee  àà  ll’’ooccccaassiioonn  dd’’uunn  rrèègglleemmeenntt  ddee  ssiinniissttrree..    

  

AArrttiiccllee  5566  ::  DDee  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eett  ttrraannssaaccttiioonn  
    

LL’’aassssuurreeuurr  ppeeuutt  ssttiippuulleerr  qquu’’aauuccuunnee  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé,,  aauuccuunnee  ttrraannssaaccttiioonn,,  

iinntteerrvveennuueess  eenn  ddeehhoorrss  ddee  lluuii,,  nnee  lluuii  ssoonntt  ooppppoossaabblleess..  LL’’aavveeuu  ddee  llaa  mmaattéérriiaalliittéé  dd’’uunn  ffaaiitt  nnee  

ppeeuutt  êêttrree  aassssiimmiilléé  àà  llaa  rreeccoonnnnaaiissssaannccee  dd’’uunnee  rreessppoonnssaabbiilliittéé..    

  

AArrttiiccllee  5577  ::  DDee  ll’’aaccttiioonn  ddiirreeccttee  --  DDééppeennss    
    

LL’’aassssuurreeuurr  nn’’eesstt  tteennuu  àà  ppaayyeerr  qquu’’aauu  ttiieerrss  lléésséé  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ssoommmmee  dduuee  ppaarr  lluuii  ttaanntt  qquuee  

ccee  ttiieerrss  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ddééssiinnttéérreesssséé,,  jjuussqquu’’àà  ccoonnccuurrrreennccee  ddee  llaaddiittee  ssoommmmee,,  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  

ppééccuunniiaaiirreess  dduu  ffaaiitt  ddoommmmaaggeeaabbllee  aayyaanntt  eennttrraaîînnéé  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll’’aassssuurréé..    

  

LLee  ttiieerrss  lléésséé  oouu  sseess  aayyaannttss  ddrrooiitt  ppeeuuvveenntt  ppoouurrssuuiivvrree  ddiirreecctteemmeenntt  ll’’aassssuurreeuurr  dduu  rreessppoonnssaabbllee  

ppoouurr  oobbtteenniirr  llaa  rrééppaarraattiioonn  ddee  lleeuurrss  ddoommmmaaggeess..    

  

SSaauuff  ccoonnvveennttiioonn  ccoonnttrraaiirree,,  lleess  ddééppeennss  rrééssuullttaanntt  ddee  ttoouuttee  ppoouurrssuuiittee  eenn  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddiirriiggééee  

ccoonnttrree  ll’’aassssuurréé  ssoonntt  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee  ll’’aassssuurreeuurr..    
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Chapitre 4 : Les assurances transport maritime, fluviale et lacustre ou de voies 
de navigation intérieures  

  
Section 1ère : Des dispositions générales 
  

AArrttiiccllee  5588  ::  DDeess  aassssuurraanncceess  vviissééeess      
  

SSoonntt  rrééggiiss  ppaarr  lleess  pprréésseenntteess  ddiissppoossiittiioonnss  ttoouuss  lleess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee  ddee  ddoommmmaaggeess  qquuii  

oonntt  ppoouurr  oobbjjeett  ddee  ggaarraannttiirr  lleess  rriissqquueess  aafffféérreennttss  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  ddee  ttrraannssppoorrtt  mmaarriittiimmee,,  fflluuvviiaall  

eett  llaaccuussttrree  aaiinnssii  qquu’’àà  cceeuuxx  dd’’aassssuurraannccee  ddeess  nnaavviirreess,,  bbaatteeaauuxx  oouu  eemmbbaarrccaattiioonnss  qquuii  nnee  ssoonntt  

ccoouuvveerrttss  qquuee  ppoouurr  llaa  dduurrééee  ddee  lleeuurr  ssééjjoouurr  ddaannss  lleess  ppoorrttss,,  rraaddeess  oouu  aauuttrreess  lliieeuuxx,,  qquu’’iillss  ssooiieenntt  

àà  fflloottss  oouu  eenn  ccaallee  ssèècchhee,,  oouu  eenn  ccoonnssttrruuccttiioonn..    

  

CCeess  ddiissppoossiittiioonnss  nnee  ss’’aapppplliiqquueenntt  ppaass  aauuxx  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee  rreellaattiiffss  àà  llaa  nnaavviiggaattiioonn  ddee  

ppllaaiissaannccee  qquuii  rreesstteenntt  ssoouummiiss  aauuxx  rrèègglleess  ggéénnéérraalleess  rrééggiissssaanntt  lleess  aassssuurraanncceess  ddee  ddoommmmaaggeess..    

    

AArrttiiccllee  5599  ::  DDeess  ggaarraannttiieess    
  

LLeess  aassssuurraanncceess  mmaarriittiimmeess,,  fflluuvviiaalleess  eett  llaaccuussttrreess  ccoouuvvrreenntt  llee  nnaavviirree  lluuii--mmêêmmee  oouu  eemmbbaarrccaattiioonn  

--    aassssuurraannccee  ssuurr  ccoorrppss  --  eett  lleess  mmaarrcchhaannddiisseess  --    aassssuurraannccee  ssuurr  ffaaccuullttééss..    

  

CCeess  bbiieennss  nnee  ppeeuuvveenntt  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  aassssuurraannccee  lloorrssqquu’’iillss  ssoonntt  rrééppuuttééss  iilllliicciitteess  ppaarr  llaa  llooii  dduu  

lliieeuu  ddee  llaa  ccoonncclluussiioonn  oouu  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  oouu  ppaarr  cceellllee  ddeess  ppaarrttiieess  ccoonnttrraaccttaanntteess..    

  

AArrttiiccllee  6600  ::  LLee  pprrêêtt  àà  llaa  ggrroossssee      
  

LLee  pprrêêtt  àà  llaa  ggrroossssee  ppeeuutt  êêttrree  aassssuurréé,,  mmaaiiss  ppaarr  llee  pprrêêtteeuurr  sseeuulleemmeenntt  oouu  ppoouurr  ccoommppttee  ddee  cceelluuii--

ccii..    

  

AArrttiiccllee  6611  ::  DDee  llaa  ssppéécciiffiiccaattiioonn  ddeess  rriissqquueess    
      

CCoonnssttiittuueenntt  lleess  rriissqquueess  ddee  llaa  nnaavviiggaattiioonn  ::    

11..  lleess  rriissqquueess  ddee  llaa  nnaavviiggaattiioonn  oorrddiinnaaiirree  ;;    

22..  lleess  rriissqquueess  ddee  gguueerrrree  ;;  

33..  lleess  rriissqquueess  ddee  ttrroouubblleess  cciivviillss..    

  

LLaa  ppoolliiccee  éénnoonnccee  lleess  rriissqquueess  ccoouuvveerrttss  eett  lleess  rriissqquueess  eexxcclluuss..  TToouuttee  aammbbiigguuïïttéé  ss’’iinntteerrpprrèèttee  

ccoonnttrree  ll’’aassssuurreeuurr..    

  

AArrttiiccllee  6622  ::  DDee  ll’’éétteenndduuee  ddeess  rriissqquueess      
    

SSoonntt  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  ddeess  rriissqquueess  ddee  nnaavviiggaattiioonn  oorrddiinnaaiirree  ::  
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11..  llaa  tteemmppêêttee,,  llee  nnaauuffrraaggee,,  ll’’éécchhoouueemmeenntt,,  ll’’aabboorrddaaggee,,  llee  hheeuurrtt  ccoonnttrree  uunn  ccoorrppss  ffiixxee,,  mmoobbiillee  

oouu  fflloottttaanntt,,  llee  ffeeuu,,  ll’’eexxpplloossiioonn  eett  ggéénnéérraalleemmeenntt  ttoouuttee  ffoorrttuunnee  ddee  mmeerr  oouu  ddee  vvooiieess  ddee  

nnaavviiggaattiioonn  iinnttéérriieeuurreess  ;;    

22..  llee  vvooll,,  llee  ppiillllaaggee,,  llaa  ppiirraatteerriiee  ;;    

33..  lleess  ffaaiittss,,  ffaauutteess  eett  nnéégglliiggeenncceess  dduu  ccaappiittaaiinnee  eett  ddee  ll’’ééqquuiippaaggee  ;;    

44..  llee  ddééffaauutt  ddee  nnoouuvveelllleess,,  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  eett  ddééllaaiiss  ppoorrttééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  8833;;  

55..  llee  jjeett  eett  aauuttrreess  ssaaccrriiffiicceess  eett  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  dd’’aavvaarriieess  ccoommmmuunneess  pprroovveennaanntt  ddeess  rriissqquueess  ssuuss--

éénnoonnccééss  ;;  

66..  lleess  rreellââcchheess  ffoorrccééeess,,  cchhaannggeemmeennttss  ffoorrccééss  ddee  rroouuttee,,  ddee  vvooyyaaggee  eett  ddee  nnaavviirree  nnee  

pprrééjjuuddiicciiaanntt  ppaass  àà  ll’’aassssuurraannccee,,  lleess  rriissqquueess  rreessttaanntt  ccoouuvveerrttss  mmooyyeennnnaanntt  ssuurrpprriimmee  ss’’iill  eenn  aa  

ééttéé  aaiinnssii  ccoonnvveennuu..  

  

SSoonntt  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  ddeess  rriissqquueess  ddee  gguueerrrree  ::  
  

11..  lleess  mmoolleessttaattiioonnss,,  ccaappttuurreess,,  ppiirraatteerriieess,,  pprriisseess,,  ssaaiissiieess,,  aarrrrêêttss,,  ddéétteennttiioonnss,,  eemmbbaarrggooss,,  

rrééqquuiissiittiioonnss  eenn  pprroopprriiééttéé,,  aaiinnssii  qquuee  lleess  aacctteess  dd’’hhoossttiilliittéé,,  rreepprrééssaaiilllleess  eett  ooppéérraattiioonnss  ddee  

gguueerrrree  ddee  ggoouuvveerrnneemmeennttss  ééttrraannggeerrss  qquueellccoonnqquueess,,  aammiiss  oouu  eennnneemmiiss,,  rreeccoonnnnuuss  oouu  nnoonn  ;;    

22..  lleess  aacctteess  ddee  gguueerrrree  cciivviillee,,  rréévvoolluuttiioonn,,  rréévvoollttee,,  ttrroouubblleess  mmiilliittaaiirreess  ssuurrvveennaanntt  hhoorrss  dduu  

tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  ;;    

33..  ll’’aaccttiioonn  ddeess  mmiinneess,,  ttoorrppiilllleess,,  bboommbbeess,,  mmiissssiilleess  eett  ggéénnéérraalleemmeenntt  ddee  ttoouuss  eennggiinnss  ddee  gguueerrrree  

oouu  ddee  qquueellqquuee  pprroovveennaannccee  qquu’’iillss  ssooiieenntt  ;;    

44..  lleess  ssaaccrriiffiicceess  eett  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  dd’’aavvaarriieess  ccoommmmuunneess  pprroovveennaanntt  ddeess  rriissqquueess  ssuuss--éénnoonnccééss,,  

ssaannss  ddiissttiinngguueerr  ss’’iillss  ssuurrvviieennnneenntt  aavvaanntt,,  aapprrèèss  oouu  ssaannss  ddééccllaarraattiioonn  ddee  gguueerrrree  oouu  ssii  llaa  

nnaattiioonn  eesstt  iimmpplliiqquuééee  ddaannss  cceellllee--ccii..    

  

SSoonntt  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  ddeess  rriissqquueess  ddee  ttrroouubblleess  cciivviillss  ::    

11..  lleess  ggrrèèvveess  ;;  

22..  lleess  éémmeeuutteess  ;;  

33..  lleess  ppiillllaaggeess  ;;    

44..  lleess  mmoouuvveemmeennttss  ppooppuullaaiirreess  ;;    

55..  llee  lloocckk--oouutt  ;;  

66..  lleess  aacctteess  ddee  mmaallvveeiillllaannccee  oouu  ddee  ssaabboottaaggee,,  iinnddiivviidduueellss  oouu  ccoolllleeccttiiffss,,  ddee  ppeerrssoonnnneess  pprreennaanntt  

ppaarrtt  àà  ddeess  mmoouuvveemmeennttss  ppooppuullaaiirreess  oouu  àà  ddeess  ccoonnfflliittss  ssoocciiaauuxx  oouu  ddee  ttrraavvaaiill..    
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AArrttiiccllee  6633  ::  DDuu  tteemmppss  eett  lliieeuu  ddeess  rriissqquueess  
  

LLee  tteemmppss  eett  llee  lliieeuu  ddeess  rriissqquueess  ssoonntt  ddéétteerrmmiinnééss  ddiifffféérreemmmmeenntt  ppoouurr  lleess  ccoorrppss  eett  lleess  ffaaccuullttééss..  

  

PPaarr    rriissqquueess  mmaarriittiimmeess,,  iill  ffaauutt  eenntteennddrree  cceeuuxx  ssuurrvveennaanntt  eenn  mmeerr,,  ddaannss  lleess  ppoorrttss  eett  rraaddeess,,  ddaannss  

lleeuurrss  ddééppeennddaanncceess  aayyaanntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddiirreeccttee  aavveecc  llaa  mmeerr  eett  ddaannss  ll’’eessttuuaaiirree  ddeess  fflleeuuvveess  

jjuussqquu’’aauu  ppooiinntt  ddee  ll’’aammoonntt  ddéétteerrmmiinnéé  ppaarr  llaa  llééggiissllaattiioonn  mmaarriittiimmee..  

  

PPaarr  rriissqquueess  fflluuvviiaauuxx  eett  llaaccuussttrreess  oouu  ddee  vvooiieess  ddee  nnaavviiggaattiioonn  iinnttéérriieeuurreess,,  iill  ffaauutt  eenntteennddrree  cceeuuxx  

ssuurrvveennaanntt  ssuurr  lleess  eeaauuxx  iinnttéérriieeuurreess,,  nnaavviiggaabblleess  oouu  fflloottttaabblleess,,  lleess  eeaauuxx  ddeess  fflleeuuvveess  ééttaanntt  

ccoonnssiiddéérrééeess  tteelllleess,,  ddeeppuuiiss  llee  ppooiinntt  ddee  ll’’aavvaall  ddéétteerrmmiinnéé  ppaarr  llaa  llééggiissllaattiioonn  fflluuvviiaallee..    

  

PPaarr  rriissqquueess  ddee  gguueerrrree,,  iill  ffaauutt  eenntteennddrree  lleess  ffaaiittss  mmeennttiioonnnnééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  6622,,  aalliinnééaa  22    ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii  ssuurrvveennaanntt  ddaannss  lleess  eeaauuxx  mmaarriittiimmeess,,  fflluuvviiaalleess  oouu  llaaccuussttrreess  tteelllleess  qquu’’eelllleess  ssoonntt  

ddééffiinniieess  ccii--ddeessssuuss  eett  nnoonn  llee  ssiimmppllee  ééttaatt  ddee  gguueerrrree..    

  

AArrttiiccllee  6644  ::  DDee  llaa  mmiissee  eenn  rriissqquuee..    
    

LL’’aassssuurraannccee  nnee  pprroodduuiitt  aauuccuunn  eeffffeett  lloorrssqquuee  lleess  rriissqquueess  nn’’oonntt  ppaass  ccoommmmeennccéé  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  

mmooiiss  ddee  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddeess  ppaarrttiieess  oouu  ddee  llaa  ddaattee  qquuii  aa  ééttéé  ffiixxééee  ppoouurr  lleeuurr  pprriissee  eenn  cchhaarrggee..    

  

CCeettttee  ddiissppoossiittiioonn  nn’’eesstt  aapppplliiccaabbllee  aauuxx  ppoolliicceess  dd’’aabboonnnneemmeenntt  qquuee  ppoouurr  llee  pprreemmiieerr  aalliimmeenntt..    

  

SSii  llee  bbiieenn  aassssuurréé  nn’’eesstt  ppaass  mmiiss  eenn  rriissqquuee  ppaarr  llee  ffaaiitt  ddee  ll’’aassssuurréé,,  llee  ccoonnttrraatt  eesstt  rrééssiilliiéé  eett  

ll’’aassssuurreeuurr  eesstt  eenn  ddrrooiitt  ddee  rreetteenniirr  àà  ttiittrree  dd’’iinnddeemmnniittéé  1155%%  dduu  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  pprriimmee..    

  

SSii  ll’’aabbsseennccee  ddee  mmiissee  eenn  rriissqquuee  eesstt  iimmppuuttaabbllee  aauu  ffaaiitt  dd’’uunn  ttiieerrss  oouu  àà  uunn  ccaass  ddee  ffoorrccee  mmaajjeeuurree,,  

llee  ccoonnttrraatt  eesstt  rrééssiilliiéé  ssaannss  iinnddeemmnniittéé..    

  

AArrttiiccllee    6655  ::  DDee  llaa  nnéécceessssiittéé  dduu  ccaarraaccttèèrree  aallééaattooiirree  dduu  rriissqquuee..  
    

TToouuttee  aassssuurraannccee  ffaaiittee  aapprrèèss  llee  ssiinniissttrree  oouu  ll’’aarrrriivvééee  ddeess  oobbjjeettss  aassssuurrééss  oouu  dduu  nnaavviirree,,  bbaatteeaauu  

oouu  eemmbbaarrccaattiioonn  ttrraannssppoorrtteeuurr  eesstt  nnuullllee,,  ssii  llaa  nnoouuvveellllee  eenn  ééttaaiitt  ccoonnnnuuee  aavvaanntt  llaa  ccoonncclluussiioonn  dduu  

ccoonnttrraatt  aauu  lliieeuu  ooùù  iill  aa  ééttéé  ssiiggnnéé  oouu  aauu  lliieeuu  ooùù  ssee  ttrroouuvvaaiitt  ll’’aassssuurréé  oouu  ll’’aassssuurreeuurr..    

  

LL’’aassssuurraannccee  ssuurr  bboonnnneess  eett  mmaauuvvaaiisseess  nnoouuvveelllleess  eesstt  nnuullllee  ss’’iill  eesstt  ééttaabbllii  qquu’’aavvaanntt  llaa  

ccoonncclluussiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  ll’’aassssuurréé  aavvaaiitt  ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  ssiinniissttrree  oouu  ll’’aassssuurreeuurr  

ddee  ll’’aarrrriivvééee  ddeess  oobbjjeettss  aassssuurrééss..    

  

AArrttiiccllee  6666  ::  DDee  llaa  vvaalleeuurr  aassssuurrééee    
  

EEnn  ll’’aabbsseennccee  ddee  ffrraauuddee,,  llee  ccoonnttrraatt  eesstt  vvaallaabbllee  àà  ccoonnccuurrrreennccee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  rrééeellllee  ddeess  cchhoosseess  

aassssuurrééeess  eett,,  ssii  eellllee  aa  ééttéé  aaggrrééééee,,  ppoouurr  ttoouuttee  llaa  ssoommmmee  aassssuurrééee..    
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LLee  pprrooffiitt  eessppéérréé  eesstt  uunn  iinnttéérrêêtt  llééggiittiimmee  qquuii  ppeeuutt  êêttrree  iinncclluuss  ddaannss  llaa  vvaalleeuurr  aassssuurrééee..    

  

TToouutteeffooiiss,,  llee  pprrooffiitt  eessppéérréé  eett  llee  ffrreett  àà  rreecceevvooiirr  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  aassssuurrééss  qquuee  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  

nn’’eexxccééddaanntt  ppaass  2200%%  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddeess  bbiieennss  ddoonntt  iillss  ssoonntt  ll’’aacccceessssooiirree..    

  

AArrttiiccllee  6677  ::  DDee  ll’’eessttiimmaattiioonn  ddee  llaa  vvaalleeuurr  aassssuurrééee..    
    

LLaa  ssoommmmee  aassssuurrééee  nnee  ppeeuutt  eexxccééddeerr  llaa  vvaalleeuurr  rrééeellllee  ddee  ll’’oobbjjeett  aassssuurréé..    

  

LL’’eessttiimmaattiioonn  eenn  eesstt  ffaaiittee  àà  ll’’ééggaarrdd  ::    
  

11..  ddeess  ffaaccuullttééss,,  ssooiitt  àà  llaa  vvaalleeuurr  aauu  tteemmppss  eett  aauu  lliieeuu  dduu  cchhaarrggeemmeenntt,,  mmaajjoorrééee  ddeess  ddrrooiittss  

ppaayyééss  eett  ddeess  ffrraaiiss  jjuussqquu’’àà  bboorrdd,,  dduu  ffrreett  ppaayyéé  àà  ll’’aavvaannccee,,  ddee  llaa  pprriimmee  dd’’aassssuurraannccee  eett  aauuttrreess  

ddéébboouurrss  iinnhhéérreennttss  aauu  ttrraannssppoorrtt,,  ssooiitt  àà  llaa  vvaalleeuurr  ddee  ddeessttiinnaattiioonn  ;;  

22..  ddeess  ccoorrppss,,  aaggrrèèss,,  aappppaarraauuxx,,  aapppprroovviissiioonnnneemmeennttss,,  aarrmmeemmeennttss  eett  aauuttrreess  aacccceessssooiirreess,,  àà  

lleeuurr  vvaalleeuurr  aauu  jjoouurr  ddee  llaa  mmiissee  eenn  rriissqquuee..    

  

LLeess  fflluuccttuuaattiioonnss  ddee  vvaalleeuurr  ssoonntt  aaccttééeess  ppaarr  aavveennaanntt  aaiinnssii  qquuee  lleess  aaddaappttaattiioonnss  ddee  llaa  pprriimmee..    

  

AArrttiiccllee  6688  ::  DDeess  ppaarrttiieess  ccoonnttrraaccttaanntteess      
  

LL’’aassssuurraannccee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnttrraaccttééee,,  ssooiitt  ppoouurr  llee  ccoommppttee  dduu  ssoouussccrriipptteeuurr  ddee  llaa  ppoolliiccee,,  ssooiitt  ppoouurr  

llee  ccoommppttee  dd’’uunnee  aauuttrree  ppeerrssoonnnnee  ddéétteerrmmiinnééee,,  ssooiitt  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  qquuii  iill  aappppaarrttiieennddrraa..    

  

DDééccllaarreerr  qquuee  ll’’aassssuurraannccee  eesstt  ccoonnttrraaccttééee  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  qquuii  iill  aappppaarrttiieennddrraa  vvaauutt  ttaanntt  

ccoommmmee  aassssuurraannccee  aauu  pprrooffiitt  dduu  ssoouussccrriipptteeuurr  ddee  llaa  ppoolliiccee,,  qquuee  ccoommmmee  ssttiippuullaattiioonn  ppoouurr  aauuttrruuii  

aauu  pprrooffiitt  dduu  bbéénnééffiicciiaaiirree  ddee  llaaddiittee  ccllaauussee..    

  

AArrttiiccllee  6699  ::  DDeess  éévvéénneemmeennttss  aassssuurrééss..    
  

LL’’aassssuurreeuurr  rrééppoonndd  ddeess  ddoommmmaaggeess  mmaattéérriieellss  ccaauussééss  aauuxx  oobbjjeettss  aassssuurrééss  ppaarr  ttoouuttee  ffoorrttuunnee  ddee  

mmeerr,,  oouu  ppaarr  uunn  éévvéénneemmeenntt  ddee  ffoorrccee  mmaajjeeuurree,,  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ddoommmmaaggeess  mmaattéérriieellss  aacccciiddeenntteellss  

ssuubbiiss  ppaarr  lleess  oobbjjeettss  ttrraannssppoorrttééss  ppeennddaanntt  llee  ttrraannssppoorrtt  mmaarriittiimmee,,  fflluuvviiaall  oouu  llaaccuussttrree  oouu  ppeennddaanntt  

lleess  ttrraajjeettss  nnoonn  mmaarriittiimmeess,,  ddeess  vvooiieess  ddee  nnaavviiggaattiioonn  iinnttéérriieeuurree  qquuii  oonntt  pprrééccééddéé  oouu  ssuuiivvii  llee  

ttrraannssppoorrtt  mmaarriittiimmee  oouu  ddeess  vvooiieess  ddee  nnaavviiggaattiioonn  iinnttéérriieeuurree..    

  

LL’’aassssuurreeuurr  rrééppoonndd  ééggaalleemmeenntt  ::    
  

11..  ddee  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddeess  oobbjjeettss  aassssuurrééss  àà  ll’’aavvaarriiee  ccoommmmuunnee  ssaauuff  ssii  cceellllee--ccii  pprroovviieenntt  dd’’uunn  

rriissqquuee  eexxcclluu  ppaarr  ll’’aassssuurraannccee  ;;    

22..  ddeess  ffrraaiiss  eexxppoossééss  ppaarr  ssuuiittee  dd’’uunn  rriissqquuee  ccoouuvveerrtt  eenn  vvuuee  ddee  pprréésseerrvveerr  ll’’oobbjjeett  aassssuurréé  dd’’uunn  

ddoommmmaaggee  mmaattéérriieell  oouu  ddee  lliimmiitteerr  llee  ddoommmmaaggee..    
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AArrttiiccllee  7700  ::  DDee  llaa  ffaauuttee  ddee  ll’’aassssuurréé..      
  

LLeess  rriissqquueess  aassssuurrééss  ddeemmeeuurreenntt  ccoouuvveerrttss,,  mmêêmmee  eenn  ccaass  ddee  ffaauuttee  ddee  ll''aassssuurréé  oouu  ddee  sseess  

pprrééppoossééss  tteerrrreessttrreess,,  àà  mmooiinnss  qquuee  ll''aassssuurreeuurr  nn''ééttaabblliissssee  qquuee  llee  ddoommmmaaggee  eesstt  ddûû  àà  uunn  mmaannqquuee  

ddee  ssooiinnss  ddiilliiggeennttss  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll''aassssuurréé  ppoouurr  mmeettttrree  lleess  oobbjjeettss  àà  ll''aabbrrii  ddeess  rriissqquueess  ssuurrvveennuuss..    

  

AAuuccuunnee  ppeerrttee  oouu  ddoommmmaaggee  iimmppuuttaabbllee  àà  llaa  ffaauuttee  lloouurrddee,,  iinntteennttiioonnnneellllee  oouu  iinneexxccuussaabbllee  ddee  

ll’’aassssuurréé  nn’’eesstt  àà  cchhaarrggee  ddee  ll’’aassssuurreeuurr..  CCeelluuii--ccii  ppeeuutt  rreetteenniirr  oouu  rrééccllaammeerr  llaa  pprriimmee  ss’’iill  aa  

ccoommmmeennccéé  àà  ccoouuvvrriirr  llee  rriissqquuee..    

  

AArrttiiccllee  7711  ::  DDee  llaa  ffaauuttee  dduu  ccaappiittaaiinnee..  
  

LLeess  rriissqquueess  ddeemmeeuurreenntt  ccoouuvveerrttss  ddaannss  lleess  mmêêmmeess  ccoonnddiittiioonnss  qquu’’àà  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt,,  eenn  ccaass  

ddee  ffaauuttee  dduu  ccaappiittaaiinnee  oouu  ddee  ll’’ééqquuiippaaggee..    

  

TToouutteeffooiiss,,  ll’’aassssuurreeuurr  dduu  ccoorrppss  dd’’uunn  nnaavviirree,,  bbaatteeaauu  oouu  eemmbbaarrccaattiioonn  nnee  ggaarraannttiitt  ppaass  lleess  

ddoommmmaaggeess  ccaauussééss  ppaarr  llaa  ffaauuttee  iinntteennttiioonnnneellllee  dduu  ccaappiittaaiinnee..    

  

AArrttiiccllee  7722  ::  DDuu  cchhaannggeemmeenntt  ddee  rroouuttee..    
  

LLeess  rriissqquueess  aassssuurrééss  ddeemmeeuurreenntt  ccoouuvveerrttss  mmêêmmee  eenn  ccaass  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ffoorrccéé  ddee  rroouuttee,,  ddee  

vvooyyaaggee,,  ddee  nnaavviirree  oouu  eemmbbaarrccaattiioonn,,  oouu  eenn  ccaass  ddee  cchhaannggeemmeenntt  ddéécciiddéé  ppaarr  llee  ccaappiittaaiinnee  eenn  

ddeehhoorrss  ddee  ll’’aarrmmaatteeuurr  eett  ddee  ll’’aassssuurréé..    

    

AArrttiiccllee  7733  ::  DDeess  rriissqquueess  nnoonn  ggaarraannttiiss..      
    

SSaauuff  ccllaauussee  ccoonnttrraaiirree,,  ll’’aassssuurreeuurr  nnee  ccoouuvvrree  ppaass  lleess  rriissqquueess  ddee  ::    
  

11..  gguueerrrree  cciivviillee  oouu  ééttrraannggèèrree,,  ddee  mmiinneess  oouu  ttoouuss  eennggiinnss  ddee  gguueerrrree  ;;    

22..  ppiirraatteerriiee  ;;    

33..  ccaappttuurree,,  pprriissee  oouu  ddéétteennttiioonn  ppaarr  uunn  ggoouuvveerrnneemmeenntt  oouu  uunnee  aauuttoorriittéé  qquueellllee  qquu’’eellllee  ssooiitt  ;;    

44..  ttrroouubblleess  cciivviillss  ::  ggrrèèvveess,,  éémmeeuutteess,,  mmoouuvveemmeennttss  ppooppuullaaiirreess,,  eett  lloocckk--oouutt,,  aacctteess  ddee  ssaabboottaaggee  

oouu  ddee  tteerrrroorriissmmee  iinnddiivviidduueellss  oouu  ccoolllleeccttiiffss..    

  

AArrttiiccllee  7744  ::  DDee  llaa  pprreeuuvvee  ddee  llaa  ccaauussee  dduu  ssiinniissttrree..    
  

LLoorrssqquu’’iill  nn’’eesstt  ppaass  ppoossssiibbllee  dd’’ééttaabblliirr  ssii  llee  ssiinniissttrree  aa  ppoouurr  oorriiggiinnee  uunn  rriissqquuee  ddee  gguueerrrree  oouu  uunn  

rriissqquuee  ddee  mmeerr  oouu  ddee  vvooiiee  ddee  nnaavviiggaattiioonn  iinnttéérriieeuurree,,  iill  eesstt  rrééppuuttéé  rrééssuulltteerr  dd’’uunn  éévvéénneemmeenntt  ddee  

mmeerr  oouu  ddee  vvooiiee  ddee  nnaavviiggaattiioonn  iinnttéérriieeuurree..    

  

AArrttiiccllee  7755  ::  DDeess  ddoommmmaaggeess  nnoonn  ggaarraannttiiss..      
    

LL’’aassssuurreeuurr  nnee  rrééppoonndd  ppaass  ::  
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11..  ddeess  ddoommmmaaggeess  eett  ppeerrtteess  mmaattéérriieellss  pprroovveennaanntt  dduu  vviiccee  pprroopprree  ddee  ll’’oobbjjeett  aassssuurréé,,  ssaauuff  eenn  

ccaass  dduu  vviiccee  ccaacchhéé  dduu  nnaavviirree  oouu  eemmbbaarrccaattiioonn  ;;    

22..  ddeess  ddoommmmaaggeess  eett  ppeerrtteess  mmaattéérriieellss  rrééssuullttaanntt  ddeess  aammeennddeess,,  ccoonnffiissccaattiioonnss,,  mmiisseess  ssoouuss  

ssééqquueessttrree,,  rrééqquuiissiittiioonnss,,  mmeessuurreess  ssaanniittaaiirreess  oouu  ddee  ddééssiinnffeeccttiioonn  oouu  ccoonnssééccuuttiiffss  àà  ddeess  

vviioollaattiioonnss  ddee  bbllooccuuss,,  aacctteess  ddee  ccoonnttrreebbaannddee,,  ddee  ccoommmmeerrccee  pprroohhiibbéé  oouu  ccllaannddeessttiinn  ;;    

33..  ddeess  ddoommmmaaggeess  eett  iinnttéérrêêttss  oouu  aauuttrreess  iinnddeemmnniittééss  eenn  rraaiissoonn  ddee  ttoouutteess  ssaaiissiieess  oouu  ccaauuttiioonnss  

ddoonnnnééeess  ppoouurr  lliibbéérreerr  lleess  oobbjjeettss  ssaaiissiiss  ;;    

44..  ddeess  pprrééjjuuddiicceess  qquuii  nnee  ccoonnssttiittuueenntt  ppaass  ddeess  ddoommmmaaggeess  eett  ppeerrtteess  mmaattéérriieellss  aatttteeiiggnnaanntt  

ddiirreecctteemmeenntt  ll’’oobbjjeett  aassssuurréé,,  tteellss  qquuee  cchhôômmaaggee,,  rreettaarrdd,,  ddiifffféérreennccee  ddee  ccoouurrss,,  oobbssttaacclleess  

aappppoorrttééss  aauu  ccoommmmeerrccee  ddee  ll’’aassssuurréé  ;;    

55..  ddeess  ddoommmmaaggeess  ccaauussééss  ppaarr  ll’’oobbjjeett  aassssuurréé  àà  dd’’aauuttrreess  bbiieennss  oouu  ppeerrssoonnnneess,,  ssaauuff  eenn  ccaass  

dd’’aabboorrddaaggee  eett  ddaannss  llaa  lliimmiittee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  nnaavviirree  ccoommmmee  iill  eesstt  pprréécciisséé  àà  ll’’aarrttiiccllee  6699  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii  ;;    

66..  ddeess  ssiinniissttrreess  dduuss  aauuxx  eeffffeettss  ddiirreeccttss  oouu  iinnddiirreeccttss  dd’’eexxpplloossiioonnss,,  ddee  ddééggaaggeemmeenntt  ddee  cchhaalleeuurr,,  

dd’’iirrrraaddiiaattiioonn  pprroovveennaanntt  ddee  llaa  ttrraannssmmuuttaattiioonn  dduu  nnooyyaauu  dd’’aattoommeess  oouu  ddee  llaa  rraaddiiooaaccttiivviittéé  aaiinnssii  

qquuee  ddeess  ssiinniissttrreess  dduuss  aauuxx  eeffffeettss  ddee  rraaddiiaattiioonn  pprroovvooqquuééss  ppaarr  ll’’aaccccéélléérraattiioonn  aarrttiiffiicciieellllee  ddeess  

ppaarrttiiccuulleess..    

  

AArrttiiccllee  7766  ::  DDuu  ddééffaauutt  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  pprriimmee    
  

LLee  ddééffaauutt  ddee  ppaaiieemmeenntt  dd’’uunnee  pprriimmee  ppeerrmmeett  àà  ll’’aassssuurreeuurr,,  ssooiitt  ddee  ssuussppeennddrree  ll’’aassssuurraannccee,,  ssooiitt  

dd’’eenn  ddeemmaannddeerr  llaa  rrééssiilliiaattiioonn..    

  

LLaa  ssuussppeennssiioonn  oouu  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  nnee  pprreenndd  eeffffeett  qquuee  hhuuiitt  jjoouurrss  aapprrèèss  ll’’eennvvooii  dd’’uunnee  nnoottiiffiiccaattiioonn  àà  

ll’’aassssuurréé  àà  ssoonn  ddeerrnniieerr  ddoommiicciillee  ccoonnnnuu  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  ppaarr  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  

rréécceeppttiioonn,,  ppaarr  lleettttrree  ccoonnttrreessiiggnnééee,,  ppaarr  mmiissee  eenn  ddeemmeeuurree  dd’’aavvooiirr  àà  ppaayyeerr,,  oouu  ppaarr  ttoouutt  aauuttrree  

mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn..    

  

EEnn  ll’’aabbsseennccee  ddee  ddoommiicciillee  ddee  ll’’aassssuurréé  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  

eesstt  vvaallaabblleemmeenntt  ffaaiittee  ssii  eellllee  eesstt  aaddrreessssééee  aauu  ccoouurrttiieerr  ppaarr  ll’’eennttrreemmiissee  dduuqquueell  llee  ccoonnttrraatt  eesstt  

ccoonncclluu..    

  

AArrttiiccllee  7777  ::  DDeess  eeffffeettss  ddee  llaa  ssuussppeennssiioonn  oouu  ddee  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ttiieerrss..    
  

LLaa  ssuussppeennssiioonn  oouu  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  ppoouurr  ddééffaauutt  ddee  ppaaiieemmeenntt  dd’’uunnee  pprriimmee  ssoonntt  ssaannss  eeffffeett  àà  ll’’ééggaarrdd  

ddeess  ttiieerrss  ddee  bboonnnnee  ffooii,,  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  ll’’aassssuurraannccee  eenn  vveerrttuu  dd’’uunn  ttrraannssffeerrtt  aannttéérriieeuurr  àà  llaa  

nnoottiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ssuussppeennssiioonn  oouu  ddee  llaa  rrééssiilliiaattiioonn..    

  

EEnn  ccaass  ddee  ssiinniissttrree,,  ll’’aassssuurreeuurr  ppeeuutt,,  ppaarr  uunnee  ccllaauussee  eexxpprreessssee  ffiigguurraanntt  àà  ll’’aavveennaanntt  

ddooccuummeennttaaiirree,,  ooppppoosseerr  àà  sseess  bbéénnééffiicciiaaiirreess,,  àà  dduuee  ccoonnccuurrrreennccee,,  llaa  ccoommppeennssaattiioonn  ddee  llaa  pprriimmee  

aafffféérreennttee  àà  ll’’aassssuurraannccee  ddoonntt  iillss  rreevveennddiiqquueenntt  llee  bbéénnééffiiccee..    
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AArrttiiccllee  7788  ::  DDee  llaa  ddééccoonnffiittuurree,,  dduu  rreeddrreesssseemmeenntt  oouu  ddee  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  jjuuddiicciiaaiirree..      
    

EEnn  ccaass  ddee  ddééccoonnffiittuurree,,  dduu  rreeddrreesssseemmeenntt  oouu  ddee  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  ddee  ll’’aassssuurréé,,  ll’’aassssuurreeuurr  

ppeeuutt,,  ssii  llaa  mmiissee  eenn  ddeemmeeuurree  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ssuuiivviiee  ddee  ppaaiieemmeenntt,,  rrééssiilliieerr  llaa  ppoolliiccee  eenn  ccoouurrss,,  mmaaiiss  

llaa  rrééssiilliiaattiioonn  eesstt  ssaannss  eeffffeett  àà  ll’’ééggaarrdd  dduu  ttiieerrss  ddee  bboonnnnee  ffooii,,  bbéénnééffiicciiaaiirree  ddee  ll’’aassssuurraannccee  eenn  

vveerrttuu  dd’’uunn  ttrraannssffeerrtt  aannttéérriieeuurr  àà  ttoouuss  ssiinniissttrreess  eett  àà  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  rrééssiilliiaattiioonn..    

  

EEnn  ccaass  ddee  rreettrraaiitt  dd’’aaggrréémmeenntt,,  ddee  mmiissee  eenn  rreeddrreesssseemmeenntt  oouu  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  ddee  

ll’’aassssuurreeuurr,,  ll’’aassssuurréé  aa  llee  mmêêmmee  ddrrooiitt  ddee  rrééssiilliiaattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt..    

  

AArrttiiccllee  7799  ::  DDee  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  aauu  ssaauuvveettaaggee..    
      

LL’’aassssuurréé  eesstt  tteennuu  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  aauu  ssaauuvveettaaggee  ddeess  oobbjjeettss  aassssuurrééss  eett  pprreennddrree  ttoouutteess  mmeessuurreess  

ccoonnsseerrvvaattooiirreess  ddee  sseess  ddrrooiittss  ccoonnttrree  lleess  ttiieerrss  rreessppoonnssaabblleess..    

  

IIll  eesstt  rreessppoonnssaabbllee  eennvveerrss  ll’’aassssuurreeuurr  dduu  ddoommmmaaggee  ccaauusséé  ppaarr  ll’’iinneexxééccuuttiioonn  ddee  cceettttee  oobblliiggaattiioonn  

rrééssuullttaanntt  ddee  ssaa  ffaauuttee  oouu  ddee  ssaa  nnéégglliiggeennccee..    

  

AArrttiiccllee  8800  ::  DDuu  rrèègglleemmeenntt  ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé..      
  

LLeess  ddoommmmaaggeess  eett  ppeerrtteess  ssoonntt  rrééggllééss  eenn  aavvaarriiee,,  ssaauuff  llee  ddrrooiitt  ppoouurr  ll’’aassssuurréé  dd’’oopptteerr  ppoouurr  llee  

ddééllaaiisssseemmeenntt  ddaannss  lleess  ccaass  ddéétteerrmmiinnééss  ppaarr  llaa  llooii  oouu  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt..  LL’’iinnddeemmnniittéé  eesstt  rrééggllééee  eenn  

eessppèècceess  oouu  ppaarr  ttiittrreess  vvaallaanntt  eessppèècceess,,  ll’’aassssuurreeuurr  nnee  ppoouuvvaanntt  êêttrree  ccoonnttrraaiinntt  ddee  rrééppaarreerr  oouu  ddee  

rreemmppllaacceerr  lleess  oobbjjeettss  aassssuurrééss..    

  

LL’’iinnddeemmnniittéé  dd’’aassssuurraannccee  eesstt  ppaayyaabbllee  ddaannss  uunn  ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss  aapprrèèss  qquuee  llaa  ddeemmaannddee  eenn  aa  

ééttéé  ffaaiittee  àà  ll’’aassssuurreeuurr,,  aaccccoommppaaggnnééee  ddee  ppiièècceess  jjuussttiiffiiccaattiivveess..    

  

LL’’aassssuurreeuurr  eesstt  mmiiss  eenn  ddeemmeeuurree  ppaarr  llee  sseeuull  ffaaiitt  ddee  ll’’eexxppiirraattiioonn  ddee  ccee  ddééllaaii  eett  ddooiitt  lleess  iinnttéérrêêttss  

mmoorraattooiirreess  tteellss  qquuee  ffiixxééss  ppaarr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  oouu  àà  ddééffaauutt,,  aauu  ddoouubbllee  ppaarr  aann  dduu  ttaauuxx  ddiirreecctteeuurr  

ddee  llaa  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  dduu  CCoonnggoo  dduu  mmoonnttaanntt  ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé..    

  

AArrttiiccllee  8811  ::  DDee  llaa  ccllaauussee  FFrraanncc  dd’’aavvaarriiee..      
  

LLaa  ccllaauussee    FFrraanncc  dd’’aavvaarriiee  aa  ppoouurr  eeffffeett  dd’’aaffffrraanncchhiirr  ll’’aassssuurreeuurr  ddee  ttoouutteess  aavvaarriieess,,  ssooiitt  

ccoommmmuunneess,,  ssooiitt  ppaarrttiiccuulliièèrreess,,  eexxcceeppttéé  ddaannss  lleess  ccaass  qquuii  ddoonnnneenntt  oouuvveerrttuurree  aauu  ddééllaaiisssseemmeenntt..    

  

LLaa  ccllaauussee  FFrraanncc  dd’’aavvaarriiee  ppaarrttiiccuulliièèrree  ssaauuff    aa  ppoouurr  eeffffeett  dd’’aaffffrraanncchhiirr  ll’’aassssuurreeuurr  ddee  ttoouutteess  

aavvaarriieess  ppaarrttiiccuulliièèrreess,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee  cceelllleess  ccaauussééeess  ppaarr  ll’’uunn  ddeess  éévvéénneemmeennttss  éénnuumméérrééss  àà  llaa  

ccllaauussee  eett  ddeess  ccaass  qquuii  ddoonnnneenntt  oouuvveerrttuurree  aauu  ddééllaaiisssseemmeenntt..    
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AArrttiiccllee  8822  ::  DDee  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  ll’’aavvaarriiee  ccoommmmuunnee    
  

LLaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  ll’’aavvaarriiee  ccoommmmuunnee,,  qquu’’eellllee  ssooiitt  pprroovviissooiirree  oouu  ddééffiinniittiivvee  aaiinnssii  qquuee  lleess  ffrraaiiss  

dd’’aassssiissttaannccee  eett  ddee  ssaauuvveettaaggee,,  ssoonntt  rreemmbboouurrssééss  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr,,  pprrooppoorrttiioonnnneelllleemmeenntt  àà  llaa  

vvaalleeuurr  aassssuurrééee  ppaarr  lluuii,,  ddiimmiinnuuééee,,  ss’’iill  yy  aa  lliieeuu,,  ddeess  aavvaarriieess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  àà  ssaa  cchhaarrggee..    

  

AArrttiiccllee  8833  ::  DDuu  ddééllaaiisssseemmeenntt    
  

LLee  ddééllaaiisssseemmeenntt  ddeess  cchhoosseess  aassssuurrééeess  ppeeuutt  êêttrree  ffaaiitt  eenn  ccaass  ::    
  

11..  ddee  nnaauuffrraaggee  ;;    

22..  dd’’éécchhoouueemmeenntt  aavveecc  ddéébbrriiss  ;;    

33..  dd’’iinnnnaavviiggaabbiilliittéé  ppaarr  ffoorrttuunnee  ddee  mmeerr  oouu  ddee  vvooiieess  ddee  nnaavviiggaattiioonn  iinnttéérriieeuurreess  ;;    

44..  ddee  ppeerrttee  oouu  ddééttéérriioorraattiioonn  ddeess  cchhoosseess  aassssuurrééeess,,  ssii  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  oouu  llaa  ppeerrttee  aatttteeiinntt  lleess  
ttrrooiiss--qquuaarrttss  ddee  lleeuurr  vvaalleeuurr  ;;    

55..  ddee  pprriissee,,  ccaappttuurree  oouu  ccoonnffiissccaattiioonn,,  rrééqquuiissiittiioonn  eenn  pprroopprriiééttéé,,  aarrrrêêtt,,  ddéétteennttiioonn  oouu  ssaaiissiiee  ppaarr  
uunnee  ppuuiissssaannccee  oouu  uunn  ppoouuvvooiirr  ééttrraannggeerr  ;;    

66..  dd’’aabbsseennccee  ddee  nnoouuvveelllleess,,  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ppoorrttééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  8855  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

  

LLee  ddééllaaiisssseemmeenntt  ddeess  cchhoosseess  aassssuurrééeess  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ppaarrttiieell  nnii  ccoonnddiittiioonnnneell..  IIll  nnee  ss’’éétteenndd  

qquu’’aauuxx  cchhoosseess  qquuii  ssoonntt  ll’’oobbjjeett  ddee  ll’’aassssuurraannccee  eett  dduu  rriissqquuee..    

  

LLee  ddééllaaiisssseemmeenntt  eesstt  ffaaiitt  aauuxx  aassssuurreeuurrss  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ssiixx  mmooiiss,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  jjoouurr  ddee  llaa  

rréécceeppttiioonn  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  ddee  llaa  ppeerrttee..  LLee  ddééllaaiisssseemmeenntt  eesstt  nnoottiiffiiéé  àà  ll’’aassssuurreeuurr  ppaarr  lleettttrree  

rreeccoommmmaannddééee  oouu  ppaarr  ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn  oouu  ppaarr  aaccttee  eexxttrraajjuuddiicciiaaiirree..    

  

LL’’aassssuurréé  eesstt  tteennuu,,  eenn  ffaaiissaanntt  llee  ddééllaaiisssseemmeenntt,,  ddee  ddééccllaarreerr  ttoouutteess  lleess  aassssuurraanncceess  qquu’’iill  aa  ffaaiitteess  

oouu  ffaaiitt  ffaaiirree  ssuurr  lleess  cchhoosseess  aassssuurrééeess,,  ddee  mmêêmmee  qquuee  cceelllleess  qquuii,,  àà  ssaa  ccoonnnnaaiissssaannccee,,  aauurraaiieenntt  

ééttéé  ffaaiitteess  ppaarr  dd’’aauuttrreess  ssuurr  lleess  mmêêmmeess  cchhoosseess,,  ffaauuttee  ddee  qquuooii  llee  ddééllaaii  dduu  ppaaiieemmeenntt,,  ppoorrttéé  àà  

ll’’aarrttiiccllee  8800  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  sseerraa  ssuussppeenndduu  jjuussqquu’’aauu  jjoouurr  ooùù  iill  ffeerraa  nnoottiiffiieerr  llaaddiittee  ddééccllaarraattiioonn,,  

ssaannss  qquu’’iill  rrééssuullttee  aauuccuunnee  pprroorrooggaattiioonn  dduu  ddééllaaii  ééttaabbllii  ppoouurr  ffoorrmmeerr  ll’’aaccttiioonn  eenn  ddééllaaiisssseemmeenntt..    

  

SSii  llee  ddééllaaiisssseemmeenntt  ssiiggnniiffiiéé  eesstt  aacccceeppttéé  oouu  jjuuggéé  vvaallaabbllee,,  lleess  cchhoosseess  aassssuurrééeess  aappppaarrttiieennnneenntt  àà  

ll’’aassssuurreeuurr,,  aavveecc  eeffffeett  rrééttrrooaaccttiiff  aauu  jjoouurr  dduu  ddééllaaiisssseemmeenntt..  LL’’aassssuurreeuurr  nnee  ppeeuutt,,  ssoouuss  pprréétteexxttee  

dduu  rreettoouurr  dduu  nnaavviirree  oouu  eemmbbaarrccaattiioonn,,  ssee  ddiissppeennsseerr  ddee  ppaayyeerr  llaa  ssoommmmee  aassssuurrééee..    

  

AArrttiiccllee  8844  ::  DDuu  DDééllaaiisssseemmeenntt  eenn  ccaass  ddee  ppeerrttee,,  ccaappttuurree,,  ccoonnffiissccaattiioonn..  
      

EEnn  ccaass  ddee  ppeerrttee,,  ccaappttuurree,,  ccoonnffiissccaattiioonn  oouu  rrééqquuiissiittiioonn  eenn  pprroopprriiééttéé,,  ccoommmmee  eenn  ccaass  dd’’aarrrrêêtt,,  

ddéétteennttiioonn  oouu  ssaaiissiiee,,  llee  ddééllaaii  ppoouurr  ooppéérreerr  llee  ddééllaaiisssseemmeenntt  nnee  pprreenndd  ccoouurrss  qquu’’àà  ppaarrttiirr  dduu  jjoouurr  

ooùù  ll’’aaccttee  dd’’eexxpprroopprriiaattiioonn  oouu  ddee  ddééppoosssseessssiioonn  aa  aaccqquuiiss  uunn  ccaarraaccttèèrree  cceerrttaaiinn  eett  ddééffiinniittiiff  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  ddrrooiitt  mmaarriittiimmee  iinntteerrnnaattiioonnaall..    
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AA  ddééffaauutt  dd’’uunnee  tteellllee  ccoonnffiirrmmaattiioonn,,  llee  ddééllaaii  uuttiillee  ppoouurr  ooppéérreerr  llee  ddééllaaiisssseemmeenntt  pprreenndd  ccoouurrss  àà  

ll’’eexxppiirraattiioonn  dd’’uunn  pprreemmiieerr  ddééllaaii  dd’’aatttteennttee  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss,,  ssii  ll’’aaccttee  dd’’eexxpprroopprriiaattiioonn  oouu  ddee  

ddééppoosssseessssiioonn  aa  eeuu  lliieeuu  ddaannss  lleess  eeaauuxx  tteerrrriittoorriiaalleess  ccoonnggoollaaiisseess  oouu  dd’’uunn  ddééllaaii  ddee  ssiixx  mmooiiss  ss’’iill  

ss’’eesstt  pprroodduuiitt  eenn  uunn  lliieeuu  pplluuss  ééllooiiggnnéé..    

  

SS’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess  ppéérriissssaabblleess,,  lleess  ddééllaaiiss  dd’’aatttteennttee  ssoonntt  rréédduuiittss  ddee  mmooiittiiéé..    

  

PPeennddaanntt  cceess  ddééllaaiiss,,  lleess  aassssuurrééss  ssoonntt  tteennuuss  ddee  ffaaiirree  ttoouutteess  ddiilliiggeenncceess  qquuii  ppeeuuvveenntt  ddééppeennddrree  

dd’’eeuuxx  àà  ll’’eeffffeett  dd’’oobbtteenniirr  llaa  lliibbéérraattiioonn  eett  llaa  mmaaiinn  lleevvééee  ddeess  mmeessuurreess  ffrraappppaanntt  lleess  iinnttéérrêêttss  ddoonntt  

iillss  ssoonntt  eexxpprroopprriiééss  oouu  ddééppoossssééddééss..  

    

LLeess  aassssuurreeuurrss  ppoouurrrroonntt  ddee  lleeuurr  ccôôttéé,,  oouu  ddee  ccoonncceerrtt  aavveecc  lleess  aassssuurrééss,,  oouu  ssééppaarréémmeenntt  ffaaiirree  

ttoouutteess  ddéémmaarrcchheess  àà  cceettttee  ffiinn..    

  

AArrttiiccllee  8855  ::  DDuu  DDééllaaiisssseemmeenntt  ppoouurr  ccaauussee  dd’’aabbsseennccee  ddee  nnoouuvveelllleess..      
    

AA  ddééffaauutt  dd’’aavvooiirr  rreeççuu  ddeess  nnoouuvveelllleess  dduu  nnaavviirree,,  ddee  ll’’eemmbbaarrccaattiioonn  oouu  ddee  llaa  mmaarrcchhaannddiissee,,  bbiieenn  

qquuee  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  mmaattéérriieellllee  dd’’éécchhaannggeerr  ddeess  ccoommmmuunniiccaattiioonnss  eexxiissttee,,  ll’’aassssuurréé  ppeeuutt  ffaaiirree  llee  

ddééllaaiisssseemmeenntt  aapprrèèss  ttrrooiiss  mmooiiss,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  jjoouurr  dduu  ddééppaarrtt  dduu  nnaavviirree  oouu  ddee  ll’’eemmbbaarrccaattiioonn,,  

oouu  dduu  jjoouurr  aauuqquueell  ssee  rraappppoorrtteenntt  lleess  ddeerrnniièèrreess  nnoouuvveelllleess  rreeççuueess  ppoouurr  lleess  vvooyyaaggeess  aauu  

ccaabboottaaggee  eett  aapprrèèss  ssiixx  mmooiiss  ppoouurr  lleess  vvooyyaaggeess  ddee  lloonngg  ccoouurrss..    

  

LLee  ccaarraaccttèèrree  dduu  ssiinniissttrree  eesstt  pprroouuvvéé  àà  ssuuffffiissaannccee  ppaarr  pprrééssoommppttiioonnss  ggrraavveess,,  pprréécciisseess  eett  

ccoonnccoorrddaanntteess  ddéédduuiitteess  ddee  cciirrccoonnssttaanncceess  ddee  ffaaiitt  rrééggnnaanntt  ssuurr  llaa  rroouuttee  nnoorrmmaallee  dduu  nnaavviirree,,  àà  llaa  

ddaattee  ddee  llaa  rréécceeppttiioonn  ddeess  ddeerrnniièèrreess  nnoouuvveelllleess..    

  

LLeess  vvooyyaaggeess  ssoonntt  rrééppuuttééss  aauu  lloonngg  ccoouurrss  oouu  aauu  ccaabboottaaggee,,  sseelloonn  qquu’’iillss  ss’’eeffffeeccttuueenntt  aauu--ddeellàà  oouu  

eenn  ddeeççàà  ddeess  lliimmiitteess  ddééffiinniieess  àà  ll’’aarrttiiccllee  117788  dduu  CCooddee  ddee  llaa  nnaavviiggaattiioonn  mmaarriittiimmee..    

  

LL’’aabbsseennccee  ddee  nnoouuvveelllleess  aauu  ccoouurrss  dd’’uunnee  nnaavviiggaattiioonn  eeffffeeccttuuééee  ddaannss  lleess  eeaauuxx  tteerrrriittoorriiaalleess  

iinnttéérriieeuurreess  oouu  ddaannss  lleess  eeaauuxx  ddeess  fflleeuuvveess,,  llaaccss  eett  rriivviièèrreess  ffrroonnttaalliieerrss  eesstt  rrééggllééee  ccoommmmee  

éévvooqquuéé  ccii--ddeessssuuss  àà  pprrooppooss  ddee  llaa  nnaavviiggaattiioonn  aauu  ccaabboottaaggee..    

  

AArrttiiccllee  8866  ::  DDuu  ddééllaaiisssseemmeenntt  ppoouurr  ccaauussee  dd’’iinnnnaavviiggaabbiilliittéé..    
      

LLee  ddééllaaiisssseemmeenntt  ppoouurr  ccaauussee  dd’’iinnnnaavviiggaabbiilliittéé  dduu  nnaavviirree  oouu  ddee  ll’’eemmbbaarrccaattiioonn  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ffaaiitt  ssii  

llee  nnaavviirree  oouu    ll’’eemmbbaarrccaattiioonn  éécchhoouuééee  ppeeuutt  êêttrree  rreelleevvéé  oouu,,  ssii  eennddoommmmaaggéé,,  iill  ppeeuutt  êêttrree  rrééppaarréé  eett  

mmiiss  eenn  ééttaatt  ddee  ccoonnttiinnuueerr  ssaa  rroouuttee,,  ppoouurr  llee  lliieeuu  ddee  ssaa  ddeessttiinnaattiioonn..    

  

AArrttiiccllee  8877  ::  DDee  llaa  pprreessccrriippttiioonn  
  

LLeess  aaccttiioonnss  nnééeess  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  ssee  pprreessccrriivveenntt  ppaarr  ddeeuuxx  aannss..  LLaa  pprreessccrriippttiioonn  ccoouurrtt  

ccoonnttrree  lleess  mmiinneeuurrss  eett  lleess  aauuttrreess  iinnccaappaabblleess..    
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LLee  ddééllaaii  ddee  pprreessccrriippttiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  nnééeess  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  ccoouurrtt  ::  
    

11..  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’aaccttiioonn  eenn  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  pprriimmee,,  ddee  llaa  ddaattee  dd’’eexxiiggiibbiilliittéé  ;;    

22..  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  ll’’aaccttiioonn  dd’’aavvaarriiee,,  ddee  llaa  ddaattee  ddee  ll’’éévvéénneemmeenntt  qquuii  ddoonnnnee  lliieeuu  àà  ll’’aaccttiioonn  ;;  

ppoouurr  llaa  mmaarrcchhaannddiissee,,  ddee  llaa  ddaattee  ddee  ll’’aarrrriivvééee  dduu  nnaavviirree  oouu  aauuttrree  vvééhhiiccuullee  ddee  ttrraannssppoorrtt,,  oouu,,  

àà  ddééffaauutt,,  ddee  llaa  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  iill  aauurraaiitt  ddûû  aarrrriivveerr  oouu,,  ssii  ll’’éévvéénneemmeenntt  eesstt  ppoossttéérriieeuurr,,  ddee  llaa  

ddaattee  ddee  cceett  éévvéénneemmeenntt  ;;    

33..  ppoouurr  ll’’aaccttiioonn  eenn  ddééllaaiisssseemmeenntt,,  ddee  llaa  ddaattee  ddee  ll’’éévvéénneemmeenntt  qquuii  yy  ddoonnnnee  ddrrooiitt  oouu,,  ssii  uunn  ddééllaaii  

eesstt  ffiixxéé  ppoouurr  ddoonnnneerr  oouuvveerrttuurree  àà  ll’’aaccttiioonn,,  ddee  llaa  ddaattee  dd’’eexxppiirraattiioonn  ddee  ccee  ddééllaaii  ;;    

44..  lloorrssqquuee  ll’’aaccttiioonn  ddee  ll’’aassssuurréé  aa  ppoouurr  ccaauussee  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  dd’’aavvaarriiee  ccoommmmuunnee,,  llaa  

rréémmuunnéérraattiioonn  dd’’aassssiissttaannccee  oouu  llee  rreeccoouurrss  dd’’uunn  ttiieerrss,,  dduu  jjoouurr  ddee  ll’’aaccttiioonn  eenn  jjuussttiiccee  ccoonnttrree  

ll’’aassssuurréé  oouu  dduu  jjoouurr  dduu  ppaaiieemmeenntt..  
  

PPoouurr  ll’’aaccttiioonn  eenn  rrééppééttiittiioonn  ddee  ttoouuttee  ssoommmmee  ppaayyééee  eenn  vveerrttuu  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraanncceess,,  llee  ddééllaaii  

ccoouurrtt  ddee  llaa  ddaattee  dduu  ppaaiieemmeenntt  iinndduu..    

  
Section 2 : Des règles particulières aux diverses assurances transport  
  

Paragraphe 1er : Des assurances sur corps  
  

AArrttiiccllee  8888  ::  DDee  llaa  ggaarraannttiiee    
  

LL’’aassssuurraannccee  ssuurr  ccoorrppss  ggaarraannttiitt  lleess  ppeerrtteess  eett  ddoommmmaaggeess  mmaattéérriieellss  aatttteeiiggnnaanntt  llee  nnaavviirree  eett  sseess  

ddééppeennddaanncceess  aassssuurrééeess  eett  rrééssuullttaanntt  ddee  ttoouuss  aacccciiddeennttss  ddee  nnaavviiggaattiioonn,,  éélléémmeennttss  ddee  ffoorrccee  

mmaajjeeuurree  oouu  ffoorrttuunnee  ddee  mmeerr,,  ssaauuff  eexxcclluussiioonnss  ffoorrmmeelllleess  eett  lliimmiitteess  pprréévvuueess  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt  

dd’’aassssuurraannccee..    

  

LL’’aassssuurreeuurr  dduu  ccoorrppss  ggaarraannttiitt  aauussssii,,  ddaannss  llaa  lliimmiittee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  dduu  ccoorrppss,,  llee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  

ddeess  ddoommmmaaggeess  mmaattéérriieellss  ddoonntt  ll’’aassssuurréé  sseerraaiitt  tteennuu  ssuurr  llee  rreeccoouurrss  ddeess  ttiieerrss  eenn  ccaass  dd’’aabboorrddaaggee  

ppaarr  llee  nnaavviirree  aassssuurréé  oouu  ddee  hheeuurrtt  ddee  ccee  nnaavviirree  ccoonnttrree  uunn  bbââttiimmeenntt  oouu  uunn  ccoorrppss  ffiixxee,,  mmoobbiillee  oouu  

fflloottttaanntt..    

  

CCeettttee  ggaarraannttiiee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  nnee  ccoouuvvrree  ppaass  lleess  ddoommmmaaggeess  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  nnii  cceeuuxx  

ssuubbiiss  ppaarr  lleess  mmaarrcchhaannddiisseess  eemmbbaarrqquuééeess  àà  bboorrdd  dduu  nnaavviirree  ccoorrppss  aassssuurréé..    

  

AArrttiiccllee  8899  ::  DDuu  vviiccee  pprroopprree  
  

SSaauuff  ccaass  ddee  vviiccee  ccaacchhéé,,  ll’’aassssuurreeuurr  nnee  ggaarraannttiitt  ppaass  lleess  ddoommmmaaggeess  eett  ppeerrtteess  rrééssuullttaanntt  dd’’uunn  

vviiccee  pprroopprree  dduu  nnaavviirree  oouu  ddee  ll’’eemmbbaarrccaattiioonn..    

  

LL’’aassssuurreeuurr  nnee  ggaarraannttiitt  ppaass  lleess  ppeerrtteess  eett  lleess  ddoommmmaaggeess  lloorrssqquuee  llee  nnaavviirree  oouu  ll’’eemmbbaarrccaattiioonn  

eennttrreepprreenndd  llee  vvooyyaaggee  ddaannss  uunn  ééttaatt  llee  rreennddaanntt  iimmpprroopprree  àà  llaa  nnaavviiggaattiioonn  oouu  iinnssuuffffiissaammmmeenntt  

aarrmméé  oouu  ééqquuiippéé..    
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DDee  mmêêmmee,,  iill  nnee  ggaarraannttiitt  ppaass  lleess  ppeerrtteess  eett  ddoommmmaaggeess  ccoonnssééccuuttiiffss  àà  ll’’uussuurree  nnoorrmmaallee  dduu  nnaavviirree  

oouu  àà  ssaa  vvééttuussttéé..    

  

AArrttiiccllee  9900  ::  DDee  llaa  vvaalleeuurr  aaggrrééééee  
  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ffaaiitteess  aauuxx  aarrttiicclleess  3377  eett  6666  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  lleess  ppaarrttiieess  

ss’’iinntteerrddiisseenntt  rréécciipprrooqquueemmeenntt  ttoouuttee  aauuttrree  eessttiimmaattiioonn  lloorrssqquuee  llaa  vvaalleeuurr  aassssuurrééee  dduu  nnaavviirree  oouu  

ddee  ll’’eemmbbaarrccaattiioonn  eesstt  uunnee  vvaalleeuurr  aaggrrééééee..  

  

AArrttiiccllee  9911  ::  DDee  ll’’aassssuurraannccee  ssuurr  bboonnnnee  aarrrriivvééee    
  

LL’’aassssuurraannccee  ssuurr  bboonnnnee  aarrrriivvééee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnttrraaccttééee,,  àà  ppeeiinnee  ddee  nnuulllliittéé,,  qquu’’aavveecc  ll’’aaccccoorrdd  

ddeess  aassssuurreeuurrss  dduu  nnaavviirree..  LLoorrssqquu’’uunnee  ssoommmmee  eesstt  aassssuurrééee  àà  ccee  ttiittrree,,  llaa  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’iinnttéérrêêtt  

aassssuurraabbllee  rrééssuullttee  ddee  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddee  llaa  ssoommmmee  aaiinnssii  ggaarraannttiiee..    

  

LL’’aassssuurreeuurr  nn’’eesstt  tteennuu  qquuee  ddaannss  lleess  ccaass  ddee  ppeerrttee  ttoottaallee  oouu  ddee  ddééllaaiisssseemmeenntt  dduu  nnaavviirree  àà  llaa  

ssuuiittee  dd’’uunn  rriissqquuee  ccoouuvveerrtt  ppaarr  llaa  ppoolliiccee..  IIll  nn’’aa  aauuccuunn  ddrrooiitt  ssuurr  lleess  bbiieennss  ddééllaaiissssééss..    

  

AArrttiiccllee  9922  ::  DDuu  ddrrooiitt  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  ssuurr  llaa  pprriimmee    
  

DDaannss  ll’’aassssuurraannccee  aauu  vvooyyaaggee  oouu  ppoouurr  pplluussiieeuurrss  vvooyyaaggeess  ccoonnssééccuuttiiffss,,  llaa  pprriimmee  eennttiièèrree  eesstt  

aaccqquuiissee  àà  ll’’aassssuurreeuurr  ddèèss  qquuee  lleess  rriissqquueess  oonntt  ccoommmmeennccéé  àà  ccoouurriirr..    

  

DDaannss  ll’’aassssuurraannccee  àà  tteemmppss,,  llaa  pprriimmee  ssttiippuullééee  ppoouurr  ttoouuttee  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  eesstt  aaccqquuiissee  

eenn  ccaass  ddee  ppeerrttee  ttoottaallee  oouu  ddee  ddééllaaiisssseemmeenntt  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee  ll’’aassssuurreeuurr..  SSii  llaa  ppeerrttee  ttoottaallee  oouu  llee  

ddééllaaiisssseemmeenntt  nn’’eesstt  ppaass  àà  ssaa  cchhaarrggee,,  llaa  pprriimmee  eesstt  aaccqquuiissee  eenn  ffoonnccttiioonn  dduu  tteemmppss  ccoouurruu  jjuussqquu’’àà  

llaa  ppeerrttee  ttoottaallee  oouu  àà  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  dduu  ddééllaaiisssseemmeenntt..    

  

AArrttiiccllee  9933  ::  DDeess  rrèègglleemmeennttss  dd’’aavvaarriieess    
  

DDaannss  llee  rrèègglleemmeenntt  dd’’aavvaarriieess,,  ll’’aassssuurreeuurr  nnee  rreemmbboouurrssee  qquuee  llee  ccooûûtt  ddeess  rreemmppllaacceemmeennttss  eett  

rrééppaarraattiioonnss  rreeccoonnnnuuss  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  rreemmeettttrree  llee  nnaavviirree  oouu  ll’’eemmbbaarrccaattiioonn  eenn  bboonn  ééttaatt  ddee  

nnaavviiggaabbiilliittéé,,  àà  ll’’eexxcclluussiioonn  ddee  ttoouuttee  aauuttrree  iinnddeemmnniittéé  ppoouurr  ddéépprréécciiaattiioonn  oouu  cchhôômmaaggee  oouu  

qquueellqquuee  aauuttrree  ccaauussee  qquuee  ccee  ssooiitt..    

  

AArrttiiccllee  9944  ::  DDee  llaa  ggaarraannttiiee  ppaarr  éévvéénneemmeenntt    
  

QQuueell  qquuee  ssooiitt  llee  nnoommbbrree  dd’’éévvéénneemmeennttss  ssuurrvveennuuss  ppeennddaanntt  llaa  dduurrééee  dduu  ccoonnttrraatt,,  ll’’aassssuurréé  eesstt  

ggaarraannttii  ppoouurr  cchhaaqquuee  éévvéénneemmeenntt  jjuussqquu’’aauu  mmoonnttaanntt  dduu  ccaappiittaall  aassssuurréé,,  ssaauuff  llee  ddrrooiitt  ppoouurr  

ll’’aassssuurreeuurr  ddee  ddeemmaannddeerr,,  aapprrèèss  cchhaaqquuee  éévvéénneemmeenntt,,  uunn  ccoommpplléémmeenntt  ddee  pprriimmee..    

  

AArrttiiccllee  9955  ::  DDuu  ddééllaaiisssseemmeenntt  
  

LLee  ddééllaaiisssseemmeenntt  dduu  nnaavviirree  ppeeuutt  êêttrree  eeffffeeccttuuéé  ddaannss  lleess  ccaass  ssuuiivvaannttss  ::  
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11..  ppeerrttee  ttoottaallee  ;;    

22..  rrééppaarraattiioonn  ddeevvaanntt  aatttteeiinnddrree  lleess  ttrrooiiss  qquuaarrttss  ddee  llaa  vvaalleeuurr  aaggrrééééee  ;;    

33..  iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  rrééppaarreerr  ;;    

44..  ddééffaauutt  ddee  nnoouuvveelllleess  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  ;;  llaa  ppeerrttee  eesstt  rrééppuuttééee  ss’’êêttrree  pprroodduuiittee  àà  llaa  

ddaattee  ddeess  ddeerrnniièèrreess  nnoouuvveelllleess..    

  

AArrttiiccllee  9966  ::  DDee  ll’’aalliiéénnaattiioonn  oouu  aaffffrrèètteemmeenntt  ccooqquuee--nnuuee    
  

EEnn  ccaass  dd’’aalliiéénnaattiioonn  oouu  dd’’aaffffrrèètteemmeenntt  ccooqquuee--nnuuee  dduu  nnaavviirree  oouu  ddee  ll’’eemmbbaarrccaattiioonn,,  ll’’aassssuurraannccee  

ccoonnttiinnuuee  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  aauu  pprrooffiitt  dduu  nnoouuvveeaauu  pprroopprriiééttaaiirree  oouu  ddee  ll’’aaffffrréétteeuurr,,  àà  cchhaarrggee  ppoouurr  lluuii  

dd’’eenn  iinnffoorrmmeerr  ll’’aassssuurreeuurr  ddaannss  llee  ddééllaaii  ddee  ddiixx  jjoouurrss  eett  dd’’eexxééccuutteerr  ttoouutteess  lleess  oobblliiggaattiioonnss  ddoonntt  

ll’’aassssuurréé  ééttaaiitt  tteennuu  eennvveerrss  ll’’aassssuurreeuurr  eenn  vveerrttuu  dduu  ccoonnttrraatt..    

  

IIll  sseerraa  ttoouutteeffooiiss  llooiissiibbllee  àà  ll’’aassssuurreeuurr  ddee  rrééssiilliieerr  llee  ccoonnttrraatt  ddaannss  llee  mmooiiss  àà  ddaatteerr  dduu  jjoouurr  ooùù  iill  

aauurraa  rreeççuu  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’aalliiéénnaattiioonn  oouu  ddee  ll’’aaffffrrèètteemmeenntt..  CCeettttee  rrééssiilliiaattiioonn  nnee  pprreennddrraa  eeffffeett  qquuee  

qquuiinnzzee  jjoouurrss  aapprrèèss  ssaa  nnoottiiffiiccaattiioonn..    

  

LL’’aalliiéénnaatteeuurr  oouu  llee  ffrréétteeuurr  rreessttee  tteennuu  aauu  ppaaiieemmeenntt  ddeess  pprriimmeess  éécchhuueess  aannttéérriieeuurreemmeenntt  àà  

ll’’aalliiéénnaattiioonn  oouu  àà  ll’’aaffffrrèètteemmeenntt..  IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  ddee  ll’’aalliiéénnaattiioonn  ddee  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ppaarrttss  ddee  

nnaavviirree  eenn  ccoopprroopprriiééttéé..    

  
Paragraphe 2 : Des assurances sur facultés  
  

AArrttiiccllee  9977  ::  DDee  llaa  ggaarraannttiiee    
  

LL’’aassssuurraannccee  ssuurr  ffaaccuullttééss  ggaarraannttiitt  lleess  ppeerrtteess  eett  ddoommmmaaggeess  mmaattéérriieellss  ccaauussééss  aauuxx  

mmaarrcchhaannddiisseess  ppaarr  ttoouuss  aacccciiddeennttss  ddee  nnaavviiggaattiioonn  oouu  éévvéénneemmeennttss  ddee  ffoorrccee  mmaajjeeuurree  ssaauuff  

eexxcclluussiioonnss  ffoorrmmeelllleess  eett  lliimmiitteess  pprréévvuueess  aauu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee..    

  

AArrttiiccllee  9988  ::  DDeess  ddoommmmaaggeess  nnoonn  ggaarraannttiiss    
  

LL’’aassssuurreeuurr  nnee  rrééppoonndd  ppaass  dduu  ddoommmmaaggee  oouu  ddee  llaa  ppeerrttee  qquuee  ll’’eexxppééddiitteeuurr  oouu  llee  ddeessttiinnaattaaiirree,,  eenn  

ttaanntt  qquuee  tteell,,  aa  ccaauusséé  ppaarr  ffaauuttee  iinntteennttiioonnnneellllee  oouu  iinneexxccuussaabbllee..  IIll  nnee  rrééppoonndd  ppaass  nnoonn  pplluuss  dduu  

ddoommmmaaggee  ccoonnssééccuuttiiff  aauu  vviiccee  pprroopprree  ddee  llaa  mmaarrcchhaannddiissee,,  rrééssuullttaanntt  ddee  ssaa  ddééttéérriioorraattiioonn  iinntteerrnnee,,  

ddee  ssoonn  ddééppéérriisssseemmeenntt,,  ddee  ssoonn  ccoouullaaggee,,  aaiinnssii  qquuee  ddee  ll’’aabbsseennccee  oouu  dduu  ddééffaauutt  dd’’eemmbbaallllaaggee,,  ddee  

llaa  ffrreeiinnttee  ddee  rroouuttee  oouu  dduu  ffaaiitt  ddeess  rroonnggeeuurrss..    

  

AArrttiiccllee  9999  ::  DDeess  ccaattééggoorriieess  ddee  ccoonnttrraattss      
  

LLeess  mmaarrcchhaannddiisseess  ssoonntt  aassssuurrééeess,,  ssooiitt  ppaarr  uunnee  ppoolliiccee  nn’’aayyaanntt  dd’’eeffffeett  qquuee  ppoouurr  uunn  vvooyyaaggee,,  ssooiitt  

ppaarr  uunnee  ppoolliiccee  ddiittee  fflloottttaannttee  oouu  dd’’aabboonnnneemmeenntt,,  aalliimmeennttééee  ppaarr  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  ddeess  

eexxppééddiittiioonnss  ssuucccceessssiivveess  ffaaiitteess  ppaarr  ll’’aassssuurréé..    
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AArrttiiccllee  110000  ::  DDee  ll’’aassssuurraannccee  aauu  vvooyyaaggee  oouu  àà  tteemmppss    
  

LL’’aassssuurraannccee  ddeess  nnaavviirreess  eesstt  ccoonnttrraaccttééee,,  ssooiitt  ppoouurr  uunn  vvooyyaaggee,,  ssooiitt  ppoouurr  pplluussiieeuurrss  vvooyyaaggeess  

ccoonnssééccuuttiiffss,,  ssooiitt  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ddéétteerrmmiinnééee..    

  

DDaannss  ll’’aassssuurraannccee  aauu  vvooyyaaggee,,  llaa  ggaarraannttiiee  ccoouurrtt  ddeeppuuiiss  llee  ddéébbuutt  dduu  cchhaarrggeemmeenntt  jjuussqquu’’àà  llaa  ffiinn  

dduu  ddéécchhaarrggeemmeenntt  eett  aauu  pplluuss  ttaarrdd  qquuiinnzzee  jjoouurrss  aapprrèèss  ll’’aarrrriivvééee  dduu  nnaavviirree  àà  ddeessttiinnaattiioonn..  EEnn  ccaass  

ddee  vvooyyaaggee  ssuurr  lleesstt,,  llaa  ggaarraannttiiee  ccoouurrtt  ddeeppuuiiss  llee  mmoommeenntt  ooùù  llee  nnaavviirree  ddéémmaarrrree  jjuussqquu’’àà  

ll’’aammaarrrraaggee  dduu  nnaavviirree  àà  ssoonn  aarrrriivvééee..    

  

DDaannss  ll’’aassssuurraannccee  àà  tteemmppss,,  lleess  rriissqquueess  dduu  pprreemmiieerr  eett  dduu  ddeerrnniieerr  jjoouurr  ssoonntt  ccoouuvveerrttss  ppaarr  

ll’’aassssuurraannccee..  LLeess  jjoouurrss  ssee  ccoommpptteenntt  ddee  zzéérroo  àà  vviinnggtt--qquuaattrree  hheeuurreess  dd’’aapprrèèss  ll’’hheeuurree  dduu  ppaayyss  ooùù  

llaa  ppoolliiccee  aa  ééttéé  éémmiissee..    

  

AArrttiiccllee  110011  ::  DDee  llaa  ccoonnttiinnuuiittéé  ddeess  ggaarraannttiieess      
  

LLeess  mmaarrcchhaannddiisseess  ssoonntt  aassssuurrééeess  ssaannss  iinntteerrrruuppttiioonn,,  eenn  qquueellqquuee  eennddrrooiitt  qquu’’eelllleess  ssee  ttrroouuvveenntt,,  

ddaannss  lleess  lliimmiitteess  dduu  vvooyyaaggee  ddééffiinnii  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt  oouu  llaa  ddééccllaarraattiioonn  dd’’aalliimmeennttss..    

  

AArrttiiccllee  110022  ::  DDuu  ttrraannssppoorrtt  ccoommbbiinnéé  oouu  mmuullttiimmooddaall    
    

DDèèss  lloorrss  qquu’’uunnee  ppaarrttiiee  dduu  vvooyyaaggee  eesstt  eeffffeeccttuuééee  ssuurr  mmeerr,,  lleess  rrèègglleess  ddee  ll’’aassssuurraannccee  mmaarriittiimmee  

ss’’aapppplliiqquueenntt  àà  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ttrraannssppoorrtt,,  mmêêmmee  ppoouurr  lleess  ppaarrttiieess  dduu  vvooyyaaggee  eeffffeeccttuuééeess  ppaarr  vvooiiee  

tteerrrreessttrree,,  fflluuvviiaallee  oouu  aaéérriieennnnee..    

  

AArrttiiccllee  110033  ::  DDuu  ddééllaaiisssseemmeenntt    
  

LLee  ddééllaaiisssseemmeenntt  ddeess  ffaaccuullttééss  ppeeuutt  êêttrree  eeffffeeccttuuéé  ddaannss  lleess  ccaass  ooùù  lleess  mmaarrcchhaannddiisseess  ssoonntt  ::    
  

11..  ppeerrdduueess  ttoottaalleemmeenntt  ;;    

22..  ppeerrdduueess  oouu  ddééttéérriioorrééeess  àà  ccoonnccuurrrreennccee  ddeess  ttrrooiiss  qquuaarrttss  ddee  lleeuurr  vvaalleeuurr  ;;    

33..  vveenndduueess  eenn  ccoouurrss  ddee  rroouuttee  ppoouurr  ccaauussee  dd’’aavvaarriieess  mmaattéérriieelllleess  ddeess  oobbjjeettss  aassssuurrééss  ppaarr  ssuuiittee  

dd’’uunn  rriissqquuee  ccoouuvveerrtt..    

  

IIll  ppeeuutt  ééggaalleemmeenntt  aavvooiirr  lliieeuu  ddaannss  lleess  ccaass  ::    
  

11..  dd’’iinnnnaavviiggaabbiilliittéé  dduu  nnaavviirree  eett  ssii  ll’’aacchheemmiinneemmeenntt  ddeess  mmaarrcchhaannddiisseess  ppaarr  qquueellqquuee  mmooyyeenn  ddee    

ttrraannssppoorrtt  qquuee  ccee  ssooiitt  nn’’aa  ppuu  ccoommmmeenncceerr  ddaannss  llee  ddééllaaii  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  ;;    

22..  ddee  ddééffaauutt  ddee  nnoouuvveelllleess  dduu  nnaavviirree  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss..    

  

AArrttiiccllee  110044  ::  DDeess  ssaannccttiioonnss  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  ddee  ll’’aassssuurréé    
  

AAuu  ccaass  ooùù  ll’’aassssuurréé  qquuii  aa  ccoonnttrraaccttéé  uunnee  ppoolliiccee  dd’’aabboonnnneemmeenntt  nnee  ss’’eesstt  ppaass  ccoonnffoorrmméé  aauuxx  

oobblliiggaattiioonnss  ccoonnttrraaccttuueelllleess  ddee  ddééccllaarraattiioonn  ddee  ttoouutteess  sseess  eexxppééddiittiioonnss,,  llee  ccoonnttrraatt  ppeeuutt  êêttrree  



Journal officiel - Numéro spécial – 30 avril 2015                                                                  Code des assurances 

 
 
 

45 

rrééssiilliiéé  ssaannss  ddééllaaii  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  qquuii  aa  ddrrooiitt,,  eenn  oouuttrree,,  aauuxx  pprriimmeess  ccoorrrreessppoonnddaanntt  

aauuxx  eexxppééddiittiioonnss  nnoonn  ddééccllaarrééeess..    

  

SSii  ll’’aassssuurréé  eesstt  ddee  mmaauuvvaaiissee  ffooii,,  ll’’aassssuurreeuurr  ppeeuutt  eexxeerrcceerr  llee  ddrrooiitt  ddee  rrééppééttiittiioonn  ssuurr  lleess  

vveerrsseemmeennttss  ddeess  iinnddeemmnniittééss  qquu’’iill  aa  eeffffeeccttuuééss  ppoouurr  lleess  ssiinniissttrreess  rreellaattiiffss  aauuxx  eexxppééddiittiioonnss  

ppoossttéérriieeuurreess  àà  llaa  pprreemmiièèrree  oommiissssiioonn  iinntteennttiioonnnneellllee  ddee  ll’’aassssuurréé..    

  
  

Paragraphe 3 : De la responsabilité civile  
  

AArrttiiccllee  110055  ::  DDee  llaa  ssuubbssiiddiiaarriittéé..      
  

LL’’aassssuurraannccee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  qquuii  aa  ppoouurr  oobbjjeett  llaa  rrééppaarraattiioonn  ddeess  ddoommmmaaggeess  ccaauussééss  aauuxx  ttiieerrss  

ppaarr  llee  nnaavviirree  eett  qquuii  ssoonntt  ggaarraannttiiss  ddaannss  lleess  tteerrmmeess  ddee  ll’’aarrttiiccllee  8888  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  nnee  pprroodduuiitt  

dd''eeffffeett  qquu''eenn  ccaass  dd''iinnssuuffffiissaannccee  ddee  llaa  ssoommmmee  aassssuurrééee  ppaarr  llaa  ppoolliiccee  ssuurr  ccoorrppss..    

  

AArrttiiccllee  110066  ::  DDee  llaa  ggaarraannttiiee  ppaarr  éévvéénneemmeenntt    
  

QQuueell  qquuee  ssooiitt  llee  nnoommbbrree  dd’’éévvéénneemmeennttss  ssuurrvveennuuss  ppeennddaanntt  llaa  dduurrééee  ddee  ll’’aassssuurraannccee  ddee  

rreessppoonnssaabbiilliittéé,,  llaa  ssoommmmee  ssoouussccrriittee  ppaarr  cchhaaqquuee  aassssuurreeuurr  ccoonnssttiittuuee,,  ppaarr  éévvéénneemmeenntt,,  llaa  lliimmiittee  

ddee  ssoonn  eennggaaggeemmeenntt..    

  

AArrttiiccllee  110077  ::  DDee  ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn  dduu  ttiieerrss  lléésséé    
  

LL’’aassssuurreeuurr  nn’’eesstt  tteennuu  ddee  ppaayyeerr  qquu’’aauu  ttiieerrss  lléésséé  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ssoommmmee  dduuee,,  ttaanntt  qquuee  ccee  

ttiieerrss  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ddééssiinnttéérreesssséé  jjuussqquu’’àà  ccoonnccuurrrreennccee  ddee  llaaddiittee  ssoommmmee  ddeess  ccoonnssééqquueenncceess  

ppééccuunniiaaiirreess  dduu  ffaaiitt  ddoommmmaaggeeaabbllee  aayyaanntt  eennttrraaîînnéé  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll’’aassssuurréé..    

  

TITRE IV : DES ASSURANCES DES DOMMAGES OBLIGATOIRES  

Chapitre 1 : De l’obligation d’assurance de la responsabilité civile des 
propriétaires de véhicules terrestres à moteur.  

  
Section 1ère : De l’étendue de l’obligation d’assurance  
  

AArrttiiccllee  110088  ::  DDeess  ppeerrssoonnnneess  eett  vvééhhiiccuulleess  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee    

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee  ddoonntt  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  ppeeuutt  êêttrree  eennggaaggééee  eenn  rraaiissoonn  

ddee  ddoommmmaaggeess  ssuubbiiss  ppaarr  ddeess  ttiieerrss  rrééssuullttaanntt  dd’’aatttteeiinntteess  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  oouu  aauuxx  bbiieennss  ddaannss  llaa  

rrééaalliissaattiioonn  ddeessqquueellss  eesstt  iimmpplliiqquuéé  uunn  vvééhhiiccuullee  tteerrrreessttrree  àà  mmootteeuurr  aaiinnssii  qquuee  sseess  rreemmoorrqquueess  eett  

sseemmii--rreemmoorrqquueess,,  ddooiitt,,  ppoouurr  ffaaiirree  cciirrccuulleerr  lleessddiittss  vvééhhiiccuulleess,,  êêttrree  ccoouuvveerrttee  ppaarr  uunnee  aassssuurraannccee  

ggaarraannttiissssaanntt  cceettttee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii..    
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LLeess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee  ccoouuvvrraanntt  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddééffiinniiee  àà  ll’’aalliinnééaa  11  ccoouuvvrree  ééggaalleemmeenntt  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  ddee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  aayyaanntt  llaa  ggaarrddee  oouu  llaa  ccoonndduuiittee,,  mmêêmmee  nnoonn  aauuttoorriissééee,,  

dduu  vvééhhiiccuullee,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa  rrééppaarraattiioonn,,  ddee  llaa  vveennttee  eett  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddee  

ll’’aauuttoommoobbiillee,,  aaiinnssii  qquuee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  ddeess  ppaassssaaggeerrss  dduu  vvééhhiiccuullee  oobbjjeett  ddee  

ll’’aassssuurraannccee..    

  

CCeess  ccoonnttrraattss  ccoouuvvrreenntt,,  eenn  pplluuss  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  mmeennttiioonnnnééeess  àà  

ll’’aalliinnééaa  11eerr,,    cceellllee  dduu  ssoouussccrriipptteeuurr  dduu  ccoonnttrraatt  eett  dduu  pprroopprriiééttaaiirree  dduu  vvééhhiiccuullee..    

  

LL’’aassssuurreeuurr  eesstt  ssuubbrrooggéé  ddaannss  lleess  ddrrooiittss  qquuee  ppoossssèèddee  llee  ccrrééaanncciieerr  ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé  ccoonnttrree  llaa  

ppeerrssoonnnnee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  ll’’aacccciiddeenntt  lloorrssqquuee  llaa  ggaarrddee  oouu  llaa  ccoonndduuiittee  dduu  vvééhhiiccuullee  aa  ééttéé  

oobbtteennuuee  àà  ll’’iinnssuu  oouu  ccoonnttrree  llee  ggrréé  dduu  pprroopprriiééttaaiirree..    

  

LL’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  ss’’aapppplliiqquuee  aauuxx  vvééhhiiccuulleess  aappppaarrtteennaanntt  aauu  ppoouuvvooiirr  cceennttrraall,,  aauuxx  

pprroovviinncceess  eett  aauuxx  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  vvééhhiiccuulleess  ddee  ll’’aarrmmééee  eett  ddee  

llaa  ppoolliiccee  nnaattiioonnaallee,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee  cceeuuxx  ddeessttiinnééss  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  aaiinnssii  qquuee    cceeuuxx  cciirrccuullaanntt  

ssuurr  llaa  vvooiiee  ffeerrrrééee..    

  

AArrttiiccllee  110099  ::  DDeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa  rrééppaarraattiioonn  eett  ddee  llaa  vveennttee    
  

LLeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddee  llaa  rrééppaarraattiioonn,,  ddee  llaa  vveennttee  eett  dduu  ccoonnttrrôôllee  tteecchhnniiqquuee  ddee  ll’’aauuttoommoobbiillee  

ssoonntt  tteennuuss  ddee  ss’’aassssuurreerr  ppoouurr  lleeuurr  pprroopprree  rreessppoonnssaabbiilliittéé,,  cceellllee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ttrraavvaaiillllaanntt  ddaannss  

lleeuurr  eexxppllooiittaattiioonn,,  eett  cceellllee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt  llaa  ggaarrddee  oouu  llaa  ccoonndduuiittee  dduu  vvééhhiiccuullee  aaiinnssii  qquuee  

cceellllee  ddeess  ppaassssaaggeerrss..    

  

CCeettttee  oobblliiggaattiioonn  ss’’aapppplliiqquuee  àà  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  qquuee  lleess  ppeerrssoonnnneess  mmeennttiioonnnnééeess  aauu  

pprrééccééddeenntt  aalliinnééaa  ppeeuuvveenntt  eennccoouurriirr  dduu  ffaaiitt  ddeess  ddoommmmaaggeess  ccaauussééss  aauuxx  ttiieerrss  ppaarr  lleess  vvééhhiiccuulleess  

qquuii  ssoonntt  ccoonnffiiééss  aauu  ssoouussccrriipptteeuurr  dduu  ccoonnttrraatt  eenn  rraaiissoonn  ddee  sseess  ffoonnccttiioonnss  eett  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  

uuttiilliissééss  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee  dduu  ssoouussccrriipptteeuurr  dduu  ccoonnttrraatt..    

  

AArrttiiccllee  111100  ::  DDeess  rreemmoorrqquueess    
  

LL’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  ss’’aapppplliiqquuee  aauu  vvééhhiiccuullee  tteerrrreessttrree  àà  mmootteeuurr  eett  àà  sseess  rreemmoorrqquueess  eett  

sseemmii--rreemmoorrqquueess..    

  

SSaauuff  eenn  ccaass  ddee  rrééttiicceennccee  oouu  ddee  ffaauussssee  ddééccllaarraattiioonn  iinntteennttiioonnnneellllee,,  ll’’aaddjjoonnccttiioonn  àà  uunn  vvééhhiiccuullee  

tteerrrreessttrree  àà  mmootteeuurr  ddee  ppeettiitteess  rreemmoorrqquueess  oouu  sseemmii--rreemmoorrqquueess  ccoonnssttiittuuee  aauu  sseennss  ddeess  aarrttiicclleess  

1155  eett  1177  uunnee  aaggggrraavvaattiioonn  dduu  rriissqquuee  ccoouuvveerrtt  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt  ggaarraannttiissssaanntt  llee  vvééhhiiccuullee..    

  

AArrttiiccllee  111111  ::  DDee  ll’’éétteenndduuee  tteerrrriittoorriiaallee  eett  mmoonnttaanntt  mmiinniimmuumm  ddeess  ggaarraannttiieess      
  

LL’’aassssuurraannccee  pprréévvuuee  àà  ll’’aarrttiiccllee  110088  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ccoommppoorrttee  uunnee  ggaarraannttiiee  ddee  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  ss’’éétteennddaanntt  àà  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..        
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LL’’aassssuurraannccee  eesstt  ssoouussccrriittee  ssaannss  lliimmiittaattiioonn  ddee  ssoommmmee  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ddoommmmaaggeess  

ccoorrppoorreellss  eett  ppoouurr  uunnee  vvaalleeuurr  àà  ffiixxeerr  ppaarr  ddééccrreett  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  

mmiinniissttrree  aayyaanntt    llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  aapprrèèss  aavviiss  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  

rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess,,  ppaarr  vvééhhiiccuullee  eett  ppaarr  ssiinniissttrree  mmaattéérriieell..    

  

AArrttiiccllee  111122  ::  DDeess  éévvéénneemmeennttss  ggaarraannttiiss      
  

LL’’aassssuurraannccee  ggaarraannttiitt  llaa  rrééppaarraattiioonn  ddeess  ddoommmmaaggeess  ccoorrppoorreellss  oouu  mmaattéérriieellss  rrééssuullttaanntt  ::    
  

11..  ddeess  aacccciiddeennttss,,  iinncceennddiieess  oouu  eexxpplloossiioonnss  ccaauussééss  ppaarr  llee  vvééhhiiccuullee,,  lleess  rreemmoorrqquueess  oouu  sseemmii--

rreemmoorrqquueess,,  lleess  aacccceessssooiirreess  eett    lleess  pprroodduuiittss  sseerrvvaanntt  àà  lleeuurr  uuttiilliissaattiioonn,,  lleess  oobbjjeettss  eett  

ssuubbssttaanncceess  qquu’’iillss  ttrraannssppoorrtteenntt  ;;    

22..  ddee  llaa  cchhuuttee  ddee  cceess  aacccceessssooiirreess,,  oobbjjeettss,,  ssuubbssttaanncceess  oouu  pprroodduuiittss..    

  

AArrttiiccllee  111133  ::  DDeess  eexxcclluussiioonnss  aauuttoorriissééeess        
  

LLaa  ggaarraannttiiee  nnee  ss’’aapppplliiqquuee  ppaass  àà  llaa  rrééppaarraattiioonn  ddeess  ddoommmmaaggeess  ssuubbiiss  ppaarr  ::    

11..  llee  ccoonndduucctteeuurr  dduu  vvééhhiiccuullee  ;;  
22..  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ffaammiillllee  dduu  ccoonndduucctteeuurr,,  ddee  ll’’aassssuurréé,,  dduu  ssoouussccrriipptteeuurr  eett  dduu  pprroopprriiééttaaiirree  

dduu  vvééhhiiccuullee  ;;    

33..  lleess  ssaallaarriiééss  oouu  pprrééppoossééss  ddee  ll’’aassssuurréé,,  eenn  sseerrvviiccee,,  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  ddoommmmaaggeess  ddaannss  llaa  

mmeessuurree  ooùù  cceess  ddoommmmaaggeess  ssoonntt  ddééjjàà  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  llaa  llééggiissllaattiioonn  ssuurr  lleess  

aacccciiddeennttss  dduu  ttrraavvaaiill  ;;    

44..  llee  vvoolleeuurr  dduu  vvééhhiiccuullee  aassssuurréé  oouu  ppaarr  sseess  ccoommpplliicceess  mmêêmmee  ttrraannssppoorrttééss  ddaannss  llee  vvééhhiiccuullee  ;;    

55..    lleess  vviiccttiimmeess,,  ssuuiittee  àà    ll’’aaggggrraavvaattiioonn  ddeess  ddoommmmaaggeess  ccaauussééss,,  ddeess  aarrmmeess  oouu  eennggiinnss  ddeessttiinnééss  

àà  eexxpplloosseerr  ppaarr  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  ssttrruuccttuurree  dduu  nnooyyaauu  ddee  ll’’aattoommee  oouu  ppaarr  ttoouutt  ccoommbbuussttiibbllee  

nnuuccllééaaiirree,,  pprroodduuiitt  oouu  ddéécchheett  rraaddiiooaaccttiiff  oouu  ppaarr  ttoouuttee  aauuttrree  ssoouurrccee  ddee  rraayyoonnnneemmeennttss  

iioonniissaannttss  eett  qquuii  eennggaaggeenntt  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eexxcclluussiivvee  dd’’uunn  eexxppllooiittaanntt  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  

nnuuccllééaaiirree  ;;    

66..  lleess  iimmmmeeuubblleess,,  cchhoosseess  oouu  aanniimmaauuxx  ddoonntt  llee  pprroopprriiééttaaiirree  dduu  vvééhhiiccuullee  oouu  ssoonn  ccoonndduucctteeuurr  

ssoonntt  pprroopprriiééttaaiirreess  oouu  qquuii  lleeuurr  ssoonntt  lloouuééss  oouu  ccoonnffiiééss  àà  qquueellqquuee  ttiittrree  qquuee  ccee  ssooiitt  ;;    

77..  lleess  mmaarrcchhaannddiisseess  oouu  oobbjjeettss  ttrraannssppoorrttééss,,  ssaauuff  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  llaa  ddééttéérriioorraattiioonn  ddeess  

vvêêtteemmeennttss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ttrraannssppoorrttééeess  lloorrssqquuee  cceellllee--ccii  eesstt  ll’’aacccceessssooiirree  dd’’uunn  aacccciiddeenntt  

ccoorrppoorreell  ;;  

88..    lleess  vviiccttiimmeess  ddee  cchhaarrggeemmeenntt  oouu  dduu  ddéécchhaarrggeemmeenntt  dduu  vvééhhiiccuullee..    

  

AArrttiiccllee  111144  ::  DDuu  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonndduuiirree    
  

LLee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  ppeeuutt,,  ssaannss  qquu’’iill  ssooiitt  ddéérrooggéé  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  110088  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii,,  ccoommppoorrtteerr  ddeess  ccllaauusseess  pprréévvooyyaanntt  uunnee  eexxcclluussiioonn  ddee  ggaarraannttiiee  lloorrssqquuee  ::    
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11..  llee  ccoonndduucctteeuurr,,  aauu  mmoommeenntt  dduu  ssiinniissttrree,,  nn’’aa  ppaass  ll’’ââggee  rreeqquuiiss  oouu  nnee  ppoossssèèddee  ppaass  llee  ppeerrmmiiss  

ddee  ccoonndduuiirree  eenn  ééttaatt  ddee  vvaalliiddiittéé  eexxiiggéé  ppaarr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr  ppoouurr  llaa  ccoonndduuiittee  dduu  

vvééhhiiccuullee,,  ssaauuff  eenn  ccaass  ddee  vvooll,,  ddee  vviioolleennccee  oouu  dd’’uuttiilliissaattiioonn  dduu  vvééhhiiccuullee  àà  ll’’iinnssuu  ddee  ll’’aassssuurréé  ;;    

22..  llee  ttrraannssppoorrtt  nn’’eesstt  ppaass  eeffffeeccttuuéé  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ssuuffffiissaanntteess  ddee  ssééccuurriittéé  ffiixxééeess  ppaarr  llee  
ccoonnssttrruucctteeuurr  dduu  vvééhhiiccuullee  oouu  ppaarr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  ééddiiccttééee  ppaarr  lleess  aauuttoorriittééss  ccoommppéétteenntteess  

eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ddoommmmaaggeess  ssuubbiiss  ppaarr  lleess  ppeerrssoonnnneess  ttrraannssppoorrttééeess..    
  

LL’’eexxcceeppttiioonn  pprréévvuuee  aauu  pprreemmiieerr  aalliinnééaa  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ooppppoossééee  aauu  ccoonndduucctteeuurr  ddéétteenntteeuurr  dd’’uunn  

ppeerrmmiiss  ddee  ccoonndduuiirree  ddééccllaarréé  àà  ll’’aassssuurreeuurr  lloorrss  ddee  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  oouu  dduu  rreennoouuvveelllleemmeenntt  dduu  

ccoonnttrraatt,,  lloorrssqquuee  ccee  cceerrttiiffiiccaatt  eesstt  ssaannss  vvaalliiddiittéé  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  tteennaanntt  aauu  lliieeuu  oouu  àà  llaa  dduurrééee  

ddee  rrééssiiddeennccee  ddee  ssoonn  ttiittuullaaiirree  oouu  lloorrssqquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  rreessttrriiccttiivveess  dd’’uuttiilliissaattiioonn  aauuttrreess  qquuee  

cceelllleess  rreellaattiivveess  aauuxx  ccaattééggoorriieess  ddee  vvééhhiiccuulleess,,  ppoorrttééeess  ssuurr  cceelluuii--ccii  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  rreessppeeccttééeess..    

  

AArrttiiccllee  111155  ::  DDeess  aauuttrreess  eexxcclluussiioonnss      
  

SSoonntt  vvaallaabblleess,,  ssaannss  qquuee  llaa  ppeerrssoonnnnee  aassssuujjeettttiiee  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  ssooiitt  ddiissppeennssééee  ddee  

cceettttee  oobblliiggaattiioonn  ddaannss  lleess  ccaass  pprréévvuuss  ccii--ddeessssoouuss,,  lleess  ccllaauusseess  ddeess  ccoonnttrraattss  aayyaanntt  ppoouurr  oobbjjeett  

dd’’eexxcclluurree  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eennccoouurruuee  ppaarr  ll’’aassssuurréé  dduu  ffaaiitt  ddeess  ddoommmmaaggeess  ::    
  

11..  ssuurrvveennuuss  aauu  ccoouurrss  dd’’éépprreeuuvveess,,  ccoouurrsseess,,  ccoommppééttiittiioonnss  oouu  lleeuurrss  eessssaaiiss,,  ssoouummiiss  ppaarr  llaa  

rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr  àà  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  pprrééaallaabbllee  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss..    

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  ppaarrttiicciippaanntt  àà  ll’’uunnee  ddee  cceess  éépprreeuuvveess,,  ccoouurrsseess,,  ccoommppééttiittiioonnss  oouu  eessssaaiiss  eenn  

qquuaalliittéé  ddee  ccoonnccuurrrreenntt  oouu  dd’’oorrggaanniissaatteeuurr  nn’’eesstt  rrééppuuttééee  aavvooiirr  ssaattiissffaaiitt  aauuxx  pprreessccrriippttiioonnss  dduu  

pprréésseenntt  cchhaappiittrree  qquuee  ssii  ssaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eesstt  ggaarraannttiiee  ppaarr  uunnee  aassssuurraannccee  ssppéécciiffiiqquuee  ddaannss  

lleess  ccoonnddiittiioonnss  eexxiiggééeess  ppaarr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  aapppplliiccaabbllee  eenn  llaa  mmaattiièèrree  ;;    

22..    ssuubbiiss  ppaarr  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ttrraannssppoorrttééeess  àà  ttiittrree  oonnéérreeuuxx,,  ssaauuff  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  
ccoonnttrraattss  ssoouussccrriittss  ppaarr  ddeess  ttrraannssppoorrtteeuurrss  ddee  ppeerrssoonnnneess  ppoouurr  lleess  vvééhhiiccuulleess  sseerrvvaanntt  àà  

ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurr  pprrooffeessssiioonn  ;;    

33..    ccaauussééss  ppaarr  llee  vvééhhiiccuullee  lloorrssqquu’’iill  ttrraannssppoorrttee  ddeess  mmaattiièèrreess  iinnffllaammmmaabblleess,,  eexxpplloossiivveess,,  

ccoorrrroossiivveess  oouu  ccoommbbuurraanntteess  eett  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddeessqquueellss  lleessddiitteess  mmaattiièèrreess  aauurraaiieenntt  pprroovvooqquuéé  

oouu  aaggggrraavvéé  llee  ssiinniissttrree  ;;  ttoouutteeffooiiss,,  llaa  nnoonn--aassssuurraannccee  nnee  ssaauurraaiitt  êêttrree  iinnvvooqquuééee  dduu  cchheeff  ddee  

ttrraannssppoorrtt  dd’’hhuuiilleess,,  dd’’eesssseenncceess  mmiinnéérraalleess  oouu  ddee  pprroodduuiittss  ssiimmiillaaiirreess,,  nnee  ddééppaassssaanntt  ppaass  cciinnqq  

cceennttss  kkiillooggrraammmmeess  oouu  ssiixx  cceennttss  lliittrreess,,  yy  ccoommpprriiss  ll’’aapppprroovviissiioonnnneemmeenntt  ddee  ccaarrbbuurraanntt  lliiqquuiiddee  

oouu  ggaazzeeuuxx  nnéécceessssaaiirree  aauu  mmootteeuurr  ;;    

44..    ccaauussééss  ppaarr  llee  vvééhhiiccuullee  lloorrssqquu’’iill  ttrraannssppoorrttee  ddeess  ssoouurrcceess  ddee  rraayyoonnnneemmeennttss  iioonniissaannttss  

ddeessttiinnééeess  àà  êêttrree  uuttiilliissééeess  ddaannss  uunnee  iinnssttaallllaattiioonn  nnuuccllééaaiirree,,  ddèèss  lloorrss  qquuee  lleessddiitteess  ssoouurrcceess  

aauurraaiieenntt  pprroovvooqquuéé  oouu  aaggggrraavvéé  llee  ssiinniissttrree..    
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AArrttiiccllee  111166  ::  DDee  llaa  ffrraanncchhiissee      
  

IIll  ppeeuutt  êêttrree  ssttiippuulléé  aauu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  qquuee  ll’’aassssuurréé  ccoonnsseerrvvee  àà  ssaa  cchhaarrggee  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  

ll’’iinnddeemmnniittéé  dduuee  aauu  ttiieerrss  lléésséé..    

  

AArrttiiccllee  111177  ::  DDeess  eexxcceeppttiioonnss  iinnooppppoossaabblleess  aauuxx  ttiieerrss  vviiccttiimmeess  dd’’aacccciiddeennttss  ccoorrppoorreellss    
  

NNee  ssoonntt  ppaass  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ttiieerrss  vviiccttiimmeess  dd’’aacccciiddeennttss  ccoorrppoorreellss  oouu  àà  lleeuurrss  aayyaannttss  ddrrooiitt  ::    
  

11..  llaa  lliimmiittaattiioonn  ddee  ggaarraannttiiee  pprréévvuuee  àà  ll’’aarrttiiccllee  111166  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ;;    

22..  lleess  eexxcclluussiioonnss  ddee  ggaarraannttiiee  pprréévvuueess  aauuxx  aarrttiicclleess  111133  eett  111155  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ;;    

33..  lleess  ddéécchhééaanncceess,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee  llaa  ssuussppeennssiioonn  rréégguulliièèrree  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  ppoouurr  nnoonn  
ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  pprriimmee  ;;    

44..  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé  pprréévvuuee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  1155  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

    

  DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass  ssuussmmeennttiioonnnnééss,,  ll’’aassssuurreeuurr  pprrooccèèddee  aauu  ppaaiieemmeenntt  ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé  ppoouurr  llee  

ccoommppttee  ddee  ll’’aassssuurréé  rreessppoonnssaabbllee..    

  

IIll  ppeeuutt  eexxeerrcceerr  ccoonnttrree  ccee  ddeerrnniieerr  uunnee  aaccttiioonn  eenn  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  ssoommmmeess  qquu’’iill  

aa  aaiinnssii  ppaayyééeess  oouu  mmiisseess  eenn  rréésseerrvvee  àà  ssaa  ppllaaccee..    

  

AArrttiiccllee  111188  ::  DDee  llaa  ccoonndduuiittee  eenn  ééttaatt  dd’’iivvrreessssee      
  

EEsstt  rrééppuuttééee  nnoonn  ééccrriittee  ttoouuttee  ccllaauussee  ssttiippuullaanntt  llaa  ddéécchhééaannccee  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  

cciivviillee  ddee  ll’’aassssuurréé  eenn  ccaass  ddee  ccoonnddaammnnaattiioonn  ppoouurr  ccoonndduuiittee  eenn  ééttaatt  dd’’iivvrreessssee  oouu  ssoouuss  ll’’eemmpprriissee  

ddee  ssuubbssttaanncceess  pprroohhiibbééeess..    

  

TToouutteeffooiiss,,  uunnee  tteellllee  ccllaauussee  eesstt  ooppppoossaabbllee  àà  ll’’aassssuurréé  ppoouurr  lleess  ggaarraannttiieess  nnoonn  oobblliiggaattooiirreess..    

  
Section 2 : Du contrôle de l’obligation d’assurance  
  

AArrttiiccllee  111199  ::  DDuu  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee      
  

TToouutt  ccoonndduucctteeuurr  dd’’uunn  vvééhhiiccuullee  mmeennttiioonnnnéé  àà  ll’’aarrttiiccllee  110088  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ddooiitt,,  ddaannss  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  êêttrree  eenn  mmeessuurree  ddee  pprréésseenntteerr  uunn  ddooccuummeenntt  ffaaiissaanntt  

pprrééssuummeerr  qquuee  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  aa  ééttéé  ssaattiissffaaiittee..    

  

CCeettttee  pprrééssoommppttiioonn  rrééssuullttee  ddee  llaa  pprréésseennttaattiioonn,,  aauuxx  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  oouu  aaggeennttss  qquuaalliiffiiééss  cchhaarrggééss  

ddee  ccoonnssttaatteerr  lleess  iinnffrraaccttiioonnss  àà  llaa  ppoolliiccee  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn,,  dd’’uunn  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee  ccoonnffoorrmmee  

aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  112222  eett  112233  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    
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LLee  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee,,  rreemmiiss  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  àà  ll’’aassssuurréé  lloorrss  ddee  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  oouu  

ddee  ssoonn  rreennoouuvveelllleemmeenntt,,  ddooiitt  ppoouuvvooiirr  êêttrree  ffoouurrnnii  ppaarr  llee  ccoonndduucctteeuurr  dduu  vvééhhiiccuullee  lloorrss  ddee  ttoouutt  

ccoonnttrrôôllee..  AA  ddééffaauutt  ddee  cceerrttiiffiiccaatt,,  llaa  jjuussttiiffiiccaattiioonn  eesstt  ffoouurrnniiee  aauuxx  aauuttoorriittééss  jjuuddiicciiaaiirreess  ppaarr  ttoouuss  

mmooyyeennss..    

  

LLee  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee    nn’’iimmpplliiqquuee  ppaass  uunnee  oobblliiggaattiioonn  ddee  ggaarraannttiiee  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  

qquuii  nn’’eesstt  eennggaaggéé  qquuee  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  lluuii--mmêêmmee..    

  

AArrttiiccllee  112200  ::  DDee  llaa  ddéélliivvrraannccee  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  eett  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  pprroovviissooiirree      
  

LLee  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee  mmeennttiioonnnnéé  àà  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt  eesstt  ddéélliivvrréé  ddaannss  uunn  ddééllaaii  mmaaxxiimmuumm  

ddee  ddiixx  jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  eett  rreennoouuvveelléé  lloorrss  dduu  ppaaiieemmeenntt  ddeess  

pprriimmeess  oouu  ppoorrttiioonnss  ddee  pprriimmeess  ssuubbssééqquueenntteess..    

  

FFaauuttee  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  iimmmmééddiiaatt  ddee  ccee  ddooccuummeenntt,,  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  ddéélliivvrree,,  ssaannss  ffrraaiiss,,  

àà  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt,,  uunn  cceerrttiiffiiccaatt  pprroovviissooiirree  qquuii  ééttaabblliitt  llaa  pprrééssoommppttiioonn  dd’’aassssuurraannccee  

ppeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  qquu’’eellllee  ddéétteerrmmiinnee,,  ddoonntt  llaa  dduurrééee  nnee  ppeeuutt  eexxccééddeerr  uunn  mmooiiss..    

  

AArrttiiccllee  112211  ::  DDeess  mmeennttiioonnss  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee      
  

LL’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  eesstt  tteennuuee  ddee  ddéélliivvrreerr,,  ssaannss  ffrraaiiss,,  uunn  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee  ppoouurr  

cchhaaccuunn  ddeess  vvééhhiiccuulleess  ccoouuvveerrttss  ppaarr  uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee..    

  

IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  ppoouurr  cchhaaqquuee  rreemmoorrqquuee  eett  sseemmii--rreemmoorrqquuee..    

  

PPoouurr  lleess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ppeerrssoonnnneess  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  110088  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii,,  llee  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee  ddooiitt  êêttrree  ddéélliivvrréé  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  eenn  aauuttaanntt  

dd’’eexxeemmppllaaiirreess  qquu’’iill  eesstt  pprréévvuu  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt..    

  

LLee  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee  ddooiitt  mmeennttiioonnnneerr  ::    
  

11..  llaa  ddéénnoommiinnaattiioonn  eett  ll’’aaddrreessssee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  ;;    

22..  lleess  nnoomm,,  ppoosstt  nnoommss,,  pprréénnoommss  eett  aaddrreesssseess  dduu  ssoouussccrriipptteeuurr  dduu  ccoonnttrraatt  ;;    

33..  llee  nnuumméérroo  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  ;;    

44..  llaa  ppéérriiooddee  dd’’aassssuurraannccee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  pprriimmee  oouu  ppoorrttiioonn  ddee  pprriimmee  ppaayyééee,,  eenn  iinnddiiqquuaanntt  

ccllaaiirreemmeenntt  llaa  ddaattee  ddee  ll’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  ddeess  ggaarraannttiieess  eett  llaa  ddaattee  ddee  lleeuurr  cceessssaattiioonn  ;;    

55..  lleess  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  dduu  vvééhhiiccuullee,,  nnoottaammmmeenntt  ssaa  nnaattuurree,,  ssoonn  ttyyppee,,  ssaa  mmaarrqquuee,,  ssoonn  nnuumméérroo  

dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  oouu  àà  ddééffaauutt  llee  nnuumméérroo  dduu  mmootteeuurr  oouu  dduu  cchhââssssiiss  ;;    

66..  llaa  pprrooffeessssiioonn  dduu  ssoouussccrriipptteeuurr  ;;    

77..  lleess  nnoommss  ddeess  ppaayyss  ssuurr  lleess  tteerrrriittooiirreess  ddeessqquueellss  llaa  ggaarraannttiiee  ccoonnttrraaccttuueellllee  ss’’aapppplliiqquuee,,  

lloorrssqquuee  llaa  ggaarraannttiiee  eesstt  éétteenndduuee  hhoorrss  dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..  
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AArrttiiccllee  112222  ::  DDee  llaa  ffoorrmmee  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee    
  

LLee  ddooccuummeenntt  rreemmiiss  àà  ll’’aassssuurréé  ddooiitt  êêttrree  ccllaaiirreemmeenntt  iinnttiittuulléé  ssooiitt    cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee,,  ssooiitt  

cceerrttiiffiiccaatt  pprroovviissooiirree  dd’’aassssuurraannccee..    

  

LLeess  ddiimmeennssiioonnss  eett  llaa  ccoouulleeuurr  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee  sseerroonntt  ddéétteerrmmiinnééeess  ppaarr    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  

rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  112233  ::  DDeess  vvééhhiiccuulleess  nnoonn  aassssuujjeettttiiss  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee        
  

LLeess  vvééhhiiccuulleess  nnoonn  ssoouummiiss  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  ddeerrnniieerr  aalliinnééaa  ddee  

ll’’aarrttiiccllee  110088  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ssoonntt  tteennuuss  ddee  ddiissppoosseerr  dd’’uunn  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  pprroopprriiééttéé  ddéélliivvrréé  ppaarr  

ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ccoommppéétteennttee..    

  

AArrttiiccllee  112244  ::  DDuu  vvooll  oouu  ddee  llaa  ppeerrttee  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee    
    

EEnn  ccaass  ddee  ppeerrttee  oouu  ddee  vvooll  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee,,  ll’’aassssuurreeuurr  eenn  ddéélliivvrree  uunn  dduupplliiccaattaa  ssuurr  llaa  

ssiimmppllee  ddeemmaannddee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  aauu  pprrooffiitt  ddee  qquuii  llee  ddooccuummeenntt  oorriiggiinnaall  aa  ééttéé  ééttaabbllii..    

  

AArrttiiccllee  112255  ::  DDeess  vvééhhiiccuulleess  eenn  cciirrccuullaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee      
    

EEnn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  ccoonnvveennttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess,,  bbiillaattéérraalleess  oouu  mmuullttiillaattéérraalleess,,  

ddûûmmeenntt  rraattiiffiiééeess  eett  ppuubblliiééeess  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ssuurr  llee  rrééggiimmee  

dd’’aassssuurraannccee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  aauuttoommoobbiillee,,  lleess  vvééhhiiccuulleess  eenn  cciirrccuullaattiioonn  iinntteerrnnaattiioonnaallee  

ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ccoonnggoollaaiiss,,  lloorrssqquu’’iillss  nn’’yy  ssoonntt  ppaass  iimmmmaattrriiccuullééss,,  ssoonntt  tteennuuss  dd’’êêttrree  ccoouuvveerrttss  ppaarr  

uunnee  aassssuurraannccee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  aauuttoommoobbiillee..  

  

LLaa  pprreeuuvvee  dduu  rreessppeecctt  ddee  cceettttee  oobblliiggaattiioonn  eesstt  ssuuffffiissaannttee  ppaarr  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  llaa  ccaarrttee  

iinntteerrnnaattiioonnaallee  dd’’aassssuurraannccee  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee..  

  

AA  ddééffaauutt  ddee  pprréésseennttaattiioonn  ddee  cceettttee  ccaarrttee,,  lleess  vvééhhiiccuulleess  vviissééss  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt,,  ddooiivveenntt  

ssoouussccrriirree,,  aauuxx  ffrroonnttiièèrreess  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,  uunnee  aassssuurraannccee  ddoonntt  lleess  

ccoonnddiittiioonnss  ddee  ssoouussccrriippttiioonn  ssoonntt  ddéétteerrmmiinnééeess  ppaarr  aarrrrêêttéé  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  

aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  

ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  112266  ::  DDeess  mmeennttiioonnss  eett  ddee  llaa  vvaalliiddiittéé  ddee  llaa  ccaarrttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee      
  

LLaa  ccaarrttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dd’’aassssuurraannccee  aauuttoommoobbiillee  ccoommpprreenndd  aauu  mmiinniimmuumm  lleess  mmeennttiioonnss  pprréévvuueess  

àà  ll’’aarrttiiccllee  112211  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

  

LLaa  ggaarraannttiiee  pprrooccuurrééee  ppaarr  llaa  ccaarrttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dd’’aassssuurraannccee  ccoouuvvrree  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  

eennccoouurruuee  ppaarr  llee  ttiittuullaaiirree  ddee  cceettttee  ccaarrttee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  
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LLaa  ccaarrttee  iinntteerrnnaattiioonnaallee  dd’’aassssuurraannccee  eesstt  ddéélliivvrrééee  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ddéétteerrmmiinnééee  àà  ll’’aavvaannccee  eett,,  aauu  

pplluuss  ppoouurr  uunn  aann,,  ssaannss  tteenniirr  ccoommppttee  dduu  nnoommbbrree  ddee  vvooyyaaggeess  àà  eeffffeeccttuueerr..  

  

EEllllee  nn’’eesstt  vvaallaabbllee  qquuee  ppoouurr  uunn  sseeuull  vvééhhiiccuullee  aauuttoommoobbiillee  eett  nnee  ppeeuutt  eenn  aauuccuunn  ccaass  êêttrree  

ttrraannssfféérrééee  àà  uunn  aauuttrree  vvééhhiiccuullee..      

  
Section 3 : Du barème des responsabilités  
  

AArrttiiccllee  112277  ::  DDuu  bbaarrèèmmee  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss    
  

LLee  bbaarrèèmmee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittééss  rreessppeeccttiivveess  ddeess  vvééhhiiccuulleess  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  uunn  mmêêmmee  aacccciiddeenntt  

eenn  ffoonnccttiioonn  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess  ddee  cceett  aacccciiddeenntt  eesstt  ffiixxéé  ppaarr  ddééccrreett  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ssuurr  

pprrooppoossiittiioonn  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  aapprrèèss  aavviiss  ddee    

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

CCee  bbaarrèèmmee  eesstt  uuttiilliisséé  ::    

  

11..  ppoouurr  llee  rrèègglleemmeenntt  ddeess  ddoommmmaaggeess  mmaattéérriieellss  ssuurrvveennuuss  lloorrss  dd’’aacccciiddeennttss  ddaannss  lleessqquueellss  

pplluussiieeuurrss  vvééhhiiccuulleess  ssoonntt  iimmpplliiqquuééss,,  ssooiitt  qquuee  cceess  vvééhhiiccuulleess  nnee  ssoonntt  aassssuurrééss  qquu’’eenn  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee,,  ssooiitt  qquuee  ll’’uunn  aauu  mmooiinnss  dd’’eennttrree  eeuuxx  eesstt  aassssuurréé  eenn  ddoommmmaaggeess,,  

ll’’aassssuurreeuurr  vveeuuiillllee  eexxeerrcceerr  ssoonn  rreeccoouurrss  ccoonnttrree  llee  oouu  lleess  ttiieerrss  rreessppoonnssaabblleess  ;;    

22..  eenn  ccaass  dd’’aacccciiddeenntt  ccoorrppoorreell,,  ppoouurr  ddéétteerrmmiinneerr  lleess  ddrrooiittss  àà  rreeccoouurrss  rreessppeeccttiiffss  ddeess  aassssuurreeuurrss  

qquuii  oonntt  iinnddeemmnniisséé  lleess  vviiccttiimmeess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

AArrttiiccllee  112288  ::  DDee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduu  bbaarrèèmmee  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  aauuxx  aassssuurrééss    
    

LLee  bbaarrèèmmee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddooiitt  êêttrree  ffoouurrnnii  àà  cchhaaqquuee  aassssuurréé  aauu  mmoommeenntt  ddee  llaa  rreemmiissee  ddee  

ssoonn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  aauuttoommoobbiillee..    

  
Section 4 : De l’indemnisation des victimes d’accidents corporels  
  

Paragraphe 1er : Du régime juridique de l’indemnisation  
  

AArrttiiccllee  112299  ::  DDeess  ppeerrssoonnnneess  vviissééeess    
  

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn  ss’’aapppplliiqquueenntt  àà  ttoouutteess  lleess  vviiccttiimmeess  ddee  ddoommmmaaggeess  

ccoorrppoorreellss  ssuurrvveennuuss  àà  ll’’ooccccaassiioonn  dd’’uunn  aacccciiddeenntt  iimmpplliiqquuaanntt  uunn  vvééhhiiccuullee  tteerrrreessttrree  àà  mmootteeuurr  aaiinnssii  

qquuee  sseess  rreemmoorrqquueess  oouu  sseemmii--rreemmoorrqquueess..  EElllleess  ss’’aapppplliiqquueenntt  ééggaalleemmeenntt  ddaannss  llee  ccaass  ooùù  lleess  

vviiccttiimmeess  ééttaaiieenntt  ttrraannssppoorrttééeess  eenn  vveerrttuu  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  ddee  ttrraannssppoorrtt..      

  

EElllleess  nnee  ss’’aapppplliiqquueenntt  ppaass  aauuxx  ddoommmmaaggeess  mmaattéérriieellss  ccaauussééss  ppaarr  lleess  aacccciiddeennttss  dd’’aauuttoommoobbiillee  

qquuii  rreesstteenntt  rrééggllééss  ppaarr  llee  ddrrooiitt  ccoommmmuunn  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee..    
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AArrttiiccllee  113300  ::  DDee  ll’’iinnooppppoossaabbiilliittéé  ddee  llaa  ffoorrccee  mmaajjeeuurree  oouu  dduu  ffaaiitt  dd’’uunn  ttiieerrss      
  

LLeess  vviiccttiimmeess  dd’’aacccciiddeennttss  ccoorrppoorreellss,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  ccoonndduucctteeuurrss,,  nnee  ppeeuuvveenntt  ssee  vvooiirr  ooppppoosseerr  llaa  

ffoorrccee  mmaajjeeuurree  oouu  llee  ffaaiitt  dd’’uunn  ttiieerrss  ppaarr  llee  ccoonndduucctteeuurr  oouu  llee  ggaarrddiieenn  dd’’uunn  vvééhhiiccuullee  iimmpplliiqquuéé  

ddaannss  uunn  tteell  aacccciiddeenntt..    

  

AArrttiiccllee  113311  ::  DDee  ll’’iinnooppppoossaabbiilliittéé  ddee  llaa  ffaauuttee  ddee  llaa  vviiccttiimmee        
  

LLeess  vviiccttiimmeess  dd’’aacccciiddeennttss  ccoorrppoorreellss  iimmpplliiqquuaanntt  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  vvééhhiiccuulleess  tteerrrreessttrreess  àà  mmootteeuurr,,  

yy  ccoommpprriiss  lleess  ccoonndduucctteeuurrss,,  ssoonntt  iinnddeemmnniissééss  ddeess  ddoommmmaaggeess  rrééssuullttaanntt  ddeess  aatttteeiinntteess  àà  lleeuurr  

ppeerrssoonnnnee  qquu’’eelllleess  oonntt  ssuubbiiss,,  ssaannss  qquuee  ppuuiissssee  lleeuurr  êêttrree  ooppppoossééee  lleeuurr  pprroopprree  ffaauuttee,,  àà  

ll’’eexxcceeppttiioonn  dduu  ccaass  ooùù  eelllleess  oonntt  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  rreecchheerrcchhéé  lleess  ddoommmmaaggeess  ssuubbiiss..    

  

LLaa  ffaauuttee  ccoommmmiissee  ppaarr  llaa  vviiccttiimmee  nn’’aa  ppoouurr  eeffffeett  qquuee  ddee  lliimmiitteerr  oouu  dd’’eexxcclluurree  ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn  ddeess  

ddoommmmaaggeess  aauuxx  bbiieennss  qquu’’eellllee  aauurraaiitt  ssuubbiiss  ccoonnccoommiittaammmmeenntt  aavveecc  sseess  ddoommmmaaggeess  ccoorrppoorreellss..    

  

LLoorrssqquuee  llee  ccoonndduucctteeuurr  dd’’uunn  vvééhhiiccuullee  nn’’eenn  eesstt  ppaass  llee  pprroopprriiééttaaiirree,,  llaa  ffaauuttee  ddee  ccee  ccoonndduucctteeuurr  

ppeeuutt  êêttrree  ooppppoossééee  aauu  pprroopprriiééttaaiirree  ppoouurr  ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn  ddeess  ddoommmmaaggeess  ccaauussééss  àà  ssoonn  

vvééhhiiccuullee..    

  

LLee  pprroopprriiééttaaiirree  ddiissppoossee  dd’’uunn  rreeccoouurrss  ccoonnttrree  llee  ccoonndduucctteeuurr..    

  

AArrttiiccllee  113322  ::  DDeess  ppeerrssoonnnneess  llééssééeess  àà  llaa  cchhaarrggee  eeffffeeccttiivvee  ddee  llaa  vviiccttiimmee  
  

LLee  pprrééjjuuddiiccee  ssuubbii  ppaarr  lleess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  qquuii  ééttaabblliisssseenntt  êêttrree  eenn  ccoommmmuunnaauuttéé  ddee  vviiee  

aavveecc  llaa  vviiccttiimmee  ddiirreeccttee  ddee  ll’’aacccciiddeenntt  ppeeuutt  oouuvvrriirr  ddrrooiitt  àà  rrééppaarraattiioonn  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ccii--aapprrèèss  ::    
  

11..  eenn  ccaass  ddee  bblleessssuurreess  ggrraavveess  rréédduuiissaanntt  ttoottaalleemmeenntt  llaa  ccaappaacciittéé  ddee  llaa  vviiccttiimmee  ddiirreeccttee,,  sseeuull  llee  

ccoonnjjooiinntt  eesstt  aaddmmiiss  àà  oobbtteenniirr  rrééppaarraattiioonn  dduu  pprrééjjuuddiiccee  mmoorraall  ssuubbii,,  eett  ccee  ddaannss  llaa  lliimmiittee  ddee  ddiixx  

ffooiiss  llee  mmoonnttaanntt  aannnnuueell  dduu  SSaallaaiirree  MMiinniimmuumm  IInntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  GGaarraannttii  eenn  vviigguueeuurr  lloorrss  dduu  

rrèègglleemmeenntt  ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé,,  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ;;    

22..  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  ddee  llaa  vviiccttiimmee  ddiirreeccttee,,  llaa  ppeerrssoonnnnee  llééssééee  ppaarr  rriiccoocchheett  eesstt  aassssiimmiillééee,,  sseelloonn  

ssoonn  ââggee,,  àà  uunn  eennffaanntt  mmaajjeeuurr  oouu  mmiinneeuurr..  AA  ccee  ttiittrree,,  eellllee  eennttrree  ppaarrmmii  lleess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  

éénnuumméérrééss  aauuxx  aarrttiicclleess  116688  eett  116699  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  LLaa  rrééppaarraattiioonn  àà  llaaqquueellllee  eellllee  ppeeuutt  

pprréétteennddrree  eennttrree  ddaannss  llaa  lliimmiittee  ddeess  ppllaaffoonnddss  ffiixxééss  ppaarr  cceess  tteexxtteess..      

  
Paragraphe 2 : De la procédure d’offre de transaction  
  

AArrttiiccllee  113333  ::  DDuu  pprriinncciippee      
  

LL’’ooffffrree  ddee  ttrraannssaaccttiioonn  eesstt  oobblliiggaattooiirree..  LL’’aassssuurreeuurr  eesstt  tteennuu,,  eenn  ttoouutteess  cciirrccoonnssttaanncceess,,  ddee  llaa  

pprrooppoosseerr..    
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AArrttiiccllee  113344  ::  DDuu  ddééllaaii  ddee  pprréésseennttaattiioonn  ddee  ll’’ooffffrree  ddee  ttrraannssaaccttiioonn  
  

IInnddééppeennddaammmmeenntt  ddee  llaa  rrééccllaammaattiioonn  qquuee  ppeeuutt  ffaaiirree  llaa  vviiccttiimmee,,  ll’’aassssuurreeuurr  qquuii  ggaarraannttiitt  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  dduu  ffaaiitt  dd’’uunn  vvééhhiiccuullee  tteerrrreessttrree  àà  mmootteeuurr  eesstt  tteennuu  ddee  pprréésseenntteerr  ddaannss  uunn  

ddééllaaii  mmaaxxiimmuumm  ddee  ssiixx  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  ll’’aacccciiddeenntt  uunnee  ooffffrree  dd’’iinnddeemmnniittéé  àà  llaa  vviiccttiimmee  qquuii  aa  

ssuubbii  uunnee  aatttteeiinnttee  àà  ssaa  ppeerrssoonnnnee..  EEnn  ccaass  ddee  ddééccèèss  ddee  llaa  vviiccttiimmee,,  ll’’ooffffrree  eesstt  ffaaiittee  àà  sseess  aayyaannttss  

ddrrooiitt  tteell  qquu’’iill  eesstt  ddééffiinnii  aauuxx  aarrttiicclleess  116677  àà  116699  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

LL’’ooffffrree  ccoommpprreenndd  ttoouuss  lleess  éélléémmeennttss  iinnddeemmnniissaabblleess  dduu  pprrééjjuuddiiccee,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  éélléémmeennttss  

rreellaattiiffss  aauuxx  ddoommmmaaggeess  aauuxx  bbiieennss  lloorrssqquu’’iillss  nn’’oonntt  ppaass  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  rrèègglleemmeenntt  pprrééaallaabbllee..    

  

EEnn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ddoommmmaaggeess  ccoorrppoorreellss,,  ll’’ooffffrree  eesstt  ééttaabblliiee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  aarrttiicclleess  

116600  àà  116666  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

EEllllee  ppeeuutt  aavvooiirr  uunn  ccaarraaccttèèrree  pprroovviissiioonnnneell  lloorrssqquuee  ll’’aassssuurreeuurr  nn’’aa  ppaass,,  ddaannss  lleess  cciinnqq  mmooiiss  ddee  

ll’’aacccciiddeenntt,,  ééttéé  iinnffoorrmméé  ddee  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  ll’’ééttaatt  ddee  llaa  vviiccttiimmee..  LL’’ooffffrree  ddééffiinniittiivvee  

dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn  ddooiitt  aalloorrss  êêttrree  ffaaiittee  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  ssuuiivvaanntt  llaa  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  

ll’’aassssuurreeuurr  aa  ééttéé  iinnffoorrmméé  ddee  cceettttee  ccoonnssoolliiddaattiioonn..    

  

EEnn  ccaass  ddee  pplluurraalliittéé  ddee  vvééhhiiccuulleess  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  uunn  mmêêmmee  aacccciiddeenntt  eett  ssii  cceeuuxx--ccii  nnee  ssoonntt  ppaass  

aassssuurrééss  aauupprrèèss  dduu  mmêêmmee  aassssuurreeuurr,,  ll’’ooffffrree  eesstt  ffaaiittee  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  aauuqquueell  rreevviieenntt  llaa  cchhaarrggee  ddee  

ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  aarrttiicclleess  117700  àà  117777  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..        

  

AArrttiiccllee  113355  ::  DDee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  pprrooccèèss--vveerrbbaauuxx    
    

UUnn  eexxeemmppllaaiirree  ddee  ttoouutt  pprrooccèèss--vveerrbbaall  oouu  ddee  ttoouutt  ccoonnssttaatt  aammiiaabbllee,,  rreellaattiiff  àà  uunn  aacccciiddeenntt  

ccoorrppoorreell  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  ttrraannssmmiiss  aauuttoommaattiiqquueemmeenntt  aauuxx  aassssuurreeuurrss  iimmpplliiqquuééss  ddaannss  

lleeddiitt  aacccciiddeenntt  ppaarr  lleess  ooffffiicciieerrss  oouu  aaggeennttss  ddee  llaa  ppoolliiccee  jjuuddiicciiaaiirree  aayyaanntt  ccoonnssttaattéé  ll’’aacccciiddeenntt..  LLee  

ddééllaaii  ddee  ttrraannssmmiissssiioonn  eesstt  dd’’uunn  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  ll’’aacccciiddeenntt..    

  

AArrttiiccllee  113366  ::  DDuu  ccoonntteennuu  ddee  ll’’ooffffrree    
  

LL’’ooffffrree  dd’’iinnddeemmnniittéé  iinnddiiqquuee,,  oouuttrree  ttoouuss  lleess  éélléémmeennttss  iinnddeemmnniissaabblleess  dduu  pprrééjjuuddiiccee  eett  ddééllaaiiss  

rreepprriiss  àà  ll’’aarrttiiccllee  113344  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  cchhaaqquuee  cchheeff  ddee  pprrééjjuuddiiccee  eett    lleess  

ssoommmmeess  qquuii  rreevviieennnneenntt  aauu  bbéénnééffiicciiaaiirree  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  aarrttiicclleess  116600  àà  116699  ddee  llaa  pprréésseennttee  

llooii..    

  

AArrttiiccllee  113377  ::  DDee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  llaa  vviiccttiimmee  aauu  ssuujjeett  ddeess  rreeccoouurrss  ddeess  ttiieerrss  ppaayyeeuurrss  
  

LL’’ooffffrree  dd’’iinnddeemmnniittéé  iinnddiiqquuee,,  oouuttrree  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  113344  eett  113366  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  

lleess  ccrrééaanncceess  ddee  cchhaaqquuee  ttiieerrss  ppaayyeeuurr  eett  lleess  ssoommmmeess  qquuii  rreevviieennnneenntt  aauu  bbéénnééffiicciiaaiirree..  EEllllee  eesstt  

aaccccoommppaaggnnééee  ddee  llaa  ccooppiiee  ddeess  ddééccoommpptteess  pprroodduuiittss  ppaarr  lleess  ttiieerrss  ppaayyeeuurrss..    
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SSii  llaa  vviiccttiimmee,,  oouu  sseess  aayyaannttss  ddrrooiitt,,  nn’’oonntt  ppaass  ccoommmmuunniiqquuéé  àà  ll’’aassssuurreeuurr  llaa  lliissttee  ddeess  ttiieerrss  

ppaayyeeuurrss,,  llee  ppaaiieemmeenntt  eeffffeeccttuuéé  eesstt  lliibbéérraattooiirree  eett  lleess  ttiieerrss  ppaayyeeuurrss  ddeevvrroonntt  aaddrreesssseerr  lleeuurrss  

rreeccoouurrss  àà  llaa  vviiccttiimmee  oouu  àà  sseess  aayyaannttss  ddrrooiitt  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé..    

  

AArrttiiccllee  113388  ::  DDee  ll’’ooffffrree  ddee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduu  pprrooccèèss--vveerrbbaall  eett  ddeess  ddrrooiittss  ddee  llaa  vviiccttiimmee    
  

AA  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  ssaa  pprreemmiièèrree  ccoorrrreessppoonnddaannccee  aavveecc  llaa  vviiccttiimmee,,  ll’’aassssuurreeuurr  eesstt  tteennuu,,  àà  ppeeiinnee  ddee  

nnuulllliittéé  rreellaattiivvee  ddee  llaa  ttrraannssaaccttiioonn,,  dd’’iinnffoorrmmeerr  llaa  vviiccttiimmee  qquu’’eellllee  ppeeuutt  oobbtteenniirr  ddee  ssaa  ppaarrtt,,  ssuurr  

ssiimmppllee  ddeemmaannddee  eett  ssaannss  ffrraaiiss,,  llaa  ccooppiiee  dduu  pprrooccèèss--vveerrbbaall  dd’’eennqquuêêttee  ddee  ll’’aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee  

eett  ddee  lluuii  rraappppeelleerr  qquu’’eellllee  ppeeuutt  àà  ssoonn  lliibbrree  cchhooiixx,,  eett  àà  sseess  ffrraaiiss,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  ll’’éévveennttuueellllee  

ssoouussccrriippttiioonn  ppaarr  ll’’aassssuurréé  dd’’uunnee  ggaarraannttiiee  ddééffeennssee  rreeccoouurrss,,  ssee  ffaaiirree  aassssiisstteerr  dduu  ccoonnsseeiill  ddee  ssoonn  

cchhooiixx..    

  

LL’’aassssuurreeuurr  ddooiitt  aauussssii  iinnddiiqquueerr  llee  nnoomm  ddee  ssoonn  ccoollllaabboorraatteeuurr  cchhaarrggéé  ddee  ssuuiivvrree  llee  ddoossssiieerr  ddee  

ll’’aacccciiddeenntt  eett  rraappppeelleerr  àà  ll’’iinnttéérreesssséé  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  dd’’uunn  ddééffaauutt  ddee  rrééppoonnssee  oouu  dd’’uunnee  

rrééppoonnssee  iinnccoommppllèèttee..    

  

AArrttiiccllee  113399  ::  DDee  llaa  ppéénnaalliittéé  ppoouurr  ooffffrree  ttaarrddiivvee    
  

LLoorrssqquuee  ll’’ooffffrree  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ffaaiittee  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  iimmppaarrttiiss  àà  ll’’aarrttiiccllee  113344,,  llee  mmoonnttaanntt  ddee  

ll’’iinnddeemmnniittéé  pprroodduuiitt  iinnttéérrêêtt  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  aauu  ddoouubbllee  dduu  ttaauuxx  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  BBaannqquuee  cceennttrraallee  dduu  

CCoonnggoo  àà  ccoommpptteerr  ddee  ll’’eexxppiirraattiioonn  dduu  ddééllaaii  eett  jjuussqquu’’aauu  jjoouurr  ooùù  ll’’ooffffrree  sseerraa  ddeevveennuuee  ddééffiinniittiivvee..    

  

CCeettttee  ppéénnaalliittéé  ppeeuutt  êêttrree  rréédduuiittee  oouu  aannnnuullééee  eenn  rraaiissoonn  ddee  cciirrccoonnssttaanncceess  nnoonn  iimmppuuttaabblleess  àà  

ll’’aassssuurreeuurr  nnoottaammmmeenntt  lloorrssqquu’’iill  nnee  ddiissppoossee  ppaass  ddee  ll’’aaddrreessssee  ddee  llaa  vviiccttiimmee  mmaallggrréé  lleess  

rreecchheerrcchheess  aaccttiivveess  eennttrreepprriisseess..    

  

AArrttiiccllee  114400  ::  DDee  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  mmiinneeuurrss  eett  ddeess  iinnccaappaabblleess    
  

LL’’aassssuurreeuurr  eesstt  tteennuu  ddee  ssoouummeettttrree  aauu  ttrriibbuunnaall  ccoommppéétteenntt  ppoouurr  eennffaannttss  oouu  aauu  ccoonnsseeiill  ddee  

ffaammiillllee  ssuuiivvaanntt  lleess  ccaass  ppoouurr  ll’’aauuttoorriisseerr,,  ttoouutt  pprroojjeett  ddee  ttrraannssaaccttiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  uunn  mmiinneeuurr  oouu  uunn  

mmaajjeeuurr  iinnccaappaabbllee..  IIll  ddooiitt  ééggaalleemmeenntt  ddoonnnneerr  aavviiss  ssaannss  ffoorrmmaalliittééss  aauu  ttrriibbuunnaall  ccoommppéétteenntt  ppoouurr  

eennffaanntt  oouu  aauu  ccoonnsseeiill  ddee  ffaammiillllee,,  qquuiinnzzee  jjoouurrss  aauu  mmooiinnss  aavvaanntt  llee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  pprreemmiieerrss  

aarrrréérraaggeess  dd’’uunnee  rreennttee  oouu  ddee  ttoouuttee  ssoommmmee  ddeevvaanntt  êêttrree  vveerrssééee  àà  ttiittrree  dd’’iinnddeemmnniittéé  aauu  

rreepprréésseennttaanntt  llééggaall  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  pprroottééggééee..    

  

LLee  ppaaiieemmeenntt  qquuii  nn’’aa  ppaass  ééttéé  pprrééccééddéé  ddee  ll’’aavviiss  rreeqquuiiss  oouu  llaa  ttrraannssaaccttiioonn  qquuii  nn’’aa  ppaass  ééttéé  

aauuttoorriissééee  ppeeuutt  êêttrree  aannnnuulléé  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  oouu  ddee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  

iinnttéérreessssééee  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee  ll’’aassssuurreeuurr..    

  

TToouuttee  ccllaauussee  ppaarr  llaaqquueellllee  llee  rreepprréésseennttaanntt  llééggaall  ssee  ppoorrttee  ffoorrtt  ddee  llaa  rraattiiffiiccaattiioonn  ppaarr  llee  mmiinneeuurr  oouu  

llee  mmaajjeeuurr  iinnccaappaabbllee  ddee  ll’’uunn  ddeess  aacctteess  mmeennttiioonnnnééss  àà  ll’’aalliinnééaa  pprreemmiieerr  eesstt  nnuullllee..    
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AArrttiiccllee  114411  ::  DDee  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  ddéénnoonncciiaattiioonn  ddee  llaa  ttrraannssaaccttiioonn    
  

LLaa  vviiccttiimmee  ppeeuutt,,  ppaarr  lleettttrree  oouu  ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn,,  ddéénnoonncceerr  llaa  

ttrraannssaaccttiioonn  ddaannss  lleess  qquuiinnzzee  jjoouurrss  ddee  ssaa  ccoonncclluussiioonn  ppoouurr  ddeess  mmoottiiffss  ddee  nnoonn  rreessppeecctt  ddeess  

ddiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  pprrooccéédduurree  dd’’ooffffrree  ddee  ttrraannssaaccttiioonn..    

  

TToouuttee  ccllaauussee  ddee  llaa  ttrraannssaaccttiioonn  ppaarr  llaaqquueellllee  llaa  vviiccttiimmee  aabbaannddoonnnnee  ssoonn  ddrrooiitt  ddee  ddéénnoonncciiaattiioonn  

eesstt  nnuullllee..    

  

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aalliinnééaass  11  eett  22  ddooiivveenntt  êêttrree  rreepprroodduuiitteess  eenn  ccaarraaccttèèrreess  ttrrèèss  aappppaarreennttss  

ddaannss  ll’’ooffffrree  ddee  ttrraannssaaccttiioonn  ssoouuss  ppeeiinnee  ddee  nnuulllliittéé  rreellaattiivvee  ddee  cceettttee  ddeerrnniièèrree..    

  

AArrttiiccllee  114422  ::  DDuu  ddééllaaii  ddee  ppaaiieemmeenntt  eett  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddee  rreettaarrdd    
    

LLee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ssoommmmeess  ccoonnvveennuueess  ddooiitt  iinntteerrvveenniirr  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  qquuiinnzzee  jjoouurrss  aapprrèèss  

ll’’eexxppiirraattiioonn  dduu  ddééllaaii  ddee  ddéénnoonncciiaattiioonn  ffiixxéé  àà  ll’’aarrttiiccllee  114411  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  DDaannss  llee  ccaass  

ccoonnttrraaiirree,,  lleess  ssoommmmeess  nnoonn  vveerrssééeess  pprroodduuiisseenntt  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  iinnttéérrêêtt  aauu  ddoouubbllee  dduu  ttaauuxx  

ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  dduu  CCoonnggoo..    

  

AArrttiiccllee  114433  ::  DDee  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee  eett  dduu  rrèègglleemmeenntt  ppoouurr  ccoommppttee    
  

LLoorrssqquuee  ll’’aassssuurreeuurr  iinnvvooqquuee  uunnee  eexxcceeppttiioonn  ddee  ggaarraannttiiee  llééggaallee  oouu  ccoonnttrraaccttuueellllee  pprréévvuuee  àà  

ll’’aarrttiiccllee  111177  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  iill  eesstt  tteennuu  ddee  ssaattiissffaaiirree  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  113333  àà  114422  

ccii--ddeessssuuss..      

  

LLaa  ttrraannssaaccttiioonn  iinntteerrvveennuuee  ppoouurrrraa  êêttrree  ccoonntteessttééee  ddeevvaanntt  llee  jjuuggee  ppaarr  cceelluuii  ppoouurr  llee  ccoommppttee  ddee  

qquuii  eellllee  aauurraa  ééttéé  ffaaiittee,,  ssaannss  qquuee  ssooiitt  rreemmiiss  eenn  ccaauussee  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ssoommmmeess  aalllloouuééeess  àà  llaa  

vviiccttiimmee  oouu  àà  sseess  aayyaannttss  ddrrooiitt..    

  

AArrttiiccllee  114444  ::  DDeess  vvééhhiiccuulleess  ddee  ll’’EEttaatt        
  

LLee  ppoouuvvooiirr  cceennttrraall  eesstt  aassssiimmiilléé  àà  uunn  aassssuurreeuurr  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  vvééhhiiccuulleess  ddee  ll’’aarrmmééee  eett  

ddee  llaa  ppoolliiccee    nnaattiioonnaallee  ddeessttiinnééss  aauuxx  ooppéérraattiioonnss..  

  

PPoouurr  llee  rrèègglleemmeenntt  ddeess  ssiinniissttrreess  ccoorrppoorreellss  ddaannss  lleessqquueellss  lleeuurrss  vvééhhiiccuulleess  ssoonntt  iimmpplliiqquuééss,,  iill  

oobbsseerrvvee  lleess  ddééllaaiiss  eett  pprrooccéédduurreess  ffiixxééss  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  sseeccttiioonn  eett  ccaallccuullee  lleess  iinnddeemmnniittééss  

aalllloouuééeess  aauuxx  vviiccttiimmeess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  aarrttiicclleess  116600  àà  116699  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

AArrttiiccllee  114455  ::  DDee  llaa  ssaaiissiinnee  ddeess  ttrriibbuunnaauuxx  
    

SSii  ll’’aassssuurreeuurr  qquuii  ggaarraannttiitt  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  eett  llaa  vviiccttiimmee  nnee  ppaarrvviieennnneenntt  ppaass  àà  uunn  aaccccoorrdd  

ssuurr  ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn,,  llee  lliittiiggee  ppeeuutt  êêttrree  ppoorrttéé  ddeevvaanntt  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ccoommppéétteennttee,,  mmaaiiss  cceellllee--ccii  nnee  

ppeeuutt  êêttrree  ssaaiissiiee  aavvaanntt  ll’’eexxppiirraattiioonn  dduu  ddééllaaii  pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  113366  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    
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LLee  jjuuggee  ffiixxee  ll’’iinnddeemmnniittéé  dduuee  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  ssuuiivvaanntt  lleess  mmooddaalliittééss  pprréévvuueess  aauuxx  aarrttiicclleess  116622  àà  117711  

ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

AArrttiiccllee  114466  ::  DDeess  ddooccuummeennttss  ddeevvaanntt  êêttrree  pprroodduuiittss  ppaarr  llaa  vviiccttiimmee  ddeess  llééssiioonnss  

ccoorrppoorreelllleess      
  

LLaa  vviiccttiimmee  eesstt  tteennuuee,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ll’’aassssuurreeuurr,,  ddee  lluuii  ffoouurrnniirr  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ccii--aapprrèèss  ::    
  

11..  sseess  nnoomm,,  ppoosstt  nnoommss  eett  pprréénnoommss  ;;    

22..  sseess  ddaattee  eett  lliieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee  ;;    
33..  ssoonn  aaccttiivviittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eett  ll’’aaddrreessssee  ddee  ssoonn  oouu  ddee  sseess  eemmppllooyyeeuurrss  ;;    

44..  llee  mmoonnttaanntt  ddee  sseess  rreevveennuuss  pprrooffeessssiioonnnneellss  aavveecc  lleess  jjuussttiiffiiccaattiiffss  uuttiilleess  ;;    

55..  llaa  ddeessccrriippttiioonn  ddeess  bblleessssuurreess  ssuubbiieess  eett  ddeess  aatttteeiinntteess  àà  ssaa  ppeerrssoonnnnee  aaccccoommppaaggnnééee  dd’’uunnee  

ccooppiiee  dduu  cceerrttiiffiiccaatt  mmééddiiccaall  iinniittiiaall  eett  aauuttrreess  ppiièècceess  jjuussttiiffiiccaattiivveess  eenn  ccaass  ddee  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ;;    

66..  llaa  lliissttee  ddeess  ttiieerrss  ppaayyeeuurrss  aappppeellééss  àà  lluuii  vveerrsseerr  ddeess  pprreessttaattiioonnss,,  aaiinnssii  qquuee  lleeuurrss  aaddrreesssseess  ;;    
77..  llee  lliieeuu  ooùù  lleess  ccoorrrreessppoonnddaanncceess  ddooiivveenntt  lluuii  êêttrree  aaddrreessssééeess..    
  

EEnn  oouuttrree,,  llaa  vviiccttiimmee  eesstt  ééggaalleemmeenntt  tteennuuee,,  ssuurr  ddeemmaannddee  éévveennttuueellllee  ddee  ll’’aassssuurreeuurr,,  ddee  pprroodduuiirree  

lleess  ddooccuummeennttss  ssuuiivvaannttss  ::    
  

11..  ddooccuummeenntt  dd’’iiddeennttiittéé  ;;    

22..  eexxttrraaiitt  dd’’aaccttee  ddee  nnaaiissssaannccee  oouu  uunn  ddooccuummeenntt  eenn  tteennaanntt  lliieeuu  ;;    

33..  aaccttee  ddee  mmaarriiaaggee..    

  

AArrttiiccllee  114477  ::  DDeess  ddooccuummeennttss  ddeevvaanntt  êêttrree  pprroodduuiittss  ppaarr  lleess  aayyaannttss  ddrrooiitt  ddee  llaa  vviiccttiimmee  
    

LLoorrssqquuee  ll’’ooffffrree  dd’’iinnddeemmnniittéé  eesstt  pprréésseennttééee  aauuxx  aayyaannttss  ddrrooiitt  ddee  llaa  vviiccttiimmee,,  àà  ssoonn  ccoonnjjooiinntt  oouu  

aauuxx  ppeerrssoonnnneess  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  113322  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  cchhaaccuunnee  ddee  cceess  ppeerrssoonnnneess  eesstt  

tteennuuee,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ll’’aassssuurreeuurr,,  ddee  lluuii  ffoouurrnniirr  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ccii--aapprrèèss  ::  
    

11..  sseess  nnoomm,,  ppoosstt  nnoommss  eett  pprréénnoommss  ;;    

22..  sseess  ddaatteess  eett  lliieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee  ;;    
33..  lleess  nnoomm,,  ppoosstt  nnoommss  eett  pprréénnoommss,,  ddaattee  eett  lliieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee  ddee  llaa  vviiccttiimmee  ;;    

44..  sseess  lliieennss  aavveecc  llaa  vviiccttiimmee  ;;    

55..  ssoonn  aaccttiivviittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eett  ll’’aaddrreessssee  ddee  ssoonn  oouu  ddee  sseess  eemmppllooyyeeuurrss  ;;    

66..  llee  mmoonnttaanntt  ddee  sseess  rreevveennuuss  aavveecc  lleess  jjuussttiiffiiccaattiiffss  uuttiilleess  ;;    

77..  llaa  ddeessccrriippttiioonn  ddee  ssoonn  pprrééjjuuddiiccee,,  nnoottaammmmeenntt  lleess  ffrraaiiss  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  qquu’’eellllee  aa  eexxppoossééss  dduu  

ffaaiitt  ddee  ll’’aacccciiddeenntt  ;;    

88..  llaa  lliissttee  ddeess  ttiieerrss  ppaayyeeuurrss  aappppeellééss  àà  lluuii  vveerrsseerr  ddeess  pprreessttaattiioonnss  aaiinnssii  qquuee  lleeuurrss  aaddrreesssseess  ;;    
99..  llee  lliieeuu  ooùù  lleess  ccoorrrreessppoonnddaanncceess  ddooiivveenntt  lluuii  êêttrree  aaddrreessssééeess..    
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EEnn  oouuttrree,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ll’’aassssuurreeuurr,,  lleess  mmêêmmeess  ppeerrssoonnnneess  ssoonntt  tteennuueess  ddee  pprroodduuiirree  lleess  

ddooccuummeennttss  ssuuiivvaannttss  ::    
  

11..  aaccttee  ddee  ddééccèèss  ddee  llaa  vviiccttiimmee  oouu  ttoouutt  aauuttrree  ddooccuummeenntt  eenn  tteennaanntt  lliieeuu  ;;    

22..  aatttteessttaattiioonn  ddee  ssuucccceessssiioonn  ;;    

33..  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  vviiee  ddeess  aayyaannttss  ddrrooiitt  ;;    

44..  cceerrttiiffiiccaatt  dduu  ggeennrree  ddee  mmoorrtt  ddee  llaa  vviiccttiimmee  oouu  ttoouutt  aauuttrree  ddooccuummeenntt  eenn  tteennaanntt  lliieeuu  ;;    

55..  ddooccuummeennttss  dd’’ééttaatt  cciivviill  ddeess  aayyaannttss  ddrrooiitt  eett  lleeuurrss  ppiièècceess  dd’’iiddeennttiittéé..    

  

AArrttiiccllee  114488  ::  DDee  ll’’aavviiss  ddoonnnnéé  àà  llaa  vviiccttiimmee  ddee  ll’’eexxaammeenn  mmééddiiccaall      
  

EEnn  ccaass  dd’’eexxaammeenn  mmééddiiccaall  pprraattiiqquuéé  eenn  vvuuee  ddee  ll’’ooffffrree  dd’’iinnddeemmnniittéé  mmeennttiioonnnnééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  113366  

ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ll’’aassssuurreeuurr  oouu  ssoonn  mmaannddaattaaiirree  aavviissee  llaa  vviiccttiimmee,,  qquuiinnzzee  jjoouurrss  aauu  mmooiinnss  

aavvaanntt  ll’’eexxaammeenn,,  ddee  ll’’iiddeennttiittéé  eett  ddeess  ttiittrreess  dduu  mmééddeecciinn  cchhaarrggéé  dd’’yy  pprrooccééddeerr,,  ddee  ll’’oobbjjeett,,  ddee  llaa  

ddaattee  eett  dduu  lliieeuu  ddee  ll’’eexxaammeenn,,  aaiinnssii  qquuee  dduu  nnoomm  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  ppoouurr  llee  ccoommppttee  dduuqquueell  iill  eesstt  ffaaiitt..  

IIll  iinnffoorrmmee  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  llaa  vviiccttiimmee  qquu’’eellllee  ppeeuutt  ssee  ffaaiirree  aassssiisstteerr,,  àà  sseess  ffrraaiiss,,  ppaarr  uunn  

mmééddeecciinn  ddee  ssoonn  cchhooiixx..    

  

AArrttiiccllee  114499  ::  DDee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  dduu  rraappppoorrtt  mmééddiiccaall    
  

DDaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  vviinnggtt  jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  ddee  ll’’eexxaammeenn  mmééddiiccaall,,  llee  mmééddeecciinn  aaddrreessssee  uunn  

eexxeemmppllaaiirree  ddee  ssoonn  rraappppoorrtt  àà  ll’’aassssuurreeuurr,,  àà  llaa  vviiccttiimmee  eett,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  aauu  mmééddeecciinn  qquuii  aa  

aassssiissttéé  cceellllee--ccii..    

  
Paragraphe 3 : De l’allongement ou de la suspension des délais  
  

AArrttiiccllee  115500  ::  DDuu  rreettaarrdd  ddaannss  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ddee  ll’’aacccciiddeenntt  àà  ll’’aassssuurreeuurr    
  

LLoorrssqquuee  ll’’aassssuurreeuurr  qquuii  ggaarraannttiitt  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  dduu  ffaaiitt  dd’’uunn  vvééhhiiccuullee  tteerrrreessttrree  àà  mmootteeuurr  

nn’’aa  ppaass  ééttéé  aavviisséé  ddee  ll’’aacccciiddeenntt  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ddaannss  lleess  ttrreennttee  jjoouurrss  qquuii  oonntt  ssuuiivvii  ll’’aacccciiddeenntt,,  

llee  ddééllaaii  pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  113344  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  pprreemmiieerr  aalliinnééaa,,  ppoouurr  pprréésseenntteerr  uunnee  ooffffrree  

dd’’iinnddeemmnniittéé  eesstt  ssuussppeenndduu  àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  dduu  ddééllaaii  ddee  ttrreennttee  jjoouurrss  jjuussqquu’’àà  rréécceeppttiioonn  ppaarr  

ll’’aassssuurreeuurr  ddee  cceett  aavviiss..    

  

AArrttiiccllee  115511  ::  DDuu  ccaass  dduu  ddééccèèss  ppoossttéérriieeuurr  àà  ll’’aacccciiddeenntt    
  

LLoorrssqquuee  llaa  vviiccttiimmee  dd’’uunn  aacccciiddeenntt  ddee  llaa  cciirrccuullaattiioonn  ddééccèèddee  pplluuss  dd’’uunn  mmooiiss  aapprrèèss  llee  jjoouurr  ddee  

ll’’aacccciiddeenntt,,  llee  ddééllaaii  pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  113344  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ppoouurr  pprréésseenntteerr  uunnee  ooffffrree  

dd’’iinnddeemmnniittéé  aauuxx  aayyaannttss  ddrrooiitt  ddee  llaa  vviiccttiimmee  eesstt  pprroorrooggéé  dduu  tteemmppss  ééccoouulléé  eennttrree  llaa  ddaattee  ddee  

ll’’aacccciiddeenntt  eett  llee  jjoouurr  dduu  ddééccèèss..    
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AArrttiiccllee  115522  ::  DDuu  rreettaarrdd  ddaannss  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss  jjuussttiiffiiccaattiiffss      
  

SSii  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ssiixx  sseemmaaiinneess  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee  ppaarr  

llaaqquueellllee  ll’’aassssuurreeuurr  ddeemmaannddee  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  qquuii  ddooiivveenntt  lluuii  êêttrree  aaddrreessssééss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  

aauuxx  aarrttiicclleess  114466  eett  114477  ccii--ddeessssuuss,,  ll’’aassssuurreeuurr  nn’’aa  rreeççuu  aauuccuunnee  rrééppoonnssee  oouu  qquu’’uunnee  rrééppoonnssee  

iinnccoommppllèèttee,,  llee  ddééllaaii  pprréévvuu  aauu  pprreemmiieerr  aalliinnééaa  ddee  ll’’aarrttiiccllee  113344  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eesstt  ssuussppeenndduu  àà  

ccoommpptteerr  ddee  ll’’eexxppiirraattiioonn  dduu  ddééllaaii  ddee  ssiixx  sseemmaaiinneess  eett  jjuussqquu’’àà  llaa  rréécceeppttiioonn  ddee  llaa  lleettttrree  ccoonntteennaanntt  

lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ddeemmaannddééss..    

  

IIll  eenn  eesstt  ddee  mmêêmmee  ssii  ll’’aassssuurreeuurr  nn’’aa  rreeççuu  aauuccuunnee  rrééppoonnssee  oouu  nn’’aa  rreeççuu  qquu’’uunnee  rrééppoonnssee  

iinnccoommppllèèttee  ddaannss  lleess  ssiixx  sseemmaaiinneess  ddee  llaa  pprréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee  ppaarr  llaaqquueellllee,,  

iinnffoorrmméé  ddee  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  ll’’ééttaatt  ddee  llaa  vviiccttiimmee,,  iill  aa  ddeemmaannddéé  àà  cceettttee  ddeerrnniièèrree,,  cceeuuxx  ddeess  

rreennsseeiiggnneemmeennttss  mmeennttiioonnnnééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  114466  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  qquuii  lluuii  ssoonntt  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  

pprréésseenntteerr  ll’’ooffffrree  dd’’iinnddeemmnniittéé..    

  

AArrttiiccllee  115533  ::  DDee  llaa  nnoouuvveellllee  ddeemmaannddee  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  eett  dduu  ddééllaaii  ddee  ll’’ooffffrree  eenn  ccaass  ddee  rrééppoonnssee  

iinnccoommppllèèttee      
  

LLoorrssqquuee  llaa  vviiccttiimmee  oouu  sseess  aayyaannttss  ddrrooiitt  nnee  ffoouurrnniisssseenntt  qquu’’uunnee  ppaarrttiiee  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  

ddeemmaannddééss  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  ddaannss  ssaa  ccoorrrreessppoonnddaannccee  eett  qquuee  llaa  rrééppoonnssee  nnee  ppeerrmmeett  ppaass,,  eenn  

rraaiissoonn  ddee  ll’’aabbsseennccee  ddee  rreennsseeiiggnneemmeennttss  ssuuffffiissaannttss,,  dd’’ééttaabblliirr  ll’’ooffffrree  dd’’iinnddeemmnniittéé,,  ll’’aassssuurreeuurr  

ddiissppoossee  dd’’uunn  ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  rréécceeppttiioonn  ddee  llaa  rrééppoonnssee  iinnccoommppllèèttee  ppoouurr  

pprréésseenntteerr  àà  ll’’iinnttéérreesssséé  uunnee  nnoouuvveellllee  ddeemmaannddee  ppaarr  llaaqquueellllee  iill  lluuii  pprréécciissee  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  

qquuii  ffoonntt  ddééffaauutt..    

  

DDaannss  llee  ccaass  ooùù  ll’’aassssuurreeuurr  nn’’aa  ppaass  rreessppeeccttéé  ccee  ddééllaaii,,  llaa  ssuussppeennssiioonn  ddeess  ddééllaaiiss  pprréévvuuee  àà  

ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt  cceessssee  àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  dd’’uunn  ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  rréécceeppttiioonn  ddee  llaa  

rrééppoonnssee  iinnccoommppllèèttee,,  lloorrssqquuee  cceellllee--ccii  eesstt  ppaarrvveennuuee  aauu--ddeellàà  dduu  ddééllaaii  ddee  ssiixx  sseemmaaiinneess  

mmeennttiioonnnnéé  aauuddiitt  aarrttiiccllee  ;;  lloorrssqquuee  llaa  rrééppoonnssee  iinnccoommppllèèttee  eesstt  ppaarrvveennuuee  ddaannss  llee  ddééllaaii  ddee  ssiixx  

sseemmaaiinneess  mmeennttiioonnnnéé  àà  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt  eett  qquuee  ll’’aassssuurreeuurr  nn’’aa  ppaass  ddeemmaannddéé  ddaannss  uunn  ddééllaaii  

ddee  qquuiinnzzee  jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  ddee  ssaa  rréécceeppttiioonn  lleess  rreennsseeiiggnneemmeennttss  nnéécceessssaaiirreess,,  iill  nn’’yy  aa  ppaass  lliieeuu  

àà  ssuussppeennssiioonn  ddeess  ddééllaaiiss  pprréévvuuss  àà  ll’’aarrttiiccllee  113344  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

AArrttiiccllee  115544  ::  DDuu  rreeffuuss  dd’’eexxaammeenn  mmééddiiccaall  oouu  ccoonntteessttaattiioonn  dduu  cchhooiixx  dduu  mmééddeecciinn    
    

LLoorrssqquuee  llaa  vviiccttiimmee  nnee  ssee  ssoouummeett  ppaass  àà  ll’’eexxaammeenn  mmééddiiccaall  mmeennttiioonnnnéé  àà  ll’’aarrttiiccllee  114488  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii  oouu  lloorrssqquu’’eellllee  ééllèèvvee  uunnee  ccoonntteessttaattiioonn  ssuurr  llee  cchhooiixx  dduu  mmééddeecciinn  ssaannss  qquu’’uunn  aaccccoorrdd  

ppuuiissssee  iinntteerrvveenniirr  aavveecc  ll’’aassssuurreeuurr,,  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ll’’aassssuurreeuurr,,  dd’’uunn  mmééddeecciinn  àà  

ttiittrree  dd’’eexxppeerrtt  dd’’uunn  ccoommmmuunn  aaccccoorrdd  eennttrree  llee  mmééddeecciinn  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  eett  llee  mmééddeecciinn  ddee  llaa  

vviiccttiimmee,,  pprroorrooggee  dd’’uunn  mmooiiss  llee  ddééllaaii  iimmppaarrttii  àà  ll’’aassssuurreeuurr  ppoouurr  pprréésseenntteerr  ll’’ooffffrree  dd’’iinnddeemmnniittéé..    
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AArrttiiccllee  115555  ::  DDeess  ddiivveerrggeenncceess  ssuurr  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ddee  ll’’eexxppeerrttiissee  
      

SS’’iill  yy  aa  ddiivveerrggeennccee  ssuurr  lleess  ccoonncclluussiioonnss  ddee  ll’’eexxaammeenn  mmééddiiccaall,,  ll’’eexxppeerrtt  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  eett  ll’’eexxppeerrtt  

ddééssiiggnnéé  ppaarr  llaa  vviiccttiimmee,,  ddééssiiggnneenntt  uunn  ttiieerrss  eexxppeerrtt  dd’’uunn  ccoommmmuunn  aaccccoorrdd..  LL’’aavviiss  ddee  ccee  ddeerrnniieerr  

ss’’iimmppoossee..  LLee  ddééllaaii  iimmppaarrttii  àà  ll’’aassssuurreeuurr  ppoouurr  pprréésseenntteerr  ll’’ooffffrree  dd’’iinnddeemmnniittéé  eesstt  pprroorrooggéé  dd’’uunn  

mmooiiss..    

  

AArrttiiccllee  115566  ::  DDeess  ddééllaaiiss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  eenn  ccaass  ddee  rrééssiiddeennccee  àà  ll’’ééttrraannggeerr        
  

LLoorrssqquuee  llaa  vviiccttiimmee  rrééssiiddee  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  lleess  ddééllaaiiss  qquuii  lluuii  ssoonntt  iimmppaarrttiiss  eenn  vveerrttuu  ddee  ll’’aarrttiiccllee  115522  

ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ssoonntt  aauuggmmeennttééss  dd’’uunn  mmooiiss..  LLee  ddééllaaii  iimmppaarrttii  àà  ll’’aassssuurreeuurr  ppoouurr  pprréésseenntteerr  

ll’’ooffffrree  dd’’iinnddeemmnniittéé  eesstt  pprroorrooggéé  ddee  llaa  mmêêmmee  dduurrééee..    

  
Paragraphe 4 : Des recours des tiers payeurs  
  

AArrttiiccllee  115577  ::  DDeess  pprreessttaattiioonnss  oouuvvrraanntt  ddrrooiitt  àà  rreeccoouurrss  ddee  ttiieerrss  ppaayyeeuurrss    
    

OOuuvvrreenntt  ddrrooiitt  àà  uunn  rreeccoouurrss  ccoonnttrree  llaa  ppeerrssoonnnnee  tteennuuee  àà  rrééppaarraattiioonn  lleess  pprreessttaattiioonnss  àà  ccaarraaccttèèrree  

iinnddeemmnniittaaiirree  ccii--aapprrèèss  ::    
  

11°°  EEnn  ccaass  ddee  ddééccèèss  ::    

11..  lleess  ccaappiittaauuxx  ddééccèèss  vveerrssééss  ppaarr  ll’’IInnssttiittuutt  NNaattiioonnaall  ddee  SSééccuurriittéé  SSoocciiaallee  ;;    

22..  lleess  rreenntteess  eett  ppeennssiioonnss  ddee  rréévveerrssiioonn  sseerrvviieess  ppaarr  cceett  oorrggaanniissmmee  aauu  pprrooffiitt  dduu  ccoonnjjooiinntt  

ssuurrvviivvaanntt  aaiinnssii  qquuee  ddeess  eennffaannttss  ddee  llaa  vviiccttiimmee..    

  

22°°  EEnn  ccaass  ddee  bblleessssuurree  ::    
  

11..  lleess  pprreessttaattiioonnss  vveerrssééeess  ppaarr  ll’’IInnssttiittuutt  NNaattiioonnaall  ddee  SSééccuurriittéé  SSoocciiaallee  aauu  ttiittrree  ddeess  ffrraaiiss  ddee  

ttrraaiitteemmeenntt  mmééddiiccaall  eett  ddee  rréééédduuccaattiioonn  eett  ddeess  pprreessttaattiioonnss  eenn  eessppèècceess  ppoouurr  iinnccaappaacciittéé  

tteemmppoorraaiirree  oouu  ppeerrmmaanneennttee  ;;    

22..  lleess  ssaallaaiirreess  eett  lleess  aacccceessssooiirreess  dduu  ssaallaaiirree  mmaaiinntteennuuss  ppaarr  ll’’eemmppllooyyeeuurr  ;;    

33..  lleess  pprreessttaattiioonnss  ddee  ccaarraaccttèèrree  iinnddeemmnniittaaiirree  vveerrssééeess  ppaarr  uunn  aassssuurreeuurr  aauu  ttiittrree  dd’’uunnee  

ggaarraannttiiee  ;;    

44..  llaa  mmaallaaddiiee  ;;    

55..  lleess  pprreessttaattiioonnss  sseerrvviieess  ppaarr  uunn  aassssuurreeuurr  ddaannss  llee  ccaaddrree  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aavvaanncceess  ssuurr  

rreeccoouurrss..    

  

AArrttiiccllee  115588  ::  DDee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddeess  ccrrééaanncceess  ddeess  ttiieerrss  ppaayyeeuurrss    
    

LLaa  ddeemmaannddee  aaddrreessssééee  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  àà  uunn  ttiieerrss  ppaayyeeuurr  eenn  vvuuee  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  ddee  sseess  

ccrrééaanncceess  iinnddiiqquuee  lleess  nnoomm,,  ppoosstt  nnoommss,,  pprréénnoommss,,  aaddrreessssee  ddee  llaa  vviiccttiimmee,,  ssoonn  aaccttiivviittéé  

pprrooffeessssiioonnnneellllee  eett  ll’’aaddrreessssee  ddee  ssoonn  oouu  ddee  sseess  eemmppllooyyeeuurrss..    
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LLee  ttiieerrss  ppaayyeeuurr  eesstt  tteennuu  ddee  pprréécciisseerr  àà  ll’’aassssuurreeuurr  ppoouurr  cchhaaqquuee  ssoommmmee  ddoonntt  iill  ddeemmaannddee  llee  

rreemmbboouurrsseemmeenntt  llaa  ddiissppoossiittiioonn  llééggaallee  oouu  ccoonnvveennttiioonnnneellllee  eenn  vveerrttuu  ddee  llaaqquueellllee  cceettttee  ssoommmmee  

eesstt  dduuee  àà  llaa  vviiccttiimmee..    

  

DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass,,  llee  ddééffaauutt  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddeess  ccrrééaanncceess  ddeess  ttiieerrss,,  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ddeeuuxx  

mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddeemmaannddee  éémmaannaanntt  ddee  ll’’aassssuurreeuurr,,  eennttrraaîînnee  ddéécchhééaannccee  ddee  lleeuurrss  ddrrooiittss  àà  

ll’’eennccoonnttrree  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  eett  ddee  ll’’aauutteeuurr  dduu  ddoommmmaaggee..    

  

DDaannss  llee  ccaass  ooùù  llaa  ddeemmaannddee  éémmaannaanntt  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  nnee  mmeennttiioonnnnee  ppaass  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ddee  

ll’’ééttaatt  ddee  llaa  vviiccttiimmee,,  lleess  ccrrééaanncceess  pprroodduuiitteess  ppaarr  lleess  ttiieerrss  ppaayyeeuurrss  ccoonnsseerrvveenntt  uunn  ccaarraaccttèèrree  

pprroovviissiioonnnneell..    

  
Paragraphe 5 : De la prescription  
  

AArrttiiccllee  115599  ::  DDuu  ddééllaaii  ddee  pprreessccrriippttiioonn      
  

LLeess  aaccttiioonnss  eenn  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  eexxttrraa--ccoonnttrraaccttuueellllee,,  oouuvveerrtteess  aauuxx  vviiccttiimmeess  dd’’aacccciiddeenntt  

iimmpplliiqquuaanntt  uunn  vvééhhiiccuullee  tteerrrreessttrree  àà  mmootteeuurr  ssee  pprreessccrriivveenntt  ppaarr  uunn  ddééllaaii  ddee  qquuiinnzzee  aannss  àà  

ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  ll’’aacccciiddeenntt  ppaarr  ddéérrooggaattiioonn  àà  ll’’aarrttiiccllee  664477  dduu  CCooddee  CCiivviill  CCoonnggoollaaiiss,,  LLiivvrree  

IIIIII..    

  
Paragraphe 6 : Des modalités d’indemnisation des préjudices subis par la victime 

directe  
  

AArrttiiccllee  116600  ::  DDeess  pprrééjjuuddiicceess  iinnddeemmnniissaabblleess    
  

LLeess  sseeuullss  pprrééjjuuddiicceess  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’êêttrree  iinnddeemmnniissééss  eenn  rrééppaarraattiioonn  ddeess  ddoommmmaaggeess  ccoorrppoorreellss  

ssuubbiiss  lloorrss  dd’’uunn  aacccciiddeenntt  iimmpplliiqquuaanntt  uunn  vvééhhiiccuullee  tteerrrreessttrree  àà  mmootteeuurr,,  ssoonntt  cceeuuxx  mmeennttiioonnnnééss  aauuxx  

aarrttiicclleess  116611  àà  116688  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

AArrttiiccllee  116611  ::  DDeess  ffrraaiiss  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  mmééddiiccaall  ccoonnssééccuuttiiffss  àà  ll’’aacccciiddeenntt      
  

LLeess  ffrraaiiss  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  llaa  vviiccttiimmee  ppeeuuvveenntt  êêttrree,,  ssooiitt  

rreemmbboouurrssééss  àà  llaa  vviiccttiimmee  ssuurr  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  ppiièècceess  jjuussttiiffiiccaattiivveess,,  ssooiitt  êêttrree  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  

ddiirreecctteemmeenntt  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  dduu  vvééhhiiccuullee  iimmpplliiqquuéé  ddaannss  ll’’aacccciiddeenntt..  TToouutteeffooiiss,,  lleess  ffrraaiiss  

rreemmbboouurrssééss  oouu  pprriiss  eenn  cchhaarrggee  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  ssoonntt  lliimmiittééss  aauuxx  mmoonnttaannttss  qquuii  ssoonntt  ffiixxééss  ppaarr  

aarrrrêêttéé  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee  

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

LLeess  ffrraaiiss  ffuuttuurrss  rraaiissoonnnnaabblleess  eett  iinnddiissppeennssaabblleess  aauu  mmaaiinnttiieenn  ddee  ll’’ééttaatt  ddee  ssaannttéé  ddee  llaa  vviiccttiimmee  

ppoossttéérriieeuurreemmeenntt  àà  llaa  ccoonnssoolliiddaattiioonn  ffoonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  éévvaalluuaattiioonn  ffoorrffaaiittaaiirree  aapprrèèss  ll’’aavviiss  dd’’uunn  

eexxppeerrtt  mmééddiiccaall  iinnddééppeennddaanntt..    
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AArrttiiccllee  116622  ::  DDee  ll’’iinnccaappaacciittéé  tteemmppoorraaiirree    
  

LLaa  dduurrééee  ddee  ll’’iinnccaappaacciittéé  tteemmppoorraaiirree  eesstt  ffiixxééee  ppaarr  eexxppeerrttiissee  mmééddiiccaallee..  LL’’iinnddeemmnniissaattiioonn  nn’’eesstt  

dduuee  qquuee  ssii  ll’’iinnccaappaacciittéé  ssee  pprroolloonnggee  aauu--ddeellàà  ddee  hhuuiitt  jjoouurrss..    

  

EEnn  ccaass  ddee  ppeerrttee  ddee  rreevveennuuss,,  ll’’éévvaalluuaattiioonn  dduu  pprrééjjuuddiiccee  eesstt  bbaassééee  ::    
  

11..  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  ssaallaarriiééeess,,  ssuurr  llee  ssaallaaiirree  nneett    ppeerrççuu  aauu  ccoouurrss  ddeess  ssiixx  mmooiiss  pprrééccééddaanntt  

ll’’aacccciiddeenntt  ;;    

22..  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  nnoonn  ssaallaarriiééeess  ddiissppoossaanntt  ddee  rreevveennuuss,,  ssuurr  lleess  ddééccllaarraattiioonnss  ffiissccaalleess  ddeess  
ddeeuuxx  ddeerrnniièèrreess  aannnnééeess  pprrééccééddaanntt  ll’’aacccciiddeenntt  ;;    

33..  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  mmaajjeeuurreess  nnee  ppoouuvvaanntt  jjuussttiiffiieerr  ddee  rreevveennuuss,,  ssuurr  llee  SSaallaaiirree  MMiinniimmuumm  

IInntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  GGaarraannttii..    

  

DDaannss  lleess  ddeeuuxx  pprreemmiieerrss  ccaass,,  llee  mmoonnttaanntt  ppllaaffoonndd  ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé  mmeennssuueellllee  àà  vveerrsseerr  eesstt  ffiixxéé  

ppaarr  llee  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee    

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  116633  ::  DDee  ll’’iinnccaappaacciittéé  ppeerrmmaanneennttee      
  

EEnn  ccaass  dd’’iinnccaappaacciittéé  ppeerrmmaanneennttee,,  sseeuullss  lleess  pprrééjjuuddiicceess  pphhyyssiioollooggiiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  ssoonntt  

iinnddeemmnniissaabblleess..  

  

PPoouurr  llee  pprrééjjuuddiiccee    pphhyyssiioollooggiiqquuee,,  llee  ttaauuxx  dd’’iinnccaappaacciittéé  eesstt  ffiixxéé  ppaarr  eexxppeerrttiissee  mmééddiiccaallee  eenn  

tteennaanntt  ccoommppttee  ddee  llaa  rréédduuccttiioonn  ddee  ccaappaacciittéé  pphhyyssiiqquuee..  CCee  ttaauuxx  vvaarriiee  ddee  00  àà  110000  %%,,  ppaarr  

rrééfféérreennccee  aauu  bbaarrèèmmee  ffoonnccttiioonnnneell  iinnddiiccaattiiff  ddeess  iinnccaappaacciittééss  ppuubblliiéé  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  aayyaanntt  lleess  

aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  

ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

LL’’iinnddeemmnniittéé  àà  ppaayyeerr  àà  llaa  vviiccttiimmee  eesstt  ccaallccuullééee  ssuuiivvaanntt  ll’’éécchheellllee  ddee  vvaalleeuurr  ddee  ppooiinnttss  

dd’’iinnccaappaacciittéé  ddoonntt  llee  ttaauuxx  ddee  bbaassee  eesstt  ffiixxéé  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  

ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

aassssuurraanncceess..    

    

LLee  pprrééjjuuddiiccee    ééccoonnoommiiqquuee  nn’’eesstt  iinnddeemmnniisséé  qquuee  ssii  llaa  vviiccttiimmee  ccoonnsseerrvvee,,  aapprrèèss  ccoonnssoolliiddaattiioonn,,  

uunn  ttaauuxx  dd’’iinnccaappaacciittéé  ppeerrmmaanneennttee  dd’’aauu  mmooiinnss  5500  %%..    

LL’’iinnddeemmnniittéé  eesstt  ccaallccuullééee  ::    
  

11..  ppoouurr  lleess  ssaallaarriiééss,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  ppeerrttee  rrééeellllee  eett  jjuussttiiffiiééee  ddee  rreevveennuuss  ffuuttuurrss  ;;    
22..  ppoouurr  lleess  aaccttiiffss  nnoonn  ssaallaarriiééss,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  ppeerrttee  ddee  rreevveennuuss  ééttaabblliiee  eett  jjuussttiiffiiééee..    
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DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass,,  ll’’iinnddeemmnniittéé  eesstt  ppllaaffoonnnnééee  àà  uunn  mmoonnttaanntt  ffiixxéé  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  

sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  

ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  116644  ::  DDee  ll’’aassssiissttaannccee  dd’’uunnee  ttiieerrccee  ppeerrssoonnnnee      
  

LLaa  vviiccttiimmee  aa  ddrrooiitt  àà  uunnee  iinnddeemmnniittéé  ppoouurr  aassssiissttaannccee  dd’’uunnee  ttiieerrccee  ppeerrssoonnnnee  àà  llaa  ccoonnddiittiioonn  qquuee  

llee  ttaauuxx  dd’’iinnccaappaacciittéé  ppeerrmmaanneennttee  ssooiitt  aauu  mmooiinnss  ééggaall  àà  8800  %%  sseelloonn  llee  bbaarrèèmmee  rreepprriiss  àà  ll’’aarrttiiccllee  

116633,,  eett  qquuee  ll’’aassssiissttaannccee  ffaassssee  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  pprreessccrriippttiioonn  mmééddiiccaallee  eexxpprreessssee  ccoonnffiirrmmééee  ppaarr  

eexxppeerrttiissee..  LL’’iinnddeemmnniittéé  aalllloouuééee  àà  ccee  ttiittrree  eesstt  ppllaaffoonnnnééee  àà  2255  %%  ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé  ffiixxééee  ppoouurr  

iinnccaappaacciittéé  ppeerrmmaanneennttee..    

  

AArrttiiccllee  116655  ::  DDee  llaa  ssoouuffffrraannccee  pphhyyssiiqquuee  eett  dduu  pprrééjjuuddiiccee  eesstthhééttiiqquuee      
  

LLaa  ssoouuffffrraannccee  pphhyyssiiqquuee  oouu  pprreettiiuumm  ddoolloorriiss  eett  llee  pprrééjjuuddiiccee  eesstthhééttiiqquuee  ssoonntt  iinnddeemmnniissééss  

ssééppaarréémmeenntt..  IIllss  ssoonntt  qquuaalliiffiiééss  ppaarr  eexxppeerrttiissee  mmééddiiccaallee  eett  iinnddeemmnniissééss  sseelloonn  llee  bbaarrèèmmee  ffiixxéé  ppaarr  

llee  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee    

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  116666  ::  DDuu  pprrééjjuuddiiccee  ddee  ccaarrrriièèrree      
  

LLee  pprrééjjuuddiiccee  ddee  ccaarrrriièèrree  ss’’eenntteenndd  ssooiitt  ddee  llaa  ppeerrttee  ::    

  

11..  dd’’uunnee  cchhaannccee  cceerrttaaiinnee  ddee  ccaarrrriièèrree  àà  llaaqquueellllee  ppeeuutt  rraaiissoonnnnaabblleemmeenntt  eessppéérreerr  uunn  ééllèèvvee  oouu  

uunn  ééttuuddiiaanntt  eenn  ccoouurrss  dd’’ééttuuddeess  ;;    

22..  ddee  ccaarrrriièèrree  ssuubbiiee  ppaarr  uunnee  ppeerrssoonnnnee  ddééjjàà  eennggaaggééee  ddaannss  llaa  vviiee  aaccttiivvee..    
  

DDaannss  lleess  ddeeuuxx  ccaass,,  llee  ttaauuxx  dd’’iinnddeemmnniittéé  àà  aalllloouueerr  eesstt  ffiixxéé  ppaarr  uunn  bbaarrèèmmee  aarrrrêêttéé  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  

aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  

rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

LLeess  iinnddeemmnniittééss  pprréévvuueess  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  ccaass  ccii--ddeessssuuss  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccuummuullééeess..    

  
Paragraphe 7 : Des modalités d’indemnisation des préjudices subis par les ayants 

droit de la victime décédée  
  

AArrttiiccllee  116677  ::  DDeess  ffrraaiiss  ffuunnéérraaiirreess      
  

LLeess  ffrraaiiss  ffuunnéérraaiirreess  nnéécceessssaaiirreess  ssoonntt  rreemmbboouurrssééss  ssuurr  pprréésseennttaattiioonn  ddeess  ppiièècceess  jjuussttiiffiiccaattiivveess  

eett  ddaannss  llaa  lliimmiittee  ffiixxééee  ppaarr  vvooiiee  rréégglleemmeennttaaiirree  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  aayyaanntt    llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  

ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

aassssuurraanncceess..    
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AArrttiiccllee  116688  ::  DDuu  pprrééjjuuddiiccee  ééccoonnoommiiqquuee  ddeess  aayyaannttss  ddrrooiitt  ddee  llaa  vviiccttiimmee  ddééccééddééee      
    

LLeess  aayyaannttss  ddrrooiitt  dduu  ddee  ccuujjuuss  rreeççooiivveenntt  uunn  ccaappiittaall  ééggaall  aauu  pprroodduuiitt  dd’’uunn  ppoouurrcceennttaaggee  ddeess  

rreevveennuuss  aannnnuueellss,,  ddûûmmeenntt  pprroouuvvééss,,  ddee  llaa  vviiccttiimmee  ddééccééddééee  ppaarr  llaa  vvaalleeuurr  dduu  pprriixx  ddee  uunn  ffrraanncc  ddee  

rreennttee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  ll’’ââggee  ddee  cchhaaqquuee  aayyaanntt  ddrrooiitt  sseelloonn  llaa  ttaabbllee  ddee  ccoonnvveerrssiioonn  qquuii  sseerraa  

ddéétteerrmmiinnééee  ppaarr  aarrrrêêttéé  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess    aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  

ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

LLee  ccaallccuull  dduu  pprrééjjuuddiiccee  ééccoonnoommiiqquuee  ssuubbii  ppaarr  lleess  ppeerrssoonnnneess  pprréécciittééeess  eesstt  eeffffeeccttuuéé,,  ddaannss  lleess  

mmêêmmeess  ccoonnddiittiioonnss,,  ssuurr  llaa  bbaassee  dd’’uunn  rreevveennuu  ffiiccttiiff  ffiixxéé  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  

aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  

ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

LLaa  ccaappiittaalliissaattiioonn  eesstt  lliimmiittééee  àà  vviinnggtt  eett  uunn  aannss  ppoouurr  lleess  eennffaannttss  ssaauuff  ss’’iillss  jjuussttiiffiieenntt  ddee  llaa  

ppoouurrssuuiittee  dd’’ééttuuddeess  ssuuppéérriieeuurreess,,  aauuqquueell  ccaass  llaa  lliimmiittee  eesstt  rreeppoorrttééee  àà  vviinnggtt  --hhuuiitt  aannss..    

  

LLaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  rreevveennuuss  dduu  ddééccééddéé  ssee  ffaaiitt  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauu  CCooddee  ddee  llaa  ffaammiillllee..    

  

LL’’iinnddeemmnniittéé  gglloobbaallee  rreevveennaanntt  aauuxx  aayyaannttss  ddrrooiitt  aauu  ttiittrree  dduu  pprrééjjuuddiiccee  ééccoonnoommiiqquuee  eesstt  ffiixxééee  ppaarr  

llee  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee      

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  116699  ::  DDuu  pprrééjjuuddiiccee  mmoorraall  ddeess  aayyaannttss  ddrrooiitt  ddee  llaa  vviiccttiimmee  ddééccééddééee    
  

SSeeuull  llee  pprrééjjuuddiiccee  mmoorraall  dduu  ccoonnjjooiinntt,,  ddeess  eennffaannttss  mmiinneeuurrss  oouu  mmaajjeeuurrss,,  ddeess  aasscceennddaannttss  eett  ddeess  

ffrrèèrreess  eett  ssœœuurrss  ddee  llaa  vviiccttiimmee  ddééccééddééee  eesstt  iinnddeemmnniisséé..    

  

LLee  ttaauuxx  ddee  bbaassee  ddeess  iinnddeemmnniittééss  eesstt  ffiixxéé  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  

ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

aassssuurraanncceess..  

    

LLeess  iinnddeemmnniittééss  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ccii--ddeessssuuss  ddoonnnneenntt  lliieeuu  àà  rréédduuccttiioonn  

pprrooppoorrttiioonnnneellllee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrrrêêttéé  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  

sseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé    ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  
Paragraphe 8 : De l’indemnisation pour compte d’autrui  
  

AArrttiiccllee  117700  ::  DDee  ll’’iimmpplliiccaattiioonn  ddee  pplluussiieeuurrss  vvééhhiiccuulleess    
    

EEnn  ccaass  dd’’aacccciiddeenntt  nnee  mmeettttaanntt  eenn  ccaauussee  qquu’’uunn  sseeuull  vvééhhiiccuullee,,  llaa  pprrooccéédduurree  dd’’ooffffrree  iinnccoommbbee  àà  

ll’’aassssuurreeuurr  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  dduu  pprroopprriiééttaaiirree  ddee  ccee  vvééhhiiccuullee  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  llaa  qquuaalliittéé  

ddee  llaa  vviiccttiimmee  ::  ppeerrssoonnnnee  ttrraannssppoorrttééee,,  ccoonndduucctteeuurr  oouu  ttiieerrss  cciirrccuullaanntt  nnoottaammmmeenntt  ppiiééttoonn,,  

ccyycclliissttee  eett  ccaavvaalliieerr..    
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LLoorrssqquuee  pplluussiieeuurrss  vvééhhiiccuulleess  ppaarrttiicciippeenntt  àà  llaa  ssuurrvveennaannccee  dd’’uunn  mmêêmmee  aacccciiddeenntt,,  ll’’ooffffrree  

dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn  aauuxx  vviiccttiimmeess  dd’’aacccciiddeennttss  ccoorrppoorreellss  iinntteerrvviieenntt  sseelloonn  lleess  mmooddaalliittééss  

ddéétteerrmmiinnééeess  aauuxx  aarrttiicclleess  117711  àà  117777  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

AArrttiiccllee  117711  ::  DDuu  cchhooiixx  dduu  mmeenneeuurr  ddee  llaa  pprrooccéédduurree  dd’’ooffffrree  
    

EEnn  ccaass  dd’’aacccciiddeenntt  iimmpplliiqquuaanntt  pplluussiieeuurrss  vvééhhiiccuulleess,,  llaa  pprrooccéédduurree  dd’’ooffffrree  iinnccoommbbee  eenn  ccee  qquuii  

ccoonncceerrnnee  ::    
  

11..  lleess  ppeerrssoonnnneess  ttrraannssppoorrttééeess,,  yy  ccoommpprriiss  llee  ccoonndduucctteeuurr,,  àà  ll’’aassssuurreeuurr  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  

cciivviillee  dduu  pprroopprriiééttaaiirree  dduu  vvééhhiiccuullee  ddaannss  lleeqquueell  lleess  vviiccttiimmeess  oonntt  pprriiss  ppllaaccee  ;;    

22..  lleess  ttiieerrss  uussaaggeerrss  ddee  llaa  rroouuttee,,  àà  ll’’aassssuurreeuurr  dduu  vvééhhiiccuullee  qquuii  aa  hheeuurrttéé  llaa  vviiccttiimmee..  SSii  ccee  

vvééhhiiccuullee  nn’’eesstt  ppaass  iiddeennttiiffiiéé,,  ll’’ooffffrree  eesstt  pprréésseennttééee  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  dduu  vvééhhiiccuullee  ddoonntt  llee  

nnuumméérroo  ddee  llaa  ppllaaqquuee  dd’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  eesstt  llee  pplluuss  aanncciieenn  eenn  ddaattee..    

  

AA  ttoouutt  mmoommeenntt,,  ll’’aassssuurreeuurr  ppeeuutt  rreevveennddiiqquueerr  llaa  ggeessttiioonn  dduu  ddoossssiieerr  ss’’iill  eessttiimmee  qquuee  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ssoonn  aassssuurréé  eesstt  pprrééppoonnddéérraannttee..    

  

AArrttiiccllee  117722  ::  DDee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  dduu  ppaayyeeuurr  ppoouurr  ccoommppttee    
  

LL’’aassssuurreeuurr  qquuii  iinntteerrvviieenntt  ppoouurr  llee  ccoommppttee  dd’’aauuttrruuii  rreeççooiitt  mmaannddaatt  dd’’aaggiirr  ccoommmmee  ss’’iill  ss’’aaggiissssaaiitt  ddee  

sseess  pprroopprreess  iinnttéérrêêttss..  LLeess  iinnttéérrêêttss  ddee  rreettaarrdd,,  éévveennttuueelllleemmeenntt  ooccccaassiioonnnnééss  dduu  ffaaiitt  ddee  ssaa  

nnéégglliiggeennccee  àà  rreessppeecctteerr  lleess  ddééllaaiiss  llééggaauuxx  pprréévvuuss  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  rreesstteenntt  àà  ssaa  cchhaarrggee..    

  

  

AArrttiiccllee  117733  ::  DDee  llaa  ssuubbrrooggaattiioonn  dduu  ppaayyeeuurr  ppoouurr  ccoommppttee      
  

LL’’aassssuurreeuurr  qquuii  aa  vveerrsséé  lleess  ssoommmmeess  dduueess  àà  llaa  vviiccttiimmee  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  ttiieerrss  ppaayyeeuurrss  eesstt  ssuubbrrooggéé  

ddaannss  lleess  ddrrooiittss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  iinnddeemmnniissééeess  àà  ccoonnccuurrrreennccee  ddeess  ppaaiieemmeennttss  eeffffeeccttuuééss..    

  

CCeess  ppaaiieemmeennttss  nnee  ppeeuuvveenntt  ddoonnnneerr  lliieeuu  àà  ccoonntteessttaattiioonn..  

  

AArrttiiccllee  117744  ::  DDee  llaa  ccoommppéétteennccee  ddeess  eexxppeerrttss        
  

LLee  mmééddeecciinn  oouu  ll’’eexxppeerrtt  tteecchhnniiqquuee  ddééssiiggnnéé  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  mmaannddaattéé  ddooiitt  jjuussttiiffiieerr  ssooiitt  ::    

  

11..  ddee  llaa  ddéétteennttiioonn  ddeess  ddiippllôômmeess  aapppprroopprriiééss  ;;    

22..  ddee  llaa  qquuaalliittéé  dd’’eexxppeerrtt  jjuuddiicciiaaiirree  iinnssccrriitt  ssuurr  llaa  lliissttee  ééttaabblliiee  àà  cceett  eeffffeett  ;;    
33..  ddee  cciinnqq  aannnnééeess  dd’’aaccttiivviittéé  iinniinntteerrrroommppuuee  ddaannss  llee  ddoommaaiinnee  ccoonncceerrnnéé..    
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AArrttiiccllee  117755  ::  DDee  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddeess  aassssuurreeuurrss        
  

LLaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddeess  aassssuurreeuurrss  ddeess  ddiifffféérreennttss  vvééhhiiccuulleess,,  aapprrèèss  iinnddeemmnniissaattiioonn  ddeess  vviiccttiimmeess  ppaarr  

ll’’aassssuurreeuurr  mmaannddaattéé,,  ss’’ééttaabblliitt,,  vviiss--àà--vviiss  ddee  cchhaaccuunnee  ddeess  vviiccttiimmeess,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  ppaarrtt  ddee  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  iinnccoommbbaanntt  àà  cchhaaqquuee  ccoonndduucctteeuurr..  LLeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  ssoonntt  ééttaabblliieess  sseelloonn  llee  

bbaarrèèmmee  ffiixxéé  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  ssuurr  

pprrooppoossiittiioonn  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

EEnn  ccaass  dd’’iimmppoossssiibbiilliittéé  ddee  ssee  pprroonnoonncceerr  ssuurr  ll’’éétteenndduuee  ddeess  rreessppoonnssaabbiilliittééss  eennccoouurruueess,,  llee  

mmoonnttaanntt  gglloobbaall  ddeess  ddoommmmaaggeess  iinnddeemmnniissééss  eesstt  ppaarrttaaggéé  eennttrree  lleess  aassssuurreeuurrss  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  

ppaarr  ppaarrttss  ééggaalleess..  LLaa  ppaarrtt  nnoonn  aaccqquuiittttééee  ppaarr  uunn  ccoo--aauutteeuurr  nnoonn  aassssuurréé  eesstt  ssuuppppoorrttééee  ppaarr  llee  

FFoonnddss  ddee  ggaarraannttiiee  aauuttoommoobbiillee..    

  

AArrttiiccllee  117766  ::  DDeess  rreeccoouurrss  eennttrree  aassssuurreeuurrss    
  

LLeess  ccoonnfflliittss  nnééss  ddeess  rreeccoouurrss  eennttrree  aassssuurreeuurrss  ssoonntt  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  ssoouummiiss  àà  uunn  aarrbbiittrraaggee  

aauupprrèèss  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn    dd’’aarrbbiittrraaggee  ddoonntt  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ssoonntt  ffiixxééss  ppaarr  

ll’’aarrrrêêttéé    dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  

ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  117777  ::  DDeess  iinnttéérrêêttss  ddee  rreettaarrdd    
    

LLeess  ssoommmmeess  rrééccllaammééeess  eett  dduueess  eenn  ccaass  ddee  rreeccoouurrss  aapprrèèss  ppaaiieemmeenntt  ppoouurr  ccoommppttee,,  eett  nnoonn  

rreemmbboouurrssééeess,,  ppoorrtteenntt  iinnttéérrêêtt  ssuurr  llaa  bbaassee  dduu  ddoouubbllee  dduu  ttaauuxx  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  BBaannqquuee  cceennttrraallee  

dduu  CCoonnggoo  àà  ccoommpptteerr  ddee  ttrreennttee  jjoouurrss  aapprrèèss  llaa  ddaattee  ddee  llaa  ddeemmaannddee..    

  

SSeeccttiioonn  55  ::  DDee  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurreerr  àà  cchhaarrggee  ddee  ll’’aassssuurreeuurr    
  

AArrttiiccllee  117788  ::  DDuu  rrôôllee  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  TTaarriiffiiccaattiioonn    
  

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  aassssuujjeettttiiee  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  qquuii  ssee  vvooiitt  ooppppoosseerr  uunn  rreeffuuss,,  ppeeuutt  ssaaiissiirr  

llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ttaarriiffiiccaattiioonn,,  iinnssttaannccee  ddee  rreeccoouurrss  ddoonntt  llaa  ccrrééaattiioonn,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ssoonntt  ffiixxééss  ppaarr  aarrrrêêttéé    dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  

aattttrriibbuuttiioonnss,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..  

  

CCeettttee  CCoommmmiissssiioonn  aa  ppoouurr  rrôôllee  eexxcclluussiiff  ddee  ffiixxeerr  llee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  pprriimmee  mmooyyeennnnaanntt  llaaqquueellllee  

ll’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  ssoolllliicciittééee  eesstt  tteennuuee  ddee  ggaarraannttiirr  llee  rriissqquuee  qquuii  lluuii  aa  ééttéé  pprrooppoosséé..    

  

LL’’aassssuurreeuurr  aa  ll’’oobblliiggaattiioonn,,  ssuurr  ddeemmaannddee  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn,,  ddee  lluuii  ffoouurrnniirr  ssoonn  ttaarriiff  eenn  vviigguueeuurr..    

  

LLaa  CCoommmmiissssiioonn,,  aauu  vvuu  ddeess  cciirrccoonnssttaanncceess  dduu  rriissqquuee  eett  ddeess  aannttééccééddeennttss  ddee  ssiinniissttrreess  dduu  

pprrooppoossaanntt,,  ppeeuutt  ffiixxeerr  uunnee  ssuurrpprriimmee  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  ttaarriiff  nnoorrmmaall  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  ddaannss  llaa  lliimmiittee  ddee  

220000  %%  ddee  ccee  ttaarriiff..  LLaa  CCoommmmiissssiioonn  ppeeuutt  aauussssii  oobblliiggeerr  ll’’aassssuurréé  àà  ccoonnsseerrvveerr  uunnee  ffrraanncchhiissee  àà  ssaa  

cchhaarrggee..    
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AArrttiiccllee  117799  ::  DDee  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddeess  rrééaassssuurreeuurrss        
  

EEsstt  nnuullllee  ttoouuttee  ccllaauussee  ddeess  ttrraaiittééss  ddee  rrééaassssuurraannccee  tteennddaanntt  àà  eexxcclluurree  cceerrttaaiinnss  rriissqquueess  ddee  llaa  

ggaarraannttiiee  ddee  rrééaassssuurraannccee  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ttaarriiffiiccaattiioonn  aaddooppttééee  ppaarr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  

ttaarriiffiiccaattiioonn  oouu  dd’’uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  cceettttee  CCoommmmiissssiioonn..    

  

AArrttiiccllee  118800  ::  DDeess  ppéénnaalliittééss  eenn  ccaass  ddee  rreeffuuss  dd’’oobbtteemmppéérreerr  aauuxx  ddéécciissiioonnss  ddee  llaa  

CCoommmmiissssiioonn  ddee  TTaarriiffiiccaattiioonn  
  

TToouuttee  eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  aaggrrééééee  ppoouurr  ccoouuvvrriirr  llee  rriissqquuee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  rrééssuullttaanntt  

ddee  llaa  pprroopprriiééttéé  ddee  vvééhhiiccuulleess  tteerrrreessttrreess  àà  mmootteeuurr  qquuii  mmaaiinnttiieenntt  ssoonn  rreeffuuss  ddee  ggaarraannttiirr  llee  rriissqquuee  

ddoonntt  llaa  pprriimmee  aa  ééttéé  ffiixxééee  ppaarr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ttaarriiffiiccaattiioonn,,  eesstt  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  nnee  

ffoonnccttiioonnnnaanntt  pplluuss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr..  EEllllee  eennccoouurrtt  ssooiitt  uunn  rreettrraaiitt  

ppaarrttiieell  oouu  ttoottaall  dd’’aaggrréémmeenntt,,  ssooiitt  lleess  ssaannccttiioonnss  aaddmmiinniissttrraattiivveess  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  
Section 6 : Des sanctions  
  

AArrttiiccllee  118811  ::  DDeess  ssaannccttiioonnss  dduu  ddééffaauutt  dd’’aassssuurraannccee    
      

EEsstt  ppuunniiee  dd’’uunnee  aammeennddee  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ééggaall  àà  llaa  mmooiittiiéé  ddee  llaa  pprriimmee  aannnnuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  

ppaayyaabbllee  ppoouurr  llaa  ggaarraannttiiee    rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee    dduu  vvééhhiiccuullee  mmiiss  eenn  cciirrccuullaattiioonn  eett  ppoouurr  ll’’uussaaggee  

aauuqquueell  iill  eesstt  eemmppllooyyéé,,  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii,,  ccoonnttrreevveennaanntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  110088  ddee  

llaa  pprréésseennttee  llooii,,  aauurraa  mmiiss  oouu  mmaaiinntteennuu  eenn  cciirrccuullaattiioonn  uunn  vvééhhiiccuullee  tteerrrreessttrree  àà  mmootteeuurr  aaiinnssii  qquuee  

sseess  rreemmoorrqquueess  oouu  sseemmii--rreemmoorrqquueess,,  ssaannss  êêttrree  ccoouuvveerrtt  ppaarr  uunnee  aassssuurraannccee  ggaarraannttiissssaanntt  ssaa  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee..    

  

LLee  vvééhhiiccuullee  ccoonncceerrnnéé  eesstt  iimmmmoobbiilliisséé  oouu  mmiiss  eenn  ffoouurrrriièèrree,,  aauuxx  ffrraaiiss  dduu  pprroopprriiééttaaiirree,,  ppaarr  lleess  

aauuttoorriittééss  ddee  ppoolliiccee  jjuussqquu’’aauu  ppaaiieemmeenntt  ppaarr  llee  pprroopprriiééttaaiirree  ddee  llaa  pprriimmee  dd’’aassssuurraannccee  eexxiiggééee  

aauupprrèèss  dd’’uunnee  ccoommppaaggnniiee  dd’’aassssuurraannccee  ddee  ssoonn  cchhooiixx  eett  ddee  ll’’aammeennddee  ppoouurr  ddééffaauutt  dd’’aassssuurraannccee..    

  

AArrttiiccllee  118822  ::  DDuu  rreettrraaiitt  dduu  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonndduuiirree  
  

TToouutt  ccoonndduucctteeuurr  dd’’uunn  vvééhhiiccuullee  mmiiss  eenn  cciirrccuullaattiioonn  ssaannss  aassssuurraannccee  ss’’eexxppoossee,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  aauu  

rreettrraaiitt  tteemmppoorraaiirree  oouu  ddééffiinniittiiff  ddee  ssoonn  ppeerrmmiiss  ddee  ccoonndduuiirree..    

  

AArrttiiccllee  118833  ::  DDee  llaa  ccoonntteessttaattiioonn      
  

SSii  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  cciivviillee  oouu  ccoommmmeerrcciiaallee  eesstt  ssaaiissiiee  dd’’uunnee  ccoonntteessttaattiioonn  ssuurr  ll’’eexxiisstteennccee  oouu  llaa  

vvaalliiddiittéé  ddee  ll’’aassssuurraannccee,,  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ppéénnaallee  aappppeellééee  àà  ssee  pprroonnoonncceerr  ssuurr  lleess  ppoouurrssuuiitteess  

eexxeerrccééeess  ppoouurr  nnoonn  rreessppeecctt  ddee  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  ssuurrssooiitt  àà  ssttaattuueerr  jjuussqquu’’àà  ccee  qquu’’iill  aaiitt  

ééttéé  jjuuggéé  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ssuurr  llaa  ccoonntteessttaattiioonn..    
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Chapitre 2 : De l’assurance de la responsabilité civile des transporteurs aériens  

  

AArrttiiccllee  118844  ::  DDeess  eennttrreepprriisseess  ssoouummiisseess  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  eett  ddeess  mmoonnttaannttss  ddeess  ggaarraannttiieess    
  

TToouutt  ttrraannssppoorrtteeuurr  aaéérriieenn  oouu  ttoouutt  eexxppllooiittaanntt  dd’’aaéérroonneeffss  bbéénnééffiicciiaanntt  àà  ccee  ttiittrree  dd’’uunnee  lliicceennccee  

dd’’eexxppllooiittaattiioonn,,  aa  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  ssoouussccrriirree  uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  ggaarraannttiissssaanntt  ssaa  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ppaassssaaggeerrss,,  ddeess  bbaaggaaggeess,,  dduu  ffrreett  eett  ddeess  ttiieerrss..    

  

LLaa  ccoouuvveerrttuurree  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ppaassssaaggeerrss,,  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss,,  ddee  

bblleessssuurreess  oouu  ddee  ttoouuttee  aauuttrree  llééssiioonn  ccoorrppoorreellllee,,  ppoorrttee  ssuurr  ttoouuss  lleess  rriissqquueess  lliiééss  àà  ll’’aaccttiivviittéé  

aaéérriieennnnee,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  ooppéérraattiioonnss  dd’’eemmbbaarrqquueemmeenntt  oouu  ddee  ddéébbaarrqquueemmeenntt..    

  

LLeess  ggaarraannttiieess  aaccccoorrddééeess  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  ddooiivveenntt  êêttrree  aauu  mmiinniimmuumm  ééggaalleess  aauuxx  

mmoonnttaannttss  dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn  ffiixxééss  ppaarr  lleess  CCoonnvveennttiioonnss  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  qquuii  rrééggiisssseenntt  llee  ttrraannssppoorrtt  

aaéérriieenn  aaiinnssii  qquuee  ppaarr  llee  CCooddee  ddee  ll’’aavviiaattiioonn  cciivviillee..    

  

AArrttiiccllee  118855  ::  DDuu  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee      
  

TToouutt  aaéérroonneeff  uuttiilliisséé  ppaarr  uunnee  eennttrreepprriissee  eexxppllooiittaanntt  uunn  sseerrvviiccee  aaéérriieenn  ddee  ttrraannssppoorrtt  ppuubblliicc  ddooiitt  

aavvooiirr  àà  ssoonn  bboorrdd  uunn  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee  aatttteessttaanntt  ddee  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  ddee  cceettttee  aassssuurraannccee  

oobblliiggaattooiirree  eett  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ddee  vvaalliiddiittéé  ddee  llaa  ggaarraannttiiee..  CCee  cceerrttiiffiiccaatt  ddooiitt  êêttrree  pprréésseennttéé  àà  ttoouuttee  

ddeemmaannddee  aauuxx  aauuttoorriittééss  ccoommppéétteenntteess  oouu  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  hhaabbiilliittééeess  àà  ccoonnttrrôôlleerr  llee  rreessppeecctt  ddeess  

oobblliiggaattiioonnss  aauuxxqquueelllleess  ssoonntt  ssoouummiisseess  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  sseerrvviiccee  aaéérriieenn  dduu  ffaaiitt  ddee  llaa  

llééggiissllaattiioonn  eett  ddee  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr..    

  

DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass,,  lloorrssqquu’’iill  yy  aa  vviioollaattiioonn  ddee  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  iimmppoossééee  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  118866  

ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  lleess  sseerrvviicceess  ccoommppéétteennttss  ddee  ll’’aavviiaattiioonn  cciivviillee,,  aapprrèèss  ccoonnssuullttaattiioonn  ddee    

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess,,  oonntt  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’iinntteerrddiirree  llee  ddééccoollllaaggee  

dd’’uunn  aaéérroonneeff  ttaanntt  qquuee  llee  ttrraannssppoorrtteeuurr  aaéérriieenn  oouu  ll’’eexxppllooiittaanntt  dd’’aaéérroonneeffss  ccoonncceerrnnéé  nn’’aa  ppaass  

pprroodduuiitt  llaa  pprreeuuvvee  dd’’uunnee  aassssuurraannccee  aaddééqquuaattee..    

  

AArrttiiccllee  118866  ::  DDeess  ssaannccttiioonnss      
  

TToouuttee  eennttrreepprriissee  qquuii  ccoonnttrreevviieenntt  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurreerr  ssaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ttiieerrss  

ss’’eexxppoossee  àà  uunnee  aammeennddee  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ffiixxéé  ppaarr  aarrrrêêttéé  IInntteerrmmiinniissttéérriieell  ddeess  mmiinniissttrreess  aayyaanntt  lleess  

sseecctteeuurrss  ddeess  aassssuurraanncceess  eett  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddaannss  lleeuurrss  aattttrriibbuuttiioonnss,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  

ddee  ll’’aavviiaattiioonn  cciivviillee  eett  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

CCeess  ssaannccttiioonnss  ppeeuuvveenntt  pprreennddrree  llaa  ffoorrmmee  dd’’uunn  rreettrraaiitt  ddee  llaa  lliicceennccee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  oouu,,  ppoouurr  lleess  

aaéérroonneeffss  iimmmmaattrriiccuullééss  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  dd’’uunn  rreeffuuss  dduu  ddrrooiitt  dd’’aatttteerrrriirr  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..    
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AArrttiiccllee  118877  ::  DDee  llaa  ddééffaaiillllaannccee  dduu  mmaarrcchhéé        
  

EEnn  ccaass  ddee  ddééffaaiillllaannccee  eexxcceeppttiioonnnneellllee  dduu  mmaarrcchhéé  ddeess  aassssuurraanncceess,,  dd’’iinnssuuffffiissaannccee  ddee  ccaappaacciittéé  

oouu  ddee  ttoouuttee  aauuttrree  rraaiissoonn,,  lleess  mmiinniissttrreess  aayyaanntt  lleess  sseecctteeuurrss  ddeess  aassssuurraanncceess  eett  ddee  ttrraannssppoorrtt  

ddaannss  lleeuurrss  aattttrriibbuuttiioonnss,,  aapprrèèss  aavviiss  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  

eett  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  ll’’aavviiaattiioonn  cciivviillee,,  ddéétteerrmmiinneenntt  lleess  mmeessuurreess  aapppprroopprriiééeess  aaffiinn  qquuee  lleess  

ttrraannssppoorrtteeuurrss  aaéérriieennss  eett  lleess  eexxppllooiittaannttss  dd’’aaéérroonneeffss  ssooiieenntt  eenn  mmeessuurree  ddee  rreessppeecctteerr  lleess  

eexxiiggeenncceess  eenn  mmaattiièèrree  dd’’aassssuurraannccee  oobblliiggaattooiirree  ppoossééeess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

Chapitre 3 : De l’assurance de la responsabilité civile des transporteurs 
maritimes, fluviaux et lacustres ou des voies de navigation intérieures 

  

AArrttiiccllee  118888  ::  DDeess  ppeerrssoonnnneess  ssoouummiisseess  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee    
  

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee  qquuii  eexxeerrccee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  uunnee  aaccttiivviittéé  ddee  

ttrraannssppoorrtt  ppuubblliicc  ddee  vvooyyaaggeeuurrss  ppaarr  vvooiiee  mmaarriittiimmee,,  fflluuvviiaallee  oouu  llaaccuussttrree  eett  aassssuujjeettttiiee  àà  ccee  ttiittrree  aauu  

ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  mmaarriinnee  eett  ddeess  vvooiieess  nnaavviiggaabblleess    aassssuurree  ssaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  

àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ppaassssaaggeerrss  ttrraannssppoorrttééss  àà  ttiittrree  oonnéérreeuuxx..    

  

AArrttiiccllee  118899  ::  DDuu  mmoonnttaanntt  ddeess  ggaarraannttiieess      
  

LLaa  ggaarraannttiiee  aaccccoorrddééee  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  oobblliiggaattooiirree  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  dduu  

ttrraannssppoorrtteeuurr  mmaarriittiimmee  ddooiitt  êêttrree  aauu  mmiinniimmuumm  ééggaallee  aauuxx  mmoonnttaannttss  dd’’iinnddeemmnniissaattiioonn  ffiixxééss  ppaarr  lleess  

CCoonnvveennttiioonnss  IInntteerrnnaattiioonnaalleess  qquuii  rrééggiisssseenntt  llee  ttrraannssppoorrtt  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddeess  ppaassssaaggeerrss  eett  ddee  

lleeuurrss  bbaaggaaggeess,,  ppaarr  mmeerr  oouu  ppaarr  vvooiiee  ddee  nnaavviiggaattiioonn  fflluuvviiaallee  oouu  llaaccuussttrree..    

  

LLaa  ggaarraannttiiee  dd’’aassssuurraannccee  oobblliiggaattooiirree  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  dduu  ttrraannssppoorrtteeuurr  eexxppllooiittaanntt  uunn  

sseerrvviiccee  ddee  nnaavviiggaattiioonn  iinnttéérriieeuurree  oouu  llaaccuussttrree  nnee  ppeeuutt  êêttrree  iinnfféérriieeuurree,,  ppaarr  ppaassssaaggeerr  eett  sseess  

bbaaggaaggeess,,  aauuxx  mmoonnttaannttss  ffiixxééss  ppaarr  aarrrrêêttéé  iinntteerrmmiinniissttéérriieell  ddeess  mmiinniissttrreess  aayyaanntt  lleess  sseecctteeuurrss  ddeess    

aassssuurraanncceess  eett  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddaannss  lleeuurrss  aattttrriibbuuttiioonnss  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  

eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  eett  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  mmaarriinnee  eett  ddeess  vvooiieess  nnaavviiggaabblleess..    

  

AArrttiiccllee  119900  ::  DDuu  rrèègglleemmeenntt  ddeess  ddoommmmaaggeess      
  

LLeess  iinnddeemmnniittééss  aaccccoorrddééeess  aauuxx  vviiccttiimmeess  eenn  ccaass  dd’’aacccciiddeenntt  oouu  ddee  nnaauuffrraaggee  ssoonntt  ccaallccuullééeess  

sseelloonn  lleess  rrèègglleess  eenn  vviigguueeuurr  eenn  mmaattiièèrree  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee..    

  

DDaannss  llaa  lliimmiittee  ddee  ssaa  ggaarraannttiiee  ppaarr  ppaassssaaggeerr,,  ll’’aassssuurreeuurr  ddooiitt  rreemmbboouurrsseerr  lleess  ffrraaiiss  mmééddiiccaauuxx  

eennttrraaîînnééss  ppaarr  llee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  vviiccttiimmeess  eett  rréégglleerr  lleess  iinnddeemmnniittééss  dduueess  eenn  ccaass  dd’’iinnccaappaacciittééss  

tteemmppoorraaiirreess  eett  ppeerrmmaanneenntteess  eett  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  cchheeffss  ddee  pprrééjjuuddiicceess  ssuubbiiss  ppaarr  lleess  bblleessssééss..  IIll  

ddeevvrraa  iinnddeemmnniisseerr  aauussssii  lleess  pprrééjjuuddiicceess  ééccoonnoommiiqquueess  eett  mmoorraauuxx  ddeess  aayyaannttss  ddrrooiitt  ddeess  vviiccttiimmeess  

ddééccééddééeess..    
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LL’’aassssuurraannccee  oobblliiggaattooiirree  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  ddeess  ttrraannssppoorrtteeuurrss  ppuubblliiccss  mmaarriittiimmeess,,  

fflluuvviiaauuxx  oouu  llaaccuussttrreess  nnee  ccoouuvvrree  ppaass  lleess  mmaarrcchhaannddiisseess  ttrraannssppoorrttééeess  àà  bboorrdd  ddee  ll’’eemmbbaarrccaattiioonn,,  

mmêêmmee  ssii  eelllleess  ssoonntt  aaccccoommppaaggnnééeess  ppaarr  llee  ppaassssaaggeerr..    

  

LLee  mmoonnttaanntt  eett  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  mmooddiiffiiééss  ppaarr  aarrrrêêttéé  iinntteerrmmiinniissttéérriieell  

ddeess  mmiinniissttrreess  aayyaanntt  lleess  sseecctteeuurrss  ddeess  aassssuurraanncceess  eett  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddaannss  lleeuurrss  aattttrriibbuuttiioonnss  ssuurr  

pprrooppoossiittiioonn  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  eett  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  

mmaarriinnee  eett  ddeess  vvooiieess  nnaavviiggaabblleess..    

  

AArrttiiccllee  119911  ::  DDuu  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee      
  

TToouutt  eexxppllooiittaanntt  dd’’uunnee  eemmbbaarrccaattiioonn  uuttiilliissééee  ppoouurr  llee  ttrraannssppoorrtt  àà  ttiittrree  oonnéérreeuuxx  ddeess  ppaassssaaggeerrss  eett  

aassssuujjeettttii  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  mmaarriinnee  eett  ddeess  vvooiieess  nnaavviiggaabblleess  eesstt  tteennuu  ddee  

pprréésseenntteerr,,  ssuurr  ddeemmaannddee  dduu  ppeerrssoonnnneell  aaccccrrééddiittéé  ppaarr  cceettttee  ddiirreeccttiioonn,,  uunn  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee  

aatttteessttaanntt    ddee  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  dd’’uunnee  aassssuurraannccee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  ccoonnffoorrmmee  aauuxx  

eexxiiggeenncceess  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett  pprréécciissaanntt  lleess  ddaatteess  ddee  vvaalliiddiittéé  ddee  llaa  ggaarraannttiiee..    

  

AArrttiiccllee  119922  ::  DDeess  ssaannccttiioonnss      
  

TToouutt  ttrraannssppoorrtteeuurr  ppuubblliicc  mmaarriittiimmee,,  fflluuvviiaall  oouu  llaaccuussttrree,,  ssoouummiiss  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurreerr  ssaa  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  àà  ll’’ééggaarrdd  ddeess  ppaassssaaggeerrss,,  ss’’eexxppoossee,,  aauu  ccaass  ooùù  iill  nnee  ppoouurrrraaiitt  jjuussttiiffiieerr  dd’’uunnee  

aassssuurraannccee  ccoonnffoorrmmee  àà  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  àà  uunnee  aammeennddee  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ffiixxéé  ppaarr  aarrrrêêttéé  

iinntteerrmmiinniissttéérriieell  ddeess  mmiinniissttrreess  aayyaanntt  lleess  sseecctteeuurrss  ddeess  aassssuurraanncceess  eett  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddaannss  lleeuurrss  

aattttrriibbuuttiioonnss,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  eett  ddee  

llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  llaa  mmaarriinnee  eett  ddeess  vvooiieess  nnaavviiggaabblleess..    

  

Chapitre 4 : De l’obligation d’assurance des risques de construction  

  
Section 1ère : De l’assurance des dommages à l’ouvrage  

  

AArrttiiccllee  119933  ::  DDee  ll’’aassssuurraannccee  oobblliiggaattooiirree  ddeess  ddoommmmaaggeess        
      

TToouutt  ccoonnssttrruucctteeuurr,,  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee,,  ddoonntt  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  ppeeuutt  êêttrree  

eennggaaggééee  eenn  rraaiissoonn  ddee  ddoommmmaaggeess  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  ppoouuvvaanntt  aaffffeecctteerr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  

ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  ddee  rreessttaauurraattiioonn  oouu  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  dd''oouuvvrraaggee  eesstt  tteennuu  ddee  ssoouussccrriirree,,  aavvaanntt  

ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  cchhaannttiieerr  eett  eenn  ddeehhoorrss  ddee  ttoouuttee  rreecchheerrcchhee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittééss,,  uunnee  aassssuurraannccee  llee  

ccoouuvvrraanntt  ddee  ttoouutt  rriissqquuee  pprrooffeessssiioonnnneell..    

  

AArrttiiccllee  119944  ::  DDee  ll’’éétteenndduuee  ddee  llaa  ggaarraannttiiee        
  

LLaa  ggaarraannttiiee  ccoouuvvrree  llaa  vvaalleeuurr  ttoottaallee  ddee  ll’’oouuvvrraaggee..  EEllllee  ccoouuvvrree  ééggaalleemmeenntt  lleess  ddoommmmaaggeess  

rrééssuullttaanntt  ddee  ll’’eemmppllooii  ddeess  mmaattéérriiaauuxx  iimmpprroopprreess  oouu  ddééffeeccttuueeuuxx,,  llee  ttrraavvaaiill  ddééffeeccttuueeuuxx,,  lleess  

eerrrreeuurrss  ddee  ddeessssiinn  oouu  ddee  ccaallccuull  eett  lleess  ddoommmmaaggeess  dduuss  aauu  vvooll..    
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LLaa  ggaarraannttiiee  dd’’aassssuurraannccee  ss''éétteenndd  aauuxx  ddoommmmaaggeess  qquuii  aaffffeecctteenntt  llaa  ssoolliiddiittéé  ddeess  éélléémmeennttss  

dd''ééqquuiippeemmeenntt  dd''uunn  bbââttiimmeenntt,,  lloorrssqquuee  cceeuuxx--ccii  ffoonntt  iinnddiissssoocciiaabblleemmeenntt  ccoorrppss  aavveecc  lleess  oouuvvrraaggeess  

ddee  vviiaabbiilliittéé,,  ddee  ffoonnddaattiioonn,,  dd''oossssaattuurree,,  ddee  ccllooss  eett  ddee  ccoouuvveerrtt..    

  

EEsstt  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  ffaaiissaanntt  iinnddiissssoocciiaabblleemmeenntt  ccoorrppss  aavveecc  ll''oouuvvrraaggee,,  ttoouutt  éélléémmeenntt  

dd''ééqquuiippeemmeenntt  ddoonntt  llaa  ddééppoossee,,  llee  ddéémmoonnttaaggee  oouu  llee  rreemmppllaacceemmeenntt  nnee  ppeeuutt  ss''eeffffeeccttuueerr  ssaannss  

ddééttéérriioorraattiioonn  oouu  eennllèèvveemmeenntt  ddee  mmaattiièèrree  dduuddiitt  oouuvvrraaggee..    

  

AArrttiiccllee  119955  ::  DDee  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  ggaarraannttiiee    
  

TToouutt  ccoonnttrraatt  dd''aassssuurraannccee  ssoouussccrriitt  eenn  vveerrttuu  ddee  ll’’aarrttiiccllee  119933  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  nnoonnoobbssttaanntt  

ttoouuttee  ssttiippuullaattiioonn  ccoonnttrraaiirree,,  eesstt  rrééppuuttéé  ccoommppoorrtteerr  uunnee  ccllaauussee  aassssuurraanntt  llee  mmaaiinnttiieenn  ddee  llaa  

ggaarraannttiiee  ppoouurr  ttoouuttee  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ppeessaanntt  ssuurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  aassssuujjeettttiieess  àà  

ll''oobblliiggaattiioonn  dd''aassssuurraannccee..    

  

LLeess  ccoonnddiittiioonnss  eett  mmooddaalliittééss  dd''aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt  ssoonntt  pprréécciissééeess  ppaarr  ddééccrreett  dduu  

PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddéélliibbéérréé  eenn  ccoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  

sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..    

  

AArrttiiccllee  119966  ::  DDee  llaa  jjuussttiiffiiccaattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt      
  

LLeess  iinntteerrvveennaannttss  vviissééss  àà  ll''aarrttiiccllee  119933  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ddooiivveenntt  êêttrree  eenn  mmeessuurree  ddee  jjuussttiiffiieerr,,  àà  

ll''oouuvveerrttuurree  dduu  cchhaannttiieerr,,  qquu''iillss  oonntt  ssoouussccrriitt  uunn  ccoonnttrraatt  dd''aassssuurraannccee  ccoouuvvrraanntt  lleeuurr  rreessppoonnssaabbiilliittéé  

cciivviillee  pprrooffeessssiioonnnneellllee..    

  

AArrttiiccllee  119977  ::  DDee  llaa  ppéérriiooddee  ddee  ccoouuvveerrttuurree  ddeess  ttrraavvaauuxx    
  

EEnn  mmaattiièèrree  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ttrraavvaauuxx,,  ll’’aassssuurraannccee  ss''éétteenndd  ddee  ll''oouuvveerrttuurree  dduu  cchhaannttiieerr  jjuussqquu''àà  

llaa  rréécceeppttiioonn  ddééffiinniittiivvee  ddeess  oouuvvrraaggeess..    

  
Section 2 : De l’assurance de responsabilité décennale 

  

AArrttiiccllee  119988  ::  DDee  ll’’aassssuurraannccee  oobblliiggaattooiirree  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddéécceennnnaallee    
  

LLaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddéécceennnnaallee  pprréévvuuee  àà  ll’’aarrttiiccllee  443399  dduu  CCooddee  cciivviill  LLiivvrree  IIIIII  ffaaiitt  ll''oobbjjeett,,  ddee  llaa  ppaarrtt  

dduu  ccoonnssttrruucctteeuurr,,  dd''uunnee  ssoouussccrriippttiioonn  dd''aassssuurraannccee  qquuii  pprreenndd  eeffffeett  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  rréécceeppttiioonn  

ddééffiinniittiivvee..    

  

CCeettttee  ggaarraannttiiee  bbéénnééffiicciiee  aauu  mmaaîîttrree  oouu  aauuxx  pprroopprriiééttaaiirreess  ssuucccceessssiiffss  ddee  ll''oouuvvrraaggee,,  jjuussqquu''àà  ssoonn  

eexxppiirraattiioonn..    

  

  

  

  



Journal officiel - Numéro spécial – 30 avril 2015                                                                  Code des assurances 

 
 
 

72

AArrttiiccllee  119999  ::  DDee  llaa  ppoolliiccee  dd’’aassssuurraannccee  uunniiqquuee        
  

LLee  mmaaîîttrree  ddee  ll''oouuvvrraaggee  eesstt  tteennuu  dd''eexxiiggeerr  ccoonnttrraaccttuueelllleemmeenntt  ddeess  iinntteerrvveennaannttss  ssuurr  llee  mmêêmmee  

oouuvvrraaggee,,  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  dd''uunnee  ppoolliiccee  dd''aassssuurraannccee  uunniiqquuee  ccoouuvvrraanntt  lleeuurr  rreessppoonnssaabbiilliittéé  eett  ddee  

vvéérriiffiieerr  ll''eexxééccuuttiioonn  ddee  cceettttee  ccllaauussee..    

  

AArrttiiccllee  220000  ::  DDuu  ccoonnttrrôôllee  tteecchhnniiqquuee      
  

LL''aassssuurraannccee  pprréévvuuee  aauuxx  aarrttiicclleess  119933  eett  119988  ccii--ddeessssuuss  eesstt  aaddoossssééee  àà  uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ddee  

ccoonnttrrôôllee  tteecchhnniiqquuee  ddee  llaa  ccoonncceeppttiioonn  eett  ddee  ll''eexxééccuuttiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ll''oouuvvrraaggee,,  

ppaassssééee  aavveecc  uunnee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee  qquuaalliiffiiééee..    

  

LLee  ccoonnttrrôôlleeuurr  tteecchhnniiqquuee  aa  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  mmiissssiioonn  ddee  ccoonnttrriibbuueerr  àà  llaa  pprréévveennttiioonn  ddeess  

ddiifffféérreennttss  aallééaass  tteecchhnniiqquueess  ssuusscceeppttiibblleess  dd''êêttrree  rreennccoonnttrrééss  ddaannss  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ll''oouuvvrraaggee..  IIll  

iinntteerrvviieenntt  ppoouurr  ddoonnnneerr  ssoonn  aavviiss  aauu  mmaaîîttrree  ddee  ll''oouuvvrraaggee,,  àà  ll''aassssuurreeuurr  eett  aauuxx  iinntteerrvveennaannttss,,  ssuurr  

lleess  pprroobbllèèmmeess  dd''oorrddrree  tteecchhnniiqquuee  ccoonncceerrnnaanntt  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  llaa  ssoolliiddiittéé  ddee  ll''oouuvvrraaggee  eett  llaa  

ssééccuurriittéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess..    

  

LLeess  ccoonnddiittiioonnss  eett  mmooddaalliittééss  dd''aapppplliiccaattiioonn  ddeess  aalliinnééaass  pprrééccééddeennttss  ssoonntt  ffiixxééeess  ppaarr    AArrrrêêttéé  

iinntteerrmmiinniissttéérriieell    ddeess  mmiinniissttrreess  aayyaanntt  rreessppeeccttiivveemmeenntt  lleess  sseecctteeuurrss  ddeess  aassssuurraanncceess  eett  ddeess  

ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  ddaannss  lleeuurrss  aattttrriibbuuttiioonnss..    

  

AArrttiiccllee  220011  ::  DDee  ll’’éétteenndduuee  ddee  llaa  ggaarraannttiiee      
  

LLaa  ggaarraannttiiee  ddee  ll’’aassssuurraannccee  eesstt  ffiixxééee  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  ccoonnssttrruuiitt  tteellllee  

qquu’’eellllee  rrééssuullttee  dduu  ccooûûtt  ddééffiinniittiiff  ddeess  ttrraavvaauuxx..    

  

CCeettttee  ggaarraannttiiee  ccoouurrtt  ddee  llaa  ddaattee  ddee  llaa  rréécceeppttiioonn  ddééffiinniittiivvee  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  ppaarr  llee  mmaaîîttrree  ddee  

ll’’oouuvvrraaggee  oouu  ssoonn  mmaannddaattaaiirree  eett  ss’’éétteenndd  ppeennddaanntt  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ddiixx  aannnnééeess  ccaalleennddrriieerr  ssaannss  

iinntteerrrruuppttiioonn..    

  

AArrttiiccllee  220022  ::  DDuu  ppooiinntt  ddee  ddééppaarrtt  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  ddéécceennnnaallee      
  

LLee  ccaahhiieerr  ddeess  cchhaarrggeess  ffiixxee  lleess  ppéérriiooddeess  aauuxxqquueelllleess  llaa  rréécceeppttiioonn  ddééffiinniittiivvee  eesstt  cceennssééee  aavvooiirr  

lliieeuu  eeffffeeccttiivveemmeenntt..  EEnn  ccaass  ddee  ssiilleennccee  ddeess  ppaarrttiieess  oouu  ddee  ccoonntteessttaattiioonn,,  ll’’aaccttee  oouu  ll’’éévvéénneemmeenntt  

mmaarrqquuaanntt  llee  ppooiinntt  ddee  ddééppaarrtt  ddee  llaa  ppéérriiooddee  ddee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddéécceennnnaallee  ss’’eenntteenndd    ssooiitt  ::    
  

11..  ddee  llaa  rréécceeppttiioonn  uunniiqquuee  eett  eeffffeeccttiivvee  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  ;;    
22..  ddee  llaa  pprriissee  ddee  ppoosssseessssiioonn  oouu  ddee  ll’’ooccccuuppaattiioonn  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  ppaarr  llee  mmaaîîttrree  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  oouu  

ssoonn  mmaannddaattaaiirree  ;;    

33..  ddee  llaa  rreemmiissee  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  ppaarr  llee  ccoonnssttrruucctteeuurr  aauu  mmaaîîttrree  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  oouu  àà  ssoonn  

mmaannddaattaaiirree..    
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AArrttiiccllee  220033  ::  DDee  ll’’aaccttiioonn  eenn  ggaarraannttiiee  dduu  mmaaîîttrree  dd’’oouuvvrraaggee      
  

LLee  mmaaîîttrree  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  nnee  ppeeuutt  pprréétteennddrree  bbéénnééffiicciieerr  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  dd’’aassssuurraannccee  iinnssttiittuuééee  ppaarr  

ll’’aarrttiiccllee  119988  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii    qquuee  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  iill  ppoossssèèddee  uunnee  aaccttiioonn  eenn  ggaarraannttiiee  ddee  

llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ccoonnttrraaccttuueellllee  ppeerrssoonnnneellllee  oouu  ccoolllleeccttiivvee  ddeess  ccoonnssttrruucctteeuurrss,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  

ll’’aarrttiiccllee  443399  dduu  CCooddee  cciivviill    lliivvrree  IIIIII..    

  

AArrttiiccllee  220044  ::  DDee  llaa  ccoommppaarruuttiioonn  dd’’ooffffiiccee  ddee  ll’’aassssuurreeuurr      
  

LLaa  jjuurriiddiiccttiioonn  rréépprreessssiivvee  ssaaiissiiee  ddee  ll’’aaccttiioonn  ppuubblliiqquuee  ppeeuutt  oorrddoonnnneerr  llaa  ccoommppaarruuttiioonn  ddee  

ll’’aassssuurreeuurr..    

  
Section 3: Des dispositions communes 
  

AArrttiiccllee  220055  ::  DDeess  ddéérrooggaattiioonnss  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurreeuurr      
    

LLeess  oobblliiggaattiioonnss  dd’’aassssuurraannccee  pprréévvuueess  aauuxx  aarrttiicclleess  119933  eett  119988  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  nnee  

ss’’aapppplliiqquueenntt  ppaass  aauu  ppoouuvvooiirr  cceennttrraall,,  aauuxx  pprroovviinncceess,,  aauuxx  eennttiittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  ddéécceennttrraalliissééeess  eett  

aauuxx  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess  ddee  ddrrooiitt  ppuubblliicc..    

  

EElllleess  nnee  ss’’aapppplliiqquueenntt  ppaass  nnoonn  pplluuss  aauuxx  ppaarrttiiccuulliieerrss  ppoouurr  lleess  bbââttiimmeennttss  àà  uussaaggee  dd’’hhaabbiittaattiioonn  

pprriivvééee,,  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess  ppaarr  ddééccrreett  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  mmiinniissttrree  

aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..    

  

NNee  ssoonntt  ppaass  ssoouummiiss  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  ééddiiccttééee  ppaarr  lleess  aarrttiicclleess  119933  eett  119988  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii  ::    
  

11..  lleess  oouuvvrraaggeess  dd’’iinnffrraassttrruuccttuurreess  rroouuttiièèrreess,,  ppoorrttuuaaiirreess,,  aaéérrooppoorrttuuaaiirreess,,  hhéélliippoorrttuuaaiirreess,,  

ffeerrrroovviiaaiirreess,,  lleess  oouuvvrraaggeess  mmaarriittiimmeess,,  llaaccuussttrreess,,  fflluuvviiaauuxx,,  lleess  vvooiirriieess,,  lleess  ccaannaalliissaattiioonnss,,  

lleess  oouuvvrraaggeess  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  rrééssiidduuss  uurrbbaaiinnss,,  ddee  ddéécchheettss  iinndduussttrriieellss  eett  dd''eefffflluueennttss  aaiinnssii  

qquuee    lleess  éélléémmeennttss  dd''ééqquuiippeemmeenntt  ddee  ll''uunn  oouu  ll''aauuttrree  ddee  cceess  oouuvvrraaggeess  ;;    

22..  lleess  oouuvvrraaggeess  ppiiééttoonnnniieerrss,,  lleess  ppaarrccss  ddee  ssttaattiioonnnneemmeenntt,,  lleess  rréésseeaauuxx  ddiivveerrss,,  lleess  lliiggnneess  oouu  

ccââbblleess  eett  lleeuurrss  ssuuppppoorrttss,,  lleess  oouuvvrraaggeess  ddee  ttrraannssppoorrtt,,  ddee  pprroodduuccttiioonn,,  ddee  ssttoocckkaaggee  eett  ddee  

ddiissttrriibbuuttiioonn  dd’’eeaauu  eett  dd’’éénneerrggiiee,,  ddee  fflluuiiddeess  eett  lliiqquuiiddeess,,  lleess  oouuvvrraaggeess  ddee  

ttééllééccoommmmuunniiccaattiioonnss,,  lleess  oouuvvrraaggeess  ssppoorrttiiffss  nnoonn  ccoouuvveerrttss  aaiinnssii  qquuee  lleeuurrss  éélléémmeennttss  

dd''ééqquuiippeemmeenntt..    

  

AArrttiiccllee  220066  ::  DDuu  rrèègglleemmeenntt  ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé      
  

LLee  rrèègglleemmeenntt  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  ddee  ll’’iinnddeemmnniittéé  dduuee  aauu  bbéénnééffiicciiaaiirree  ddee  ll’’aassssuurraannccee  ddooiitt  iinntteerrvveenniirr  

ddaannss  lleess  ttrrooiiss  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  ssaa  ffiixxaattiioonn  ppaarr  vvooiiee  dd’’eexxppeerrttiissee,,  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  

ggrréé  àà  ggrréé  oouu  ppaarr  vvooiiee  dd’’aarrbbiittrraaggee  eett,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  ddaannss  lleess  ttrrooiiss  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  dduu  jjoouurr  ooùù  

llee  jjuuggeemmeenntt  aa  aaccqquuiiss  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  llaa  cchhoossee  jjuuggééee..    
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AA  ddééffaauutt  ppoouurr  ll’’aassssuurreeuurr  ddee  ss’’eexxééccuutteerr  ddaannss  llee  ddééllaaii  pprréévvuu  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt,,  iill  eesstt  tteennuu  eenn  

oouuttrree  ddee  ppaayyeerr  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddee  rreettaarrdd  ccaallccuullééss  aauu  ddoouubbllee  dduu  ttaauuxx  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  BBaannqquuee  

CCeennttrraallee  dduu  CCoonnggoo..    

  

AArrttiiccllee  220077  ::  DDee  llaa  cceessssiioonn  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  eett  dduu  ttrraannssffeerrtt  ddee  llaa  ggaarraannttiiee          
  

LLaa  cceessssiioonn  àà  ttiittrree  ggrraattuuiitt  oouu  oonnéérreeuuxx  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  oouu  llee  ddééccèèss  dduu  mmaaîîttrree  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  aavvaanntt  

ll’’eexxppiirraattiioonn  ddeess  aassssuurraanncceess  pprréévvuueess  aauuxx  aarrttiicclleess  119933  eett  119988  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ooppèèrree  llee  

ttrraannssffeerrtt  aauuttoommaattiiqquuee  dduu  bbéénnééffiiccee  ddee  cceelllleess--ccii  aauu  pprrooffiitt  dduu  nnoouuvveell  aaccqquuéérreeuurr  oouu  ddeess  hhéérriittiieerrss  

dduu  mmaaîîttrree  ddee  ll’’oouuvvrraaggee  qquuiittttee  àà  cceess  ddeerrnniieerrss  àà  ssee  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  àà  ll’’aassssuurreeuurr,,  ppaarr  lleettttrree  oouu  

ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn,,  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ttrreennttee  jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  

cceessssiioonn  oouu  dduu  ddééccèèss..    

  

AArrttiiccllee  220088  ::  DDeess  ssaannccttiioonnss    
      

LLaa  vviioollaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  119933,,  119988  eett  220000  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eesstt  ppaassssiibbllee  

dd’’uunnee  aammeennddee  ttrraannssaaccttiioonnnneellllee..    

  

LL’’aammeennddee  ttrraannssaaccttiioonnnneellllee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ssuuppéérriieeuurree  aauu  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  pprriimmee  dd’’aassssuurraannccee..  LLee  

pprroodduuiitt  ddee  ll''aammeennddee  eesstt  rreeccoouuvvrréé  ccoommmmee  eenn  mmaattiièèrree  dd''iimmppôôttss  ddiirreeccttss  eett  rreevveerrsséé  aauu  pprrooffiitt  dduu  

TTrrééssoorr  ppuubblliicc..    

  

AA  ddééffaauutt  dd’’éélléémmeennttss  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’éévvaalluueerr  llaa  pprriimmee  dd’’aassssuurraannccee,,  cceellllee--ccii  eesstt  éévvaalluuééee  ppaarr  

rrééfféérreennccee  aauuxx  pprriimmeess  aafffféérreenntteess,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  aauuxx  oouuvvrraaggeess  eenn  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  aauuxx  oouuvvrraaggeess  

aacchheevvééss  dd’’ééggaallee  vvaalleeuurr,,  ddee  mmêêmmee  nnaattuurree,,  ccoonnssttrruuccttiioonn,,  ccoouuvveerrttuurree,,  uussaaggee,,  ccoonnttiigguuïïttéé,,  oouu,,  àà  

ddééffaauutt,,  ffiixxééeess  ppaarr  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ddee  ttaarriiffiiccaattiioonn  vviissééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  220099  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

AArrttiiccllee  220099  ::  DDee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddee  ttaarriiffiiccaattiioonn      
      

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  aassssuujjeettttiiee  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  ss’’aassssuurreerr  qquuii,,  aayyaanntt  ssoolllliicciittéé  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  dd’’uunn  

ccoonnttrraatt  aauupprrèèss  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  ddoonntt  lleess  ssttaattuuttss  nn’’iinntteerrddiisseenntt  ppaass  llaa  pprriissee  eenn  

cchhaarrggee  ddeess  rriissqquueess  eenn  ccaauussee  eenn  rraaiissoonn  ddee  ssaa  nnaattuurree,,  ssee  vvooiitt  ooppppoosseerr  uunn  rreeffuuss,,  ppeeuutt  ssaaiissiirr  llaa  

CCoommmmiissssiioonn  ddee  ttaarriiffiiccaattiioonn  ddoonntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ccoonnssttiittuuttiioonn  eett  lleess  rrèègglleess  ddee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ssoonntt  ffiixxééeess  ppaarr  aarrrrêêttéé  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  

aattttrriibbuuttiioonnss,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    
  

Chapitre 5 : De l’obligation d’assurance incendie  

AArrttiiccllee  221100  ::  DDeess  pprriinncciippeess      
  

FFoonntt  ll’’oobbjjeett  ddee  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  iinncceennddiiee,,  ttoouutt  bbââttiimmeenntt  oouu  iimmmmeeuubbllee  oouu  ccaattééggoorriiee  

dd’’iimmmmeeuubblleess,,  àà  uussaaggee  aaddmmiinniissttrraattiiff,,  ccuullttuurreell,,  ssaanniittaaiirree  oouu  ssccoollaaiirree,,  lleess  ssaalllleess  ddee  ssppeeccttaaccllee  oouu  

ddee  llooiissiirrss,,  lleess  iimmmmeeuubblleess  ddee  rraappppoorrtt,,  cceeuuxx  àà  uussaaggee  iinndduussttrriieell,,  aaggrroo--iinndduussttrriieell,,  aarrttiissaannaall  oouu  

ccoommmmeerrcciiaall  eenn  ggéénnéérraall..  
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LLeeuurr  nnaattuurree,,  lleeuurr  llooccaalliissaattiioonn,,  lleeuurrss  ssppéécciiffiicciittééss  eett  lleeuurrss  ccaarraaccttéérriissttiiqquueess  ssoonntt  lliimmiittaattiivveemmeenntt  

ssppéécciiffiiééeess  ppaarr  ddééccrreett  dduu  pprreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddéélliibbéérréé  eenn  ccoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  

mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  eett  aapprrèèss  rreeccoommmmaannddaattiioonn  ddee        

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

LLaa  ggaarraannttiiee  dd’’aassssuurraannccee  ppeeuutt  êêttrree  éétteenndduuee  aauu  ccoonntteennuu  dduu  bbââttiimmeenntt  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  ffrraaiiss  

pprréécciissééss  ddaannss  lleess  ccllaauusseess  dduu  ccoonnttrraatt..    

  

AArrttiiccllee  221111  ::  DDeess  ppeerrssoonnnneess  ccoonncceerrnnééeess      
  

LL’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  iinnccoommbbee  aauu  pprroopprriiééttaaiirree--eexxppllooiittaanntt  oouu  aauu  ttiieerrss  eexxppllooiittaanntt..    

  

AArrttiiccllee  221122  ::  DDee  ll’’oobbjjeett  aassssuurréé      
  

LLeess  bbââttiimmeennttss  ssoonntt  aassssuurrééss,,  aauu  mmiinniimmuumm  ppoouurr  lleeuurr  vvaalleeuurr  ddee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn,,  vvééttuussttéé  ddéédduuiittee,,  

lleess  mmaattéérriieellss  eett  lleess  mmoobbiilliieerrss  ppoouurr  lleeuurr  vvaalleeuurr  ddee  rreemmppllaacceemmeenntt,,  lleess  mmaarrcchhaannddiisseess  ppoouurr  lleeuurr  

pprriixx  ddee  rreevviieenntt  aauu  ccoouurrss  dduu  jjoouurr..    

  

AArrttiiccllee  221133  ::  DDeess  ddoommmmaaggeess  ccoouuvveerrttss      
  

LL’’aassssuurraannccee  oobblliiggaattooiirree  ccoouuvvrree  lleess  ddoommmmaaggeess  dd’’iinncceennddiiee  ccaauussééss  aauuxx  bbââttiimmeennttss  aassssuurrééss  aauu  

ccoonntteennuu  ss’’yy  ttrroouuvvaanntt  aauu  mmoommeenntt  dduu  ssiinniissttrree  aaiinnssii  qquuee  llee  rreeccoouurrss  ddeess  vvooiissiinnss  eett//oouu  ddeess  ttiieerrss..    

  

AArrttiiccllee  221144  ::  DDeess  ddoommmmaaggeess  ccoorrppoorreellss  
        

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  225588  àà  226600  dduu  CCooddee  cciivviill  lliivvrree  IIIIII  ssuurr  llaa  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee,,  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  pprréévvuuee  àà  ll’’aarrttiiccllee  221100  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ss’’éétteenndd  

aauussssii  aauuxx  ddoommmmaaggeess  ccoorrppoorreellss  rrééssuullttaanntt  ddee  ll’’iinncceennddiiee..    

  

SSaauuff  ssttiippuullaattiioonnss  ccoonnvveennttiioonnnneelllleess  eexxpprreesssseess,,  cceeuuxx--ccii  ddoonnnneenntt  lliieeuu  àà  uunnee  rrééppaarraattiioonn  ssuuiivvaanntt  

lleess  ccoonnddiittiioonnss  dduu  ddrrooiitt  ccoommmmuunn..    

  

TToouuss  lleess  ccaass  ddee  ddééccèèss,,  dd’’iinnccaappaacciittéé  pphhyyssiiqquuee  oouu  ddee  ssiimmpplleess  llééssiioonnss  ccoorrppoorreelllleess  dduu  ffaaiitt  ddee  

ll’’iinncceennddiiee  ssoonntt  ppoorrttééss  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  ddaannss  lleess  qquuiinnzzee  jjoouurrss  ssuuiivvaanntt  llaa  

ssuurrvveennaannccee  dduu  ssiinniissttrree,,  ddûûmmeenntt  cceerrttiiffiiééss  ppaarr  uunn  mmééddeecciinn  dd’’EEttaatt  oouu  ppaarr  uunn  mmééddeecciinn  aaggrréééé..    

  

LL’’aassssuurreeuurr  ppeeuutt  pprrooccééddeerr,,  àà  sseess  ffrraaiiss,,  àà  uunnee  ccoonnttrree  eexxppeerrttiissee  mmééddiiccaallee,,  eennddééaannss  hhuuiitt  jjoouurrss  àà  

ppaarrttiirr  ddee  llaa  rréécceeppttiioonn  ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  dduu  ssiinniissttrree  ppaarr  lluuii--mmêêmmee  oouu  ssoonn  mmaannddaattaaiirree..    

  

AArrttiiccllee  221155  ::  DDee  llaa  ggaarraannttiiee  dd’’aassssuurraannccee  eett  ddee  llaa  pprrooppoorrttiioonnnnaalliittéé    
      

LLaa  ggaarraannttiiee  ddee  ll’’aassssuurraannccee  eesstt  pprrooppoorrttiioonnnneellllee  àà  llaa  vvaalleeuurr  ggaarraannttiiee  ccoonnttrraaccttuueellllee..    
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SSaauuff  ssttiippuullaattiioonnss  ccoonnvveennttiioonnnneelllleess  ppaarrttiiccuulliièèrreess  eexxpprreesssseess,,  ll’’aassssuurréé  eesstt  ccoonnssiiddéérréé,,  eenn  ccaass  

dd’’iinnssuuffffiissaannccee  iinnvvoolloonnttaaiirree  ddee  llaa  vvaalleeuurr  aassssuurrééee,,  ccoommmmee  ssoonn  pprroopprree  aassssuurreeuurr  ppoouurr  llee  ssuurrpplluuss  

eett  ssuuppppoorrttee  ssaa  ppaarrtt  ddee  ddoommmmaaggee  aauu  mmaarrcc  llee  ffrraanncc..    

  

EEnn  ccaass  dd’’iinnssuuffffiissaannccee  vvoolloonnttaaiirree,,  ll’’aassssuurréé  eesstt  ddéécchhuu  ddee  ttoouuss  ddrrooiittss  àà  ll’’iinnddeemmnniittéé..  LLeess  pprriimmeess  

ppaayyééeess  ddeemmeeuurreenntt  aaccqquuiisseess  àà  ll’’aassssuurreeuurr  àà  ttiittrree  ddee  ddoommmmaaggeess  eett  iinnttéérrêêttss..    

  

EEsstt  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  iinnssuuffffiissaannccee  vvoolloonnttaaiirree,,  uunnee  iinnssuuffffiissaannccee  dd’’aassssuurraannccee  ssuuppéérriieeuurree  àà  

3333%%  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  ll’’oobbjjeett  aassssuurréé,,  ssaauuff  lloorrssqquu’’iill  eesstt  ssttiippuulléé  eexxpprreesssséémmeenntt  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  

ppaarrttiiccuulliièèrreess  qquuee  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  rreennoonnccee  àà  llaa  rrèèggllee..    

  

AArrttiiccllee  221166  ::  DDee  ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn  ddee  ll’’aassssuurréé      
  

LLaa  ppeerrttee  éépprroouuvvééee  ppaarr  ll’’aassssuurréé  eett  ss’’iill  yy  aa  lliieeuu,,  ppaarr  sseess  vvooiissiinnss,,  eenn  ccaass  ddee  ssiinniissttrree,,  eesstt  ppaayyééee  

eenn  eessppèècceess,,  ssaauuff  ccllaauussee  ddee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  ddeess  bbââttiimmeennttss  oouu  ddee  rreemmppllaacceemmeenntt  ddeess  oobbjjeettss  ss’’yy  

ttrroouuvvaanntt..    

  

DDaannss  ccee  ddeerrnniieerr  ccaass,,  ll’’aassssuurréé  ddooiitt  rreebbââttiirr,,  rrééppaarreerr  oouu  rreeccoonnssttiittuueerr  lleess  oobbjjeettss  eenn  qquueessttiioonn,,  aauuxx  

ffrraaiiss  ddee  ll’’aassssuurreeuurr,,  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddeess  ggaarraannttiieess  ddee  llaa  ppoolliiccee,,  ddaannss  uunn  ddééllaaii  mmaaxxiimmuumm  ddee  

ddeeuuxx  aannss  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ddaattee  dduu  ssiinniissttrree..    

  

LL’’aassssuurreeuurr  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  vveeiilllleerr  àà  ccee  qquuee  llaa  ssoommmmee  ddoonntt  iill  eesstt  qquueessttiioonn  ssooiitt  eemmppllooyyééee  àà  cceettttee  

ffiinn..    

  

AArrttiiccllee  221177  ::  DDee  ll’’iinnaapppplliiccaabbiilliittéé  ddeess  ccllaauusseess  ddee  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  oouu  ddee  rreeccoonnssttiittuuttiioonn      
  

LLeess  ccllaauusseess  pprréévvooyyaanntt  llaa  rreeccoonnssttrruuccttiioonn  oouu  llaa  rreeccoonnssttiittuuttiioonn  nnee  sseerroonntt  ppaass  dd’’aapppplliiccaattiioonn  

lloorrssqquuee,,  ppaarr  ssuuiittee  ddee  cciirrccoonnssttaanncceess  aannoorrmmaalleess  iinnddééppeennddaanntteess  ddee  llaa  vvoolloonnttéé  ddee  ll’’aassssuurréé  oouu  

ddeess  vvooiissiinnss  bbéénnééffiicciiaaiirreess,,  eelllleess  aauurraaiieenntt  ppoouurr  rrééssuullttaattss  ddee  lléésseerr  ggrraavveemmeenntt  ll’’aassssuurréé  eett//oouu  lleess  

ttiieerrss  oouu  ddee  vviioolleerr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  oouu  rrèègglleemmeennttaaiirreess..  LL’’iinnddeemmnniittéé  sseerraa,,  nnééaannmmooiinnss,,  

ssttiippuullééee  ppaayyaabbllee  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  ddaannss  lleess  ssooiixxaannttee  jjoouurrss  qquuii  ssuuiivveenntt  llaa  ddaattee  ddee  llaa  ccllôôttuurree  ddee  

ll’’eexxppeerrttiissee,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  ccaauusseess  ddee  ddéécchhééaannccee  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

AArrttiiccllee  221188  ::  DDee  llaa  pplluurraalliittéé  dd’’aassssuurraanncceess      
  

SSii  ll’’aassssuurréé  ccoonncclluutt  pplluussiieeuurrss  aassssuurraanncceess  àà  pprrooppooss  dduu  mmêêmmee  rriissqquuee  eett  ppoorrttaanntt  ssuurr  lleess  mmêêmmeess  

bbiieennss,,  llee  ttoottaall  ddeess  iinnddeemmnniittééss  vveerrssééeess  nnee  ppeeuutt  ddééppaasssseerr  llaa  ppeerrttee  ssuubbiiee..    

  

AArrttiiccllee  221199  ::  DDee  ll’’eexxcclluussiioonn  ddee  ccuummuull  dd’’iinnddeemmnniittééss      
    

LL’’aassssuurréé  nnee  ppeeuutt  êêttrree  iinnddeemmnniisséé  ddeeuuxx  ffooiiss  ppoouurr  llee  mmêêmmee  ssiinniissttrree..    

  

EEnn  ccaass  ddee  ccoonnccoouurrss  ddee  pplluussiieeuurrss  ppoolliicceess  dd’’aassssuurraannccee,,  sseeuullee  llaa  pplluuss  aavvaannttaaggeeuussee  àà  ll’’aassssuurréé  

oouu  aauuxx  vviiccttiimmeess  eesstt  iinnvvooqquuééee..    
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AArrttiiccllee  222200  ::  DDee  ll’’aaccttiioonn  ddiirreeccttee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  llééssééee  ccoonnttrree  ll’’aassssuurreeuurr  ddeess  ddoommmmaaggeess      
  

LLeess  ppeerrssoonnnneess  llééssééeess,,  oouuttrree  ll’’aassssuurréé,,  oonntt  uunnee  aaccttiioonn  ddiirreeccttee  ccoonnttrree  ll’’aassssuurreeuurr,,  eett  ccee,,  ddaannss  

lleess  lliimmiitteess  ddeess  ddrrooiittss  ddoonntt  ppoouurrrraaiitt  ssee  pprréévvaallooiirr  ll’’aassssuurréé,,  nnoonnoobbssttaanntt  lleeuurr  rreeccoouurrss  ccoonnttrree  cceelluuii--

ccii,,  eenn  ccaass  ddee  ddéébboouuttéé  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr..    

  

AArrttiiccllee  222211  ::  DDee  llaa  ccoommppéétteennccee  ddee  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  rréépprreessssiivvee      
  

AAuu  ccaass  ooùù  uunnee  jjuurriiddiiccttiioonn  rréépprreessssiivvee  eesstt  ssaaiissiiee  dd’’uunnee  aaccttiioonn  ppuubblliiqquuee  ccoonnttrree  ll’’aassssuurréé,,  eellllee  

sseerraa  ccoommppéétteennttee  ppoouurr  ccoonnnnaaîîttrree  ddee  ll’’aaccttiioonn  ddiirreeccttee  pprréévvuuee  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii..    

  

AArrttiiccllee  222222  ::  DDee  llaa  ccoommppaarruuttiioonn  ddee  ll’’aassssuurreeuurr    
  

LLaa  jjuurriiddiiccttiioonn  rréépprreessssiivvee  ssaaiissiiee  ddee  ll’’aaccttiioonn  ppuubblliiqquuee,,  tteell  qquuee  pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt,,  ppeeuutt  

oorrddoonnnneerr  llaa  ccoommppaarruuttiioonn  ddee  ll’’aassssuurreeuurr..    

  

AArrttiiccllee  222233  ::  DDeess  mmeennttiioonnss  oobblliiggaattooiirreess  ddee  llaa  ppoolliiccee  dd’’aassssuurraannccee  
    

LLaa  ppoolliiccee  dd’’aassssuurraannccee  pprréécciissee  ll’’éétteenndduuee  ddeess  ddrrooiittss  eett  oobblliiggaattiioonnss  ddeess  ppaarrttiieess,,  lleess  ccoonnddiittiioonnss  

ddee  rrééssiilliiaattiioonn  eett  ddee  ssuussppeennssiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee,,  lleess  eexxcclluussiioonnss  eett  lleess  ddéécchhééaanncceess..    

  

AArrttiiccllee  222244  ::  DDee  llaa  cceessssiioonn  dduu  bbiieenn  aassssuurréé      
  

LLaa  cceessssiioonn  àà  ttiittrree  ggrraattuuiitt  oouu  oonnéérreeuuxx  dduu  bbââttiimmeenntt  oouu  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  qquuii  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  

ll’’aassssuurraannccee--iinncceennddiiee  aavvaanntt  ll’’eexxppiirraattiioonn  ddee  llaa  ppoolliiccee  dd’’aassssuurraannccee,,  ooppèèrree  llee  ttrraannssffeerrtt  

aauuttoommaattiiqquuee  ddee  cceellllee--ccii  aauu  pprrooffiitt  dduu  nnoouuvveeaauu  pprroopprriiééttaaiirree  eexxppllooiittaanntt,,  dduu  nnoouuvveell  ooccccuuppaanntt  oouu  

dduu  ttiieerrss  eexxppllooiittaanntt,,  qquuiittttee  àà  cceeuuxx--ccii  àà  ssee  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  àà  ll’’aassssuurreeuurr  ppaarr  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  

oouu  ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn,,  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ttrreennttee  jjoouurrss  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  

cceessssiioonn..    

  

LLee  ddééccèèss  dduu  pprroopprriiééttaaiirree  eexxppllooiittaanntt  oouu  dduu  ttiieerrss  eexxppllooiittaanntt  aavvaanntt  ll’’eexxppiirraattiioonn  ddee  llaa  ppoolliiccee  

dd’’aassssuurraannccee  ooppèèrree  aauussssii  llee  ttrraannssffeerrtt  aauuttoommaattiiqquuee  ddee  cceellllee--ccii  aauu  pprrooffiitt  ddeess  hhéérriittiieerrss  oouu  aauuttrreess  

aayyaannttss--ccaauussee  ddaannss  lleess  mmêêmmeess  ccoonnddiittiioonnss  qquuee  cceelllleess  pprréévvuueess  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt..    

  

AArrttiiccllee  222255  ::  DDuu  ddééccèèss  ddee  ll’’aassssuurréé  eett  ddeess  ddrrooiittss  ddee  ll’’hhéérriittiieerr    
  

EEnn  ccaass  ddee  ddééccèèss  ddee  ll’’aassssuurréé,,  ll’’aassssuurraannccee  ccoonnttiinnuuee  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  aauu  pprrooffiitt  dduu  ssuucccceesssseeuurr,,  àà  

cchhaarrggee  ppoouurr  cceelluuii--ccii  ddee  ssee  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  àà  ll’’aassssuurreeuurr  ppaarr  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  oouu  ttoouutt  aauuttrree  

mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ttrreennttee  jjoouurrss  ssuuiivvaanntt  llaa  ddaattee  dd’’eennttrrééee  eenn  

jjoouuiissssaannccee  dduu  bbiieenn  hhéérriittéé..  DDaannss  ccee  ccaass,,  llee  ssuucccceesssseeuurr  eesstt  ssuubbrrooggéé  aauuxx  ddrrooiittss  eett  oobblliiggaattiioonnss  

dduu  ddee  ccuujjuuss..    
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AArrttiiccllee  222266  ::  DDee  llaa  ssaannccttiioonn  eett  ddee  ll’’aammeennddee  ttrraannssaaccttiioonnnneellllee    
      

LLaa  vviioollaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  221100  àà  221144  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eesstt  ppaassssiibbllee  dd’’uunnee  

aammeennddee  ttrraannssaaccttiioonnnneellllee..    

  

LL’’aammeennddee  ttrraannssaaccttiioonnnneellllee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ssuuppéérriieeuurree  aauu  mmoonnttaanntt  aannnnuueell  ddee  llaa  pprriimmee  

dd’’aassssuurraannccee..  LLee  pprroodduuiitt  ddee  ll''aammeennddee  eesstt  rreeccoouuvvrréé  ccoommmmee  eenn  mmaattiièèrree  dd''iimmppôôttss  ddiirreeccttss  eett  

rreevveerrsséé  aauu  pprrooffiitt  dduu  TTrrééssoorr  ppuubblliicc..    

  

LLee  ppaayyeemmeenntt  ddee  ll’’aammeennddee  ttrraannssaaccttiioonnnneellllee  nnee  ddiissppeennssee  ppaass  cceelluuii  qquuii  llééggaalleemmeenntt  oouu  

ccoonnvveennttiioonnnneelllleemmeenntt  eesstt  tteennuu  ddee  ssoouussccrriirree  llaa  ppoolliiccee  dd’’aassssuurraannccee..    

  

AArrttiiccllee  222277  ::  DDee  llaa  ccoommppéétteennccee      
  

EEsstt  sseeuull  ccoommppéétteenntt  dd’’iinnfflliiggeerr  ll’’aammeennddee  ttrraannssaaccttiioonnnneellllee,,  llee  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  pprrèèss  lleess  ttrriibbuunnaauuxx  

ddee  ggrraannddee  iinnssttaannccee  oouu  ddee  ccoommmmeerrccee..    

    

AArrttiiccllee  222288  ::  DDee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  rreennsseeiiggnneemmeennttss      
  

LLeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee,,  lleess  mmiinniissttèèrreess  ddeess  aaffffaaiirreess  ffoonncciièèrreess  eett  ddeess  ffiinnaanncceess,,  ssoonntt  

tteennuuss  ddee  ccoommmmuunniiqquueerr    àà  ll’’ooffffiicciieerr  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  ttoouutt  ddooccuummeenntt  oouu  rreennsseeiiggnneemmeenntt  

ddeevvaanntt  lluuii  ppeerrmmeettttrree  ddee  ss’’aaccqquuiitttteerr  eeffffiiccaacceemmeenntt  ddee  ssaa  mmiissssiioonn..    

  

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  aa  uunn  iinnttéérrêêtt  qquueellccoonnqquuee  ppeeuutt  ddéénnoonncceerr  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  nnee  ssee  ccoonnffoorrmmeenntt  

ppaass  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  221100  àà  221144  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

AArrttiiccllee  222299  ::  DDee  llaa  mmuuttaattiioonn  iimmmmoobbiilliièèrree      
    

PPoouurr  ttoouutt  bbââttiimmeenntt  vviisséé  àà  ll’’aarrttiiccllee  221100  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  llee  ddooccuummeenntt  dd’’eennrreeggiissttrreemmeenntt  oouu  ddee  

mmuuttaattiioonn  ddee  ttiittrree  ddee  pprroopprriiééttéé  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ddéélliivvrréé  qquuee  ssuurr  pprréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  ppoolliiccee    

dd’’aassssuurraannccee  oouu  ddee  llaa  qquuiittttaannccee  ppoouurr  ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss..  

  

LLaa  ppoolliiccee  dd’’aassssuurraannccee  oouu  llaa  qquuiittttaannccee  ddéélliivvrrééee  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  eesstt  aauussssii  

pprréésseennttééee  aauu  sseerrvviiccee  ddeess  iimmppôôttss  lloorrss  dduu  ppaaiieemmeenntt  ddee  ttoouuss  iimmppôôttss  ffoonncciieerrss..    

  

AArrttiiccllee  223300  ::  DDuu  ddééllaaii  ddee  llaa  pprreessccrriippttiioonn    
  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddee  ttoouuttee  aaccttiioonn  ppoouuvvaanntt  aappppaarrtteenniirr  àà  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  eenn  vveerrttuu  dduu  

ccoonnttrraatt,,  ttoouuttee  aaccttiioonn  eenn  ppaaiieemmeenntt  ddee  ddoommmmaaggeess  eett  iinnttéérrêêttss  aappppaarrtteennaanntt  aauuxx  bbéénnééffiicciiaaiirreess  oouu  

àà  lleeuurrss  aayyaannttss--ddrrooiitt  aaiinnssii  qquuee  ttoouuttee  aaccttiioonn  ggéénnéérraalleemmeenntt  qquueellccoonnqquuee  ddéérriivvaanntt  dduu  ccoonnttrraatt  

dd’’aassssuurraannccee  eett//oouu  ddee  sseess  aavveennaannttss,,  eesstt  éétteeiinnttee  aapprrèèss  uunn  ddééllaaii  ddee  ddeeuuxx  aannss..    

  

CCee  ddééllaaii  ccoouurrtt  ssooiitt  ddee  llaa  ddaattee    dduu  ssiinniissttrree,,  ssooiitt  ddee  llaa  ddaattee  dduu  ffaaiitt  ddoonnnnaanntt  lliieeuu  àà  ll’’oouuvveerrttuurree  ddee  

llaaddiittee  aaccttiioonn,,  ssooiitt    ddee  llaa  ddaattee  ddee  llaa  ddeerrnniièèrree  mmiissee  eenn  ddeemmeeuurree  aaddrreessssééee  àà  ll’’eennttrreepprriissee  

dd’’aassssuurraannccee  ppaarr  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  oouu  ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn..    
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SS’’iill  yy  aa  eexxppeerrttiissee  oouu  aaccttiioonn  eenn  jjuussttiiccee,,  ccee  ddééllaaii  nnee  ccoouurrtt,,  aauu  pplluuss  ttôôtt,,  qquu’’àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  

llaa  ccllôôttuurree  ddee  ll’’eexxppeerrttiissee  oouu  ddee  llaa  ddaattee  àà  llaaqquueellllee    llee  jjuuggeemmeenntt  aa  aaccqquuiiss  ll’’aauuttoorriittéé  ddee  llaa  cchhoossee  

jjuuggééee..  

  

Chapitre 6 : De l’obligation d’assurance des facultés à l’importation  

  

AArrttiiccllee  223311  ::  DDuu  ddoommaaiinnee  dd’’aapppplliiccaattiioonn    
  

LLeess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  oouu  mmoorraalleess,,  qquuii  rrééaalliisseenntt  uunnee  ooppéérraattiioonn  dd’’iimmppoorrttaattiioonn  ddee  bbiieennss  eett  

mmaarrcchhaannddiisseess,,  ppaarr  ttoouutt  mmooyyeenn  ddee  ttrraannssppoorrtt  mmaarriittiimmee,,  aaéérriieenn,,  ffeerrrroovviiaaiirree,,  rroouuttiieerr  oouu  

mmuullttiimmooddaall,,  àà  ddeess  ffiinnss  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt  ccoommmmeerrcciiaalleess  oouu  iinndduussttrriieelllleess,,  ssoonntt  

aassssuujjeettttiieess  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  ssoouussccrriirree  uunnee  aassssuurraannccee  aauupprrèèss  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  

aaggrrééééee,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

LL’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  ppoorrttee,,  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  dduu  vvooyyaaggee  aassssuurréé,,  ssuurr  lleess  bbiieennss  eett  lleess  

mmaarrcchhaannddiisseess  iimmppoorrttééss,,  nneeuuffss,,  pprrééppaarrééss,,  eemmbbaallllééss  oouu  ccoonnddiittiioonnnnééss  ppoouurr  ll’’eexxppééddiittiioonn,,  

lloorrssqquu’’eelllleess  ssoonntt  ttrraannssppoorrttééeess  oouu  pprriisseess  eenn  cchhaarrggee  ppaarr  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss,,  ttrraannssppoorrtteeuurrss  oouu  

aauuxxiilliiaaiirreess  ddee  ttrraannssppoorrtteeuurrss,,  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  uussaaggeess  rreeccoonnnnuuss  dduu  ccoommmmeerrccee,,  eett  ssoouummiiss  

aauuxx  ccllaauusseess  eett  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ppoolliicceess  vviissééeess  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

aassssuurraanncceess  ssuuiivvaanntt  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  223399  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

EEnn  vveerrttuu  ddee  ll’’aarrttiiccllee  110022  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  eenn  ccaass  ddee  ttrraannssppoorrtt  mmuullttiimmooddaall,,  ddèèss  lloorrss  qquu’’uunnee  

ppaarrttiiee  dduu  vvooyyaaggee  eesstt  eeffffeeccttuuééee  ssuurr  mmeerr,,  lleess  rrèègglleess  ddee  ll’’aassssuurraannccee  mmaarriittiimmee  ss’’aapppplliiqquueenntt  àà  

ll’’eennsseemmbbllee  dduu  ttrraannssppoorrtt,,  mmêêmmee  ppoouurr  lleess  ppaarrttiieess  dduu  vvooyyaaggee  eeffffeeccttuuééeess  ppaarr  vvooiiee  tteerrrreessttrree,,  

fflluuvviiaallee  oouu  aaéérriieennnnee..    

  

AArrttiiccllee  223322  ::  DDee  ll’’éétteenndduuee  ddee  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee      
  

LL’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  nnee  ccoouuvvrree  ppaass  ::    
  

11..  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee,,  qquueell  qquu’’eenn  ssooiitt  llee  ffoonnddeemmeenntt,,  qquuee  ppoouurrrraaiitt  eennccoouurriirr  àà  ll’’ééggaarrdd  ddee  

ttiieerrss  oouu  ddee  ccooccoonnttrraaccttaanntt,,  ll’’aassssuurréé  oouu  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  ll’’aassssuurraannccee,,  ttaanntt  ddee  

lleeuurr  ffaaiitt  qquuee  dduu  ffaaiitt  ddee  bbiieennss  eett  mmaarrcchhaannddiisseess  aassssuurrééss  ;;    

22..  lleess  rriissqquueess  ssuubbiiss  ppaarr  ll’’aassssuurréé  oouu  ppaarr  lleess  aauuttrreess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  ll’’aassssuurraannccee  ppoouurr  lleeuurr  
eexxppllooiittaattiioonn  oouu  lleeuurr  ooppéérraattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  ;;    

33..  lleess  bbiieennss  eett  mmaarrcchhaannddiisseess  ffaaiissaanntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  ccoommmmeerrccee  pprroohhiibbéé  oouu  ccllaannddeessttiinn..    
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AArrttiiccllee  223333  ::  DDeess  ddéérrooggaattiioonnss        
  

LLee  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ppeeuutt,,  ppaarr  DDééccrreett  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill    ddeess  mmiinniissttrreess,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonnss  ddeess  

mmiinniissttrreess  aayyaanntt  rreessppeeccttiivveemmeenntt  lleess  ffiinnaanncceess  eett  ll’’ééccoonnoommiiee  ddaannss  lleeuurrss  aattttrriibbuuttiioonnss,,  ddiissppeennsseerr  

ddee  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  àà  ll’’iimmppoorrttaattiioonn  pprréévvuuee  àà  ll’’aarrttiiccllee  223311  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ppoouurr  

aauuttaanntt  qquuee  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  ddee  cchhaannggee  llee  ppeerrmmeettttee..    

  

AArrttiiccllee  223344  ::  DDee  llaa  mmooddaalliittéé  ddee  ccoouuvveerrttuurree      
  

LLeess  rriissqquueess  aassssuurrééss  ssoonntt  lliibbrreemmeenntt  ffiixxééss  ppaarr  lleess  ppaarrttiieess..    

  

TToouutteeffooiiss,,  àà  ddééffaauutt  dd’’uunnee  ccoouuvveerrttuurree    ttoouuss  rriissqquueess,,  lleess  bbiieennss  eett  mmaarrcchhaannddiisseess  iimmppoorrttééss  nnee  

ppeeuuvveenntt  êêttrree  aassssuurrééss  àà  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  iinnfféérriieeuurreess  àà  cceellllee  ddee  llaa  ggaarraannttiiee    ffrraanncc  dd’’aavvaarriieess  

ppaarrttiiccuulliièèrreess  ssaauuff..    

  

AArrttiiccllee  223355  ::  DDeess  ggaarraannttiieess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess    
  

LLeess  ggaarraannttiieess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  aauuxx  ggaarraannttiieess  mmiinniimmaa  ddee  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  ssoonntt  

ssoouussccrriitteess  aauupprrèèss  ddeess  eennttrreepprriisseess  aaggrrééééeess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  

llooii..    

  

AArrttiiccllee  223366  ::  DDuu  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee    
  

LL’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  eesstt  tteennuuee  ddee  ddéélliivvrreerr,,  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  àà  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt,,  

uunn  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee  àà  ll’’aassssuurréé..    

  

CCee  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee  eesstt  ééttaabbllii  eenn  ttrrooiiss  eexxeemmppllaaiirreess  ::    
  

11..  uunn  eexxeemmppllaaiirree    rreemmiiss  àà  ll’’aassssuurréé  ;;  

22..  uunn  eexxeemmppllaaiirree  ccoonnsseerrvvéé  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  ;;  

33..  uunn  eexxeemmppllaaiirree  ddeessttiinnéé  àà  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  ddoouuaanneess  aauu  mmoommeenntt  ddeess  pprrooccéédduurreess  

dd’’eennttrrééee  ddaannss  llee  tteerrrriittooiirree  ddoouuaanniieerr  ccoonnggoollaaiiss  ddeess  mmaarrcchhaannddiisseess  oouu  ffaaccuullttééss..    

  

LLee  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee  eesstt  ddéélliivvrréé  ppaarr  eexxppééddiittiioonn..    

  

EEnn  ccaass  ddee  ppeerrttee  oouu  ddee  vvooll  dd’’uunn  ddooccuummeenntt  jjuussttiiffiiccaattiiff  dd’’aassssuurraannccee,,  ll’’aassssuurreeuurr  ddéélliivvrree  uunn  

dduupplliiccaattaa  ssuurr  ssiimmppllee  ddeemmaannddee  ddee  ll’’aassssuurréé  oouu  ddee  ssoonn  mmaannddaattaaiirree..    

  

AArrttiiccllee  223377  ::  DDee  llaa  ssaannccttiioonn      
  

TToouuttee  iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  223311  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eesstt  ppuunniiee  dd’’uunnee  aammeennddee  

ddee  55..000000..000000  àà  1100..000000..000000  ddee  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss..      
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Chapitre 7 : Des autres assurances des dommages obligatoires  
  

AArrttiiccllee  223388  ::  DDeess  aassssuurraanncceess  ddeess  ddoommmmaaggeess  rreenndduueess  oobblliiggaattooiirreess      
    

TToouuttee  ccaattééggoorriiee  dd’’aassssuurraannccee  ddeess  ddoommmmaaggeess  ppaarrmmii  lleess  bbrraanncchheess  cciittééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  440022  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii,,  aauuttrree  qquuee  lleess  aassssuurraanncceess  vviissééeess  aauuxx  cchhaappiittrreess  11  àà  77  dduu  pprréésseenntt  TTiittrree  IIIIII,,  ppeeuutt  

êêttrree  rreenndduuee  oobblliiggaattooiirree  ppaarr  ddééccrreett  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddéélliibbéérréé  eenn  ccoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  ssuurr  

pprrooppoossiittiioonn  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  aapprrèèss  aavviiss  eett  

rreeccoommmmaannddaattiioonnss  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

    

AArrttiiccllee  223399  ::  DDeess  ccllaauussee--ttyyppeess  ddeess  ccoonnttrraattss      
  

PPoouurr  ttoouuttee  aassssuurraannccee  ddeess  ddoommmmaaggeess  rreenndduuee  oobblliiggaattooiirree  eenn  vveerrttuu  ddee  ll’’aarrttiiccllee  223388  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii  ,,  llee  pprreemmiieerr  mmiinniissttrree,,  ppaarr  ddééccrreett  ddéélliibbéérréé  eenn  ccoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  ssuurr  

pprrooppoossiittiioonn  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  ééddiiccttee  lleess  

ccllaauusseess--ttyyppeess  ddeess  ccoonnttrraattss  dd''aassssuurraanncceess,,  ffiixxee  ll’’éétteenndduuee  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  dd’’aassssuurraannccee,,  ddééffiinniitt  llee  

ccaaddrree  ddee  ttaarriiffiiccaattiioonn  eett  ddéétteerrmmiinnee  lleess  ttaauuxx  ddee  ccoommmmiissssiioonnnneemmeenntt  ddeess  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  eenn  

aassssuurraannccee..    

  

AArrttiiccllee  224400  ::  DDee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess        
  

LLeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  qquuii  eexxppllooiitteenntt  lleess  ccaattééggoorriieess  dd’’aassssuurraannccee  vviissééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  223388  

ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii    ssoonntt  tteennuueess  ddee  ccoommmmuunniiqquueerr  àà    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

aassssuurraanncceess  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddeess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraanncceess  oouu  lleeuurrss  mmooddiiffiiccaattiioonnss,,  

ccoommpprreennaanntt  lleess  ccllaauusseess--ttyyppeess  ééddiiccttééeess  ppaarr  ddééccrreett  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  aaiinnssii  qquuee  lleess  ttaarriiffss  ddee  

ddiifffféérreenntteess  ccaattééggoorriieess  dd''aassssuurraanncceess  oobblliiggaattooiirreess,,  aauu  mmooiinnss  uunn  mmooiiss  aavvaanntt  lleeuurr  aapppplliiccaattiioonn  eett  

lleeuurr  ddiiffffuussiioonn  aauupprrèèss  dduu  ppuubblliicc..    

  

AArrttiiccllee  224411  ::  DDeess  ccoonnddiittiioonnss  mmiinniimmaalleess        
  

TToouutt  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  oobblliiggaattooiirree  éémmiiss  eenn  vveerrttuu  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ppaarr  uunnee  eennttrreepprriissee  

dd’’aassssuurraannccee  aaggrrééééee  eett  ssoouussccrriitt  ppaarr  uunnee  ppeerrssoonnnnee  aassssuujjeettttiiee  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’aassssuurraanncceess  eesstt,,  

nnoonnoobbssttaanntt  ttoouuttee  ccllaauussee  ccoonnttrraaiirree,,  rrééppuuttéé  ccoommppoorrtteerr  ddeess  ggaarraannttiieess  aauu  mmooiinnss  ééqquuiivvaalleenntteess  àà  

cceelllleess  ffiigguurraanntt  ddaannss  lleess  ccllaauusseess--ttyyppeess  vviissééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  224400  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    
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TITRE V : DES REGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE PERSONNES 
ET AUX CONTRATS DE CAPITALISATION  

Chapitre 1er : Des dispositions générales  
  

AArrttiiccllee  224422  ::  DDuu  ccaappiittaall  aassssuurréé  eett  dduu  pprriinncciippee  ffoorrffaaiittaaiirree  
  

EEnn  mmaattiièèrree  dd’’aassssuurraanncceess  ssuurr  llaa  vviiee  eett  dd’’aassssuurraanncceess  ccoonnttrree  lleess  aacccciiddeennttss  aatttteeiiggnnaanntt  lleess  

ppeerrssoonnnneess,,  lleess  ssoommmmeess  aassssuurrééeess  ssooiitt  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  ccaappiittaall,,  ssooiitt  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  rreennttee  ssoonntt  

ffiixxééeess  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt..    

  

LLee  ccaappiittaall  oouu  llaa  rreennttee  ggaarraannttiiee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  eexxpprriimmééss  eenn  uunniittééss  ddee  ccoommpptteess  ccoonnssttiittuuééss  ddee  

vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  oouu  dd’’aaccttiiffss  mmoobbiilliieerrss  oouu  iimmmmoobbiilliieerrss  ddééffiinniiss  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt..    

  

LLee  ccoonnttrraaccttaanntt  oouu  llee  bbéénnééffiicciiaaiirree  aa  llaa  ffaaccuullttéé  dd’’oopptteerr,,  àà  llaa  ffiinn  dduu  ccoonnttrraatt,,  eennttrree  llee  rrèègglleemmeenntt  eenn  

eessppèècceess  eett  llaa  rreemmiissee  ddeess  ttiittrreess  oouu  ddeess  ppaarrttss..  TToouutteeffooiiss,,  lloorrssqquuee  lleess  uunniittééss  ddee  ccoommppttee  ssoonntt  

ccoonnssttiittuuééeess  ppaarr  ddeess  ttiittrreess  oouu  ddeess  ppaarrttss  nnoonn  nnééggoocciiaabblleess,,  llee  rrèègglleemmeenntt  nnee  ppeeuutt  êêttrree  eeffffeeccttuuéé  

qquu’’eenn  eessppèècceess  oouu  ppaarr  vvooiiee  bbaannccaaiirree..  EEnn  ccaass  ddee  ssuurrvveennaannccee  dduu  rriissqquuee  pprréévvuu  aauu  ccoonnttrraatt,,  

ll’’aassssuurréé  nnee  bbéénnééffiicciiee  qquuee  dduu  mmoonnttaanntt  ccoonnvveennuu..    

  

LLaa  ccoonnttrree--vvaalleeuurr  eenn  eessppèècceess  ddeess  ssoommmmeess  vveerrssééeess  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  lloorrss  ddee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  

rriissqquuee  nnee  ppeeuutt  ttoouutteeffooiiss  êêttrree  iinnfféérriieeuurree  àà  cceellllee  dduu  ccaappiittaall  oouu  ddee  llaa  rreennttee  ggaarraannttiiee,,  ssii  uunnee  tteellllee  

ggaarraannttiiee  aa  ééttéé  pprroommiissee  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr,,  ccaallccuullééee  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  ll’’uunniittéé  ddee  ccoommppttee  

àà  llaa  ddaattee  ddee  pprriissee  dd’’eeffffeett  dduu  ccoonnttrraatt,,  oouu  ss’’iill  yy  aa  lliieeuu,,  ddee  ssoonn  ddeerrnniieerr  aavveennaanntt..    

  

AArrttiiccllee  224433  ::  DDee  ll’’aabbsseennccee  ddee  ssuubbrrooggaattiioonn  
  

EEnn  mmaattiièèrree  dd’’aassssuurraannccee  ddee  ppeerrssoonnnneess,,  ll’’aassssuurreeuurr,,  aapprrèèss  ppaaiieemmeenntt  ddee  llaa  ssoommmmee  aassssuurrééee,,  nnee  

ppeeuutt  êêttrree  ssuubbrrooggéé  aauuxx  ddrrooiittss  dduu  ccoonnttrraaccttaanntt  oouu  dduu  bbéénnééffiicciiaaiirree  ccoonnttrree  ddeess  ttiieerrss  àà  rraaiissoonn  dduu  

ssiinniissttrree..    

  

TToouutteeffooiiss,,  lloorrssqquu’’iill  eesstt  pprréévvuu  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt,,  llee  rreeccoouurrss  ssuubbrrooggaattooiirree  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  qquuii  aa  vveerrsséé  

àà  llaa  vviiccttiimmee  uunnee  aavvaannccee  ssuurr  iinnddeemmnniittéé  dduu  ffaaiitt  ddee  ll’’aacccciiddeenntt  ppeeuutt  êêttrree  eexxeerrccéé  ccoonnttrree  llaa  

ppeerrssoonnnnee  tteennuuee  àà  rrééppaarraattiioonn  ddaannss  llaa  lliimmiittee  dduu  pprrééjjuuddiiccee  ssuubbii  ppaarr  ll’’aassssuurréé  eett  nnoonn  rrééppaarréé  ppaarr  llee  

ttiieerrss  rreessppoonnssaabbllee..    
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Chapitre 2 : De l’assurance- vie et du contrat de capitalisation  

  
Section 1ère : Des dispositions générales relatives au contrat 

  

AArrttiiccllee  224444  ::  DDee  ll’’aassssuurraannccee--vviiee  
  

LLaa  vviiee  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  ppeeuutt  êêttrree  aassssuurrééee  ppaarr  eellllee--mmêêmmee  oouu  ppaarr  uunn  ttiieerrss  qquuii  eesstt  tteennuuee  ddee  

jjuussttiiffiieerr  dd’’uunn  iinnttéérrêêtt..    

  

PPlluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnneess  ppeeuuvveenntt  ccoonnttrraacctteerr  uunnee  aassssuurraannccee  rréécciipprrooqquuee  ssuurr  llaa  ttêêttee  ddee  cchhaaccuunnee  

dd’’eelllleess  ppaarr  uunn  sseeuull  eett  mmêêmmee  aaccttee..    

  

AArrttiiccllee  224455  ::  DDuu  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddee  ll’’aassssuurréé          
  

LL’’aassssuurraannccee  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  ccoonnttrraaccttééee  ppaarr  uunn  ttiieerrss  ssuurr  llaa  ttêêttee  ddee  ll’’aassssuurréé  eesstt  nnuullllee  ssii  ccee  

ddeerrnniieerr  nn’’yy  aa  ppaass  ddoonnnnéé  ssoonn  ccoonnsseenntteemmeenntt  ppaarr  ééccrriitt  aavveecc  iinnddiiccaattiioonn  dduu  ccaappiittaall  oouu  ddee  llaa  rreennttee  

iinniittiiaalleemmeenntt  ggaarraannttiiee..    

  

LLee  ccoonnsseenntteemmeenntt  ddee  ll’’aassssuurréé  eesstt,,  àà  ppeeiinnee  ddee  nnuulllliittéé,,  ddoonnnnéé  ppaarr  ééccrriitt,,  ppoouurr  ttoouuttee  cceessssiioonn  oouu  

ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  ggaaggee  eett  ppoouurr  ttoouutt  ttrraannssffeerrtt  dduu  bbéénnééffiiccee  dduu  ccoonnttrraatt  ssoouussccrriitt  ssuurr  ssaa  ttêêttee  ppaarr  uunn  

ttiieerrss..    

  

AArrttiiccllee  224466  ::  DDee  ll’’aassssuurraannccee  ssuurr  llaa  ttêêttee  dd’’uunn  iinnccaappaabbllee  
  

IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  àà  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  ddee  ccoonnttrraacctteerr  uunnee  aassssuurraannccee  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  ssuurr  llaa  ttêêttee  dd’’uunn  

mmiinneeuurr  ââggéé  ddee  mmooiinnss  ddee  ddoouuzzee  aannss,,  dd’’uunn  mmaajjeeuurr  ssoouuss  ccoonnttrrôôllee  jjuuddiicciiaaiirree  oouu  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  

ppllaaccééee  ddaannss  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ppssyycchhiiaattrriiqquuee  dd’’hhoossppiittaalliissaattiioonn..    

  

TToouuttee  aassssuurraannccee  ccoonnttrraaccttééee  eenn  vviioollaattiioonn  ddee  cceettttee  pprroohhiibbiittiioonn  eesstt  nnuullllee..    

  

LLaa  nnuulllliittéé  eesstt  pprroonnoonnccééee  àà  llaa  ddeemmaannddee  ddee  ll’’aassssuurreeuurr,,  dduu  ssoouussccrriipptteeuurr  dduu  ccoonnttrraatt  oouu  dduu  

rreepprréésseennttaanntt  ddee  ll’’iinnccaappaabbllee..    

  

LLeess  pprriimmeess  ppaayyééeess  ssoonntt  iinnttééggrraalleemmeenntt  rreessttiittuuééeess..  EEnn  oouuttrree,,  ll’’aassssuurreeuurr  eett  llee  ssoouussccrriipptteeuurr  ssoonntt  

ppaassssiibblleess,,  ppoouurr  cchhaaqquuee  aassssuurraannccee  ccoonncclluuee  sscciieemmmmeenntt  eenn  vviioollaattiioonn  ddee  cceettttee  iinntteerrddiiccttiioonn,,  

dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  ddee  33  mmooiiss  eett  dd’’uunnee  aammeennddee  nnee  ppoouuvvaanntt  ppaass  ddééppaasssseerr  11..000000..000000    ddee  

FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  oouu  dd’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt..    

  

CCeess  ddiissppoossiittiioonnss  nnee  mmeetttteenntt  ppooiinntt  oobbssttaaccllee  ddaannss  ll’’aassssuurraannccee  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss,,  aauu  

rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  pprriimmeess  ppaayyééeess  eenn  eexxééccuuttiioonn  ddeess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraanncceess  eenn  ccaass  ddee  vviiee  

ssoouussccrriitt  ssuurr  llaa  ttêêttee  dd’’uunnee  ddeess  ppeerrssoonnnneess  mmeennttiioonnnnééeess  ddaannss  llaa  pprréésseennttee  llooii..    
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AArrttiiccllee  224477  ::  DDee  ll’’aassssuurraannccee  ssuurr  llaa  ttêêttee  dd’’uunn  mmiinneeuurr  ddee  pplluuss  ddee  ddoouuzzee  aannss  
  

UUnnee  aassssuurraannccee  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnttrraaccttééee  ppaarr  uunnee  aauuttrree  ppeerrssoonnnnee  ssuurr  llaa  ttêêttee  

dd’’uunn  mmiinneeuurr  ââggéé  dd’’aauu  mmooiinnss  ddoouuzzee  aannss  ssaannss  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  cceelluuii  qquuii  eexxeerrccee  ssuurr  lluuii  

ll’’aauuttoorriittéé  ppaarreennttaallee,,  ssoonn  ttuutteeuurr  oouu  ssoonn  ccuurraatteeuurr..    

  

CCeettttee  aauuttoorriissaattiioonn  nnee  ddiissppeennssee  ppaass  dduu  ccoonnsseenntteemmeenntt  ppeerrssoonnnneell  dduu  mmiinneeuurr..    

  

AA  ddééffaauutt  ddee  cceettttee  aauuttoorriissaattiioonn  eett  ddee  ccee  ccoonnsseenntteemmeenntt,,  llaa  nnuulllliittéé  dduu  ccoonnttrraatt  eesstt  pprroonnoonnccééee  àà  llaa  

ddeemmaannddee  ddee  ttoouutt  iinnttéérreesssséé..    

  

AArrttiiccllee  224488  ::  DDeess  mmeennttiioonnss  oobblliiggaattooiirreess  dduu  ccoonnttrraatt    
  

LLee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee--vviiee,,  oouuttrree  lleess  éénnoonncciiaattiioonnss  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  88  ddee  llaa  pprréésseennttee  

llooii,,  iinnddiiqquuee  ::    
  

11..  lleess  nnoomm,,    ppoosstt  nnoommss,,  pprréénnoommss,,  lliieeuu  eett  ddaattee  ddee  nnaaiissssaannccee  ddee  oouu  ddeess  aassssuurrééss  ;;    

22..  ll’’éévvéénneemmeenntt  oouu  llee  tteerrmmee  dduuqquueell  ddééppeenndd  ll’’eexxiiggiibbiilliittéé  dduu  ccaappiittaall  oouu  ddee  llaa  rreennttee  ggaarraannttiiss  ;;    

33..  lleess  ddééllaaiiss  eett  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  rrèègglleemmeenntt  dduu  ccaappiittaall  oouu  ddee  llaa  rreennttee  ggaarraannttiiss..    

  

AArrttiiccllee  224499  ::  DDeess  mmeennttiioonnss  dduu  ttiittrree  oouu  dduu  ccoonnttrraatt  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn      
    

TToouutt  ttiittrree  oouu  ccoonnttrraatt  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  iinnddiiqquuee  ::    
  

11..  llee  mmoonnttaanntt  dduu  ccaappiittaall  rreemmbboouurrssaabbllee  àà  ll’’éécchhééaannccee  ;;    

22..  llaa  ddaattee  ddee  pprriissee  dd’’eeffffeett  aaiinnssii  qquuee  llaa  ddaattee  dd’’éécchhééaannccee  ;;    
33..  llee  mmoonnttaanntt  eett  llaa  ddaattee  dd’’eexxiiggiibbiilliittéé  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  vveerrssééeess  ;;    

44..  lleess  ddééllaaiiss  eett  lleess  mmooddaalliittééss  ddee  rrèègglleemmeenntt  dduu  ccaappiittaall..    

  

LLoorrssqquuee  lleess  ggaarraannttiieess  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee--vviiee  oouu  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  ssoonntt  rrééfféérreennccééeess  ssuurr  

uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  uunniittééss  ddee  ccoommppttee,,  cceelllleess--ccii  ddooiivveenntt  êêttrree  ééggaalleemmeenntt  éénnoonnccééeess  aauu  ccoonnttrraatt..    

  

LLee  ccoonnttrraatt  pprréécciissee  ééggaalleemmeenntt  llaa  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  lleess  pprriimmeess  vveerrssééeess  ssoonntt  ccoonnvveerrttiieess  eenn  cceess  

uunniittééss  ddee  ccoommppttee  aaiinnssii  qquuee,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  lleess  ddaatteess  ppéérriiooddiiqquueess  dd’’éévvaalluuaattiioonn  rreetteennuueess  ppoouurr  

ddéétteerrmmiinneerr  eenn  ccoouurrss  dd’’aannnnééee  lleess  vvaalleeuurrss  ddee  cceess  ddeerrnniièèrreess..    

  

AArrttiiccllee  225500  ::  DDee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  ffrraaiiss    
  

LLeess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraanncceess  eenn  ccaass  ddee  vviiee  oouu  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  iinnddiiqquueenntt  lleess  ffrraaiiss  pprréélleevvééss  ppaarr  

ll’’eennttrreepprriissee..  CCeess  ffrraaiiss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  lliibbeellllééss  ddaannss  llaa  mmoonnnnaaiiee  dduu  ccoonnttrraatt  oouu  ccaallccuullééss  eenn  

ppoouurrcceennttaaggee  ddeess  pprriimmeess,,  ddeess  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess,,  dduu  ccaappiittaall  ggaarraannttii  oouu  dduu  rraacchhaatt  

eeffffeeccttuuéé..    
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LLeess  aauuttrreess  ccoonnttrraattss  ccoommppoorrttaanntt  ddeess  vvaalleeuurrss  ddee  rraacchhaatt  iinnddiiqquueenntt  lleess  ffrraaiiss  pprréélleevvééss  eenn  ccaass  ddee  

rraacchhaatt..    

  

CCeess  ddiissppoossiittiioonnss    nnee  ccoonncceerrnneenntt  ppaass  lleess  ccoonnttrraattss  ccoolllleeccttiiffss  àà  aaddhhééssiioonn  oobblliiggaattooiirree..    

  

AArrttiiccllee  225511  ::  DDee  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  rreennoonncciiaattiioonn  
  

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  qquuii  aa  ssiiggnnéé  uunnee  pprrooppoossiittiioonn  oouu  uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  aa  llaa  ffaaccuullttéé  

dd’’yy  rreennoonncceerr  ppaarr  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  oouu  ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn  

eennddééaannss  ttrreennttee  jjoouurrss,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  pprreemmiieerr  vveerrsseemmeenntt..    

  

LLaa  rreennoonncciiaattiioonn  eennttrraaîînnee  llaa  rreessttiittuuttiioonn  ddeess  pprriimmeess  vveerrssééeess  ddéédduuccttiioonn  ffaaiittee  dduu  ccooûûtt  ddee  llaa  

ppoolliiccee,,  ddaannss  llee  ddééllaaii  mmaaxxiimmaall  ddee  ttrreennttee  jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  rréécceeppttiioonn  ddee  llaa  ddiittee  

rreennoonncciiaattiioonn..  AAuu--ddeellàà  ddee  ccee  ddééllaaii,,  lleess  ssoommmmeess  nnoonn  rreessttiittuuééeess  pprroodduuiisseenntt  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  iinnttéérrêêtt  

aauu  ddoouubbllee  dduu  ttaauuxx  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  dduu  CCoonnggoo..    

  

LLaa  pprrooppoossiittiioonn  dd’’aassssuurraannccee  oouu  llee  ccoonnttrraatt  ccoommpprreenndd  uunn  pprroojjeett  ddee  lleettttrree  ddeessttiinnéé  àà  ffaacciilliitteerr  

ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  cceettttee  ffaaccuullttéé  ddee  rreennoonncciiaattiioonn..  EEllllee  iinnddiiqquuee,,  nnoottaammmmeenntt,,  ppoouurr  lleess  ccoonnttrraattss  qquuii  eenn  

ccoommppoorrtteenntt,,  lleess  vvaalleeuurrss  ddee  rraacchhaatt  aauu  tteerrmmee  ddee  cchhaaccuunnee  ddeess  ssiixx  pprreemmiièèrreess  aannnnééeess  aauu  mmooiinnss..    

  

LL’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  oouu  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  eesstt  tteennuuee,,  eenn  oouuttrree,,  ddee  rreemmeettttrree  uunnee  nnoottiiccee  

dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  eesssseennttiieelllleess  dduu  ccoonnttrraatt,,  ssuurr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  

ffaaccuullttéé  ddee  rreennoonncciiaattiioonn,,  aaiinnssii  qquuee  ssuurr  llee  ssoorrtt  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  ddééccèèss  eenn  ccaass  dd’’eexxeerrcciiccee  ddee  cceettttee  

ffaaccuullttéé  ddee  rreennoonncciiaattiioonn..    

  

LLee  ddééffaauutt  ddee  rreemmiissee  ddeess  ddooccuummeennttss  eett  iinnffoorrmmaattiioonnss  éénnuumméérrééss  aauuxx  aalliinnééaass  33  eett  44  eennttrraaîînnee  ddee  

pplleeiinn  ddrrooiitt  llaa  pprroorrooggaattiioonn  dduu  ddééllaaii  pprréévvuu  aauu  pprreemmiieerr  aalliinnééaa  jjuussqquu’’aauu  ttrreennttiièèmmee  jjoouurr  ssuuiivvaanntt  llaa  

ddaattee  ddee  rreemmiissee  eeffffeeccttiivvee  ddee  cceess  ddooccuummeennttss..    

  

UUnn  nnoouuvveeaauu  ddééllaaii  ddee  ttrreennttee  jjoouurrss  ccoouurrtt  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  rréécceeppttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt,,  lloorrssqquuee  

cceelluuii--ccii  aappppoorrttee  ddeess  rréésseerrvveess  oouu  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  eesssseennttiieelllleess  àà  ll’’ooffffrree  oorriiggiinneellllee,,  oouu  àà  

ccoommpptteerr  ddee  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ééccrriittee,,  ppaarr  llee  ssoouussccrriipptteeuurr,,  ddee  cceess  rréésseerrvveess  oouu  mmooddiiffiiccaattiioonnss..    

  

AArrttiiccllee  225522  ::  DDuu  ssuuiicciiddee  ddee  ll’’aassssuurréé        
  

LL’’aassssuurraannccee  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  eesstt  nnuullllee  ssii  ll’’aassssuurréé  ssee  ddoonnnnee  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  llaa  mmoorrtt  aauu  ccoouurrss  

ddeess  ddeeuuxx  pprreemmiièèrreess  aannnnééeess  dduu  ccoonnttrraatt..    

  

AArrttiiccllee  225533  ::  DDuu  mmeeuurrttrree  ddee  ll’’aassssuurréé  ppaarr  llee  bbéénnééffiicciiaaiirree      
  

LLee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  cceessssee  dd’’aavvooiirr  eeffffeett  àà  ll’’ééggaarrdd  dduu  bbéénnééffiicciiaaiirree  qquuii  aa  ééttéé  ccoonnddaammnnéé  ppoouurr  

aavvooiirr  ddoonnnnéé  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  llaa  mmoorrtt  àà  ll’’aassssuurréé  oouu  tteennttéé  ddee  llaa  lluuii  ddoonnnneerr..    
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LLee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  pprroovviissiioonn  mmaatthhéémmaattiiqquuee  eesstt  vveerrsséé  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  aauu  ccoonnttrraaccttaanntt  oouu  àà  sseess  

aayyaannttss  ccaauussee  àà  mmooiinnss  qquu’’iillss  nnee  ssooiieenntt  ccoonnddaammnnééss  ccoommmmee  aauutteeuurrss  oouu  ccoommpplliicceess  dduu  mmeeuurrttrree  

ddee  ll’’aassssuurréé..    

  

SSii  llee  bbéénnééffiicciiaaiirree  aa  tteennttéé  ddee  ddoonnnneerr  llaa  mmoorrtt  àà  ll’’aassssuurréé,,  llee  ccoonnttrraaccttaanntt  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  rréévvooqquueerr  

ll’’aattttrriibbuuttiioonn  dduu  bbéénnééffiicciiaaiirree  ddee  ll’’aassssuurraannccee,,  mmêêmmee  ssii  ccee  ddeerrnniieerr  aavvaaiitt  ddééjjàà  aacccceeppttéé  llaa  

ssttiippuullaattiioonn  àà  ssoonn  pprrooffiitt..    

  

AArrttiiccllee  225544  ::  DDuu  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddee  llaa  pprroovviissiioonn  mmaatthhéémmaattiiqquuee      
    

DDaannss  llee  ccaass  ddee  rrééttiicceennccee  oouu  ffaauussssee  ddééccllaarraattiioonn  iinntteennttiioonnnneellllee  mmeennttiioonnnnééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  1144  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii,,  ddaannss  llee  ccaass  ooùù  ll’’aassssuurréé  ss’’eesstt  ddoonnnnéé  vvoolloonnttaaiirreemmeenntt  llaa  mmoorrtt  aauu  ccoouurrss  dduu  ddééllaaii  

mmeennttiioonnnnéé  àà  ll’’aarrttiiccllee  225522  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  oouu  lloorrssqquuee  llee  ccoonnttrraatt  eexxcclluutt  llaa  ggaarraannttiiee  dduu  ddééccèèss  

eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ccaauussee  ddee  cceelluuii--ccii,,  ll’’aassssuurreeuurr  vveerrssee  aauu  ccoonnttrraaccttaanntt  oouu,,  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  ddee  

ll’’aassssuurréé,,  aauu  bbéénnééffiicciiaaiirree,,  uunnee  ssoommmmee  ééggaallee  àà  llaa  pprroovviissiioonn  mmaatthhéémmaattiiqquuee  dduu  ccoonnttrraatt..    

  
Section 2 : Du bénéficiaire  

  

AArrttiiccllee  225555  ::  DDee  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  dduu  bbéénnééffiicciiaaiirree      
  

LLee  ccaappiittaall  oouu  llaa  rreennttee  ggaarraannttiiss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ppaayyaabblleess  lloorrss  dduu  ddééccèèss  ddee  ll’’aassssuurréé  àà  uunn  oouu  

pplluussiieeuurrss  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddéétteerrmmiinnééss..    

  

EEsstt  ccoonnssiiddéérrééee  ffaaiittee  aauu  pprrooffiitt  ddee  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddéétteerrmmiinnééss,,  llaa  ssttiippuullaattiioonn  ppaarr  llaaqquueellllee  llee  

bbéénnééffiiccee  ddee  ll’’aassssuurraannccee  eesstt  aattttrriibbuuéé  àà  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  ppeerrssoonnnneess  qquuii,,  ssaannss  êêttrree  

nnoommmméémmeenntt  ddééssiiggnnééeess,,  ssoonntt  ssuuffffiissaammmmeenntt  ddééffiinniieess  ddaannss  cceettttee  ssttiippuullaattiioonn  ppoouurr  ppoouuvvooiirr  êêttrree  

iiddeennttiiffiiééeess  aauu  mmoommeenntt  ddee  ll’’eexxiiggiibbiilliittéé  dduu  ccaappiittaall  oouu  ddee  llaa  rreennttee  ggaarraannttiiss..    

  

SSoonntt  nnoottaammmmeenntt  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  rreemmpplliissssaanntt  cceettttee  ccoonnddiittiioonn  lleess  ppeerrssoonnnneess  ssuuiivvaanntteess  ::    
  

11..  lleess  eennffaannttss  nnééss  oouu  àà  nnaaîîttrree  dduu  ccoonnttrraaccttaanntt,,  ddee  ll’’aassssuurréé  oouu  ddee  ttoouuttee  aauuttrree  ppeerrssoonnnnee  
ddééssiiggnnééee  ;;    

22..  lleess  hhéérriittiieerrss  oouu  aayyaannttss  ddrrooiitt  ddee  ll’’aassssuurréé  oouu  dd’’uunn  bbéénnééffiicciiaaiirree  pprrééddééccééddéé..    
  

LL’’aassssuurraannccee  ffaaiittee  aauu  pprrooffiitt  dduu  ccoonnjjooiinntt  pprrooffiittee  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquuii  aa  cceettttee  qquuaalliittéé  aauu  mmoommeenntt  ddee  

ll’’eexxiiggiibbiilliittéé..    

  

LLeess  hhéérriittiieerrss  aaiinnssii  ddééssiiggnnééss  oonntt  ddrrooiitt  aauu  bbéénnééffiiccee  ddee  ll’’aassssuurraannccee  eenn  pprrooppoorrttiioonn  ddee  lleeuurrss  ppaarrttss  

hhéérrééddiittaaiirreess..  IIllss  ccoonnsseerrvveenntt  ccee  ddrrooiitt  eenn  ccaass  ddee  rreennoonncciiaattiioonn  àà  llaa  ssuucccceessssiioonn..    

  

AA  ddééffaauutt  ddee  ddééssiiggnnaattiioonn  dd’’uunn  bbéénnééffiicciiaaiirree  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt  oouu  dd’’aacccceeppttaattiioonn  ppaarr  llee  bbéénnééffiicciiaaiirree,,  

llee  ccoonnttrraaccttaanntt  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  ddééssiiggnneerr  uunn  bbéénnééffiicciiaaiirree  oouu  ddee  ssuubbssttiittuueerr  uunn  bbéénnééffiicciiaaiirree  àà  uunn  

aauuttrree..  CCeettttee  ddééssiiggnnaattiioonn  oouu  cceettttee  ssuubbssttiittuuttiioonn  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ooppéérrééee,,  àà  ppeeiinnee  ddee  nnuulllliittéé,,  qquu’’aavveecc  
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ll’’aaccccoorrdd  ddee  ll’’aassssuurréé  lloorrssqquuee  cceelluuii--ccii  nn’’eesstt  ppaass  llee  ccoonnttrraaccttaanntt..  EEllllee  ppeeuutt  êêttrree  rrééaalliissééee  ppaarr  vvooiiee  

dd’’aavveennaanntt  aauu  ccoonnttrraatt  oouu  ppaarr  vvooiiee  tteessttaammeennttaaiirree..    

  

AArrttiiccllee  225566  ::  DDee  ll’’aacccceeppttaattiioonn  dduu  bbéénnééffiicciiaaiirree      
  

LLaa  ssttiippuullaattiioonn  eenn  vveerrttuu  ddee  llaaqquueellllee  llee  bbéénnééffiiccee  ddee  ll’’aassssuurraannccee  eesstt  aattttrriibbuuéé  àà  uunn  bbéénnééffiicciiaaiirree  

ddéétteerrmmiinnéé  ddeevviieenntt  iirrrréévvooccaabbllee  ppaarr  ll’’aacccceeppttaattiioonn  eexxpprreessssee  ddee  ccee  ddeerrnniieerr..    

  

TTaanntt  qquuee  ll’’aacccceeppttaattiioonn  nn’’aa  ppaass  lliieeuu,,  llee  ddrrooiitt  ddee  rréévvooqquueerr  cceettttee  ssttiippuullaattiioonn  nn’’aappppaarrttiieenntt  qquu’’aauu  

ssttiippuullaanntt,,  eett  nnee  ppeeuutt  eenn  ccoonnssééqquueennccee  êêttrree  eexxeerrccéé  ddee  ssoonn  vviivvaanntt  ppaarr  sseess  ccrrééaanncciieerrss  nnii  ppaarr  sseess  

rreepprréésseennttaannttss  llééggaauuxx..    

  

CCee  ddrrooiitt  ddee  rréévvooccaattiioonn  nnee  ppeeuutt  êêttrree  eexxeerrccéé,,  aapprrèèss  llaa  mmoorrtt  dduu  ssttiippuullaanntt,,  ppaarr  sseess  hhéérriittiieerrss,,  

qquu’’aapprrèèss  ll’’eexxiiggiibbiilliittéé  ddee  llaa  ssoommmmee  aassssuurrééee  eett  aauu  pplluuss  ttôôtt  ttrrooiiss  mmooiiss  aapprrèèss  qquuee  llee  bbéénnééffiicciiaaiirree  

ddee  ll’’aassssuurraannccee  aa  ééttéé  mmiiss  eenn  ddeemmeeuurree  ppaarr  aaccttee  eexxttrraajjuuddiicciiaaiirree,,  dd’’aavvooiirr  àà  ddééccllaarreerr  qquu’’iill  

aacccceeppttee..    

  

LL’’aattttrriibbuuttiioonn  àà  ttiittrree  ggrraattuuiitt  dduu  bbéénnééffiiccee  dd’’uunnee  aassssuurraannccee  ssuurr  llaa  vviiee  àà  uunnee  ppeerrssoonnnnee  ddéétteerrmmiinnééee  

eesstt  pprrééssuummééee  ffaaiittee  ssoouuss  llaa  ccoonnddiittiioonn  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  dduu  bbéénnééffiicciiaaiirree  àà  ll’’ééppooqquuee  ddee  ll’’eexxiiggiibbiilliittéé  

dduu  ccaappiittaall  oouu  ddee  llaa  rreennttee  ggaarraannttiiss,,  àà  mmooiinnss  qquuee  llee  ccoonnttrraaiirree  nnee  rrééssuullttee  ddeess  tteerrmmeess  ddee  llaa  

ssttiippuullaattiioonn..    

  

  AArrttiiccllee  225577  ::  DDee  ll’’aabbsseennccee  dduu  bbéénnééffiicciiaaiirree      
  

LLoorrssqquuee  ll’’aassssuurraannccee  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  aa  ééttéé  ccoonncclluuee  ssaannss  ddééssiiggnnaattiioonn  dd’’uunn  bbéénnééffiicciiaaiirree,,  llee  

ccaappiittaall  oouu  llaa  rreennttee  ggaarraannttiiss  ffoonntt  ppaarrttiiee  dduu  ppaattrriimmooiinnee  oouu  ddee  llaa  ssuucccceessssiioonn  dduu  ccoonnttrraaccttaanntt..    

  

AArrttiiccllee  225588  ::  DDuu  ddrrooiitt  pprroopprree  dduu  bbéénnééffiicciiaaiirree  
  

LLee  ccaappiittaall  oouu  llaa  rreennttee  ssttiippuulléé  ppaayyaabbllee  lloorrss  dduu  ddééccèèss  ddee  ll’’aassssuurréé  àà  uunn  bbéénnééffiicciiaaiirree  ddéétteerrmmiinnéé  

oouu  àà  sseess  hhéérriittiieerrss  nnee  ffaaiitt  ppaass  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ssuucccceessssiioonn  ddee  ll’’aassssuurréé..  LLee  bbéénnééffiicciiaaiirree,,  qquueelllleess  qquuee  

ssooiieenntt  llaa  ffoorrmmee  eett  llaa  ddaattee  ddee  ssaa  ddééssiiggnnaattiioonn,,  eesstt  rrééppuuttéé  yy  aavvooiirr  sseeuull  ddrrooiitt  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ddaattee  

ddee  pprriissee  dd’’eeffffeett  dduu  ccoonnttrraatt,,  mmêêmmee  ssii  ssoonn  aacccceeppttaattiioonn  eesstt  ppoossttéérriieeuurree  àà  llaa  mmoorrtt  ddee  ll’’aassssuurréé..    

  

LLee  ccaappiittaall  oouu  llaa  rreennttee  ggaarraannttii  aauu  pprrooffiitt  dd’’uunn  bbéénnééffiicciiaaiirree  ddéétteerrmmiinnéé  nn’’eesstt  ssoouummiiss  nnii  aauuxx  rrèègglleess  

dduu  rraappppoorrtt  àà  ssuucccceessssiioonn,,  nnii  àà  cceelllleess  ddee  llaa  rréédduuccttiioonn  ppoouurr  aatttteeiinnttee  àà  llaa  rréésseerrvvee  ddeess  hhéérriittiieerrss  dduu  

ccoonnttrraaccttaanntt..  CCeess  rrèègglleess  nnee  ss’’aapppplliiqquueenntt  ppaass  nnoonn  pplluuss  aauuxx  ssoommmmeess  vveerrssééeess  ppaarr  llee  ccoonnttrraaccttaanntt  

àà  ttiittrree  ddee  pprriimmeess,,  àà  mmooiinnss  qquuee  cceelllleess--ccii  nn’’aaiieenntt  ééttéé  mmaanniiffeesstteemmeenntt  eexxaaggéérrééeess  eeuu  ééggaarrdd  àà  sseess  

ffaaccuullttééss..    
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AArrttiiccllee  225599  ::  DDuu  ddrrooiitt  ddeess  ccrrééaanncciieerrss  dduu  ccoonnttrraaccttaanntt        
  

LLee  ccaappiittaall  oouu  llaa  rreennttee  ggaarraannttii  aauu  pprrooffiitt  dd’’uunn  bbéénnééffiicciiaaiirree  ddéétteerrmmiinnéé  nnee  ppeeuutt  êêttrree  rrééccllaamméé  ppaarr  

lleess  ccrrééaanncciieerrss  dduu  ccoonnttrraaccttaanntt..  CCeess  ddeerrnniieerrss  ppeeuuvveenntt  sseeuulleemmeenntt  ddeemmaannddeerr  llee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  

ddeess  pprriimmeess  mmaanniiffeesstteemmeenntt  eexxaaggéérrééeess  eeuu  ééggaarrdd  aauuxx  ffaaccuullttééss  dduu  ccoonnttrraaccttaanntt..    

    
Section 3 : Du paiement des primes  
  

AArrttiiccllee  226600  ::  DDuu  ppaaiieemmeenntt  ddeess  pprriimmeess  
  

LL’’oobblliiggaattiioonn  ddee  ppaayyeerr  llaa  pprriimmee  iinnccoommbbee  aauu  ssoouussccrriipptteeuurr..  TToouutteeffooiiss,,  ttoouutt  iinnttéérreesssséé  ppeeuutt  ssee  

ssuubbssttiittuueerr  aauu  ccoonnttrraaccttaanntt  ppoouurr  ppaayyeerr  lleess  pprriimmeess..    

  

AArrttiiccllee  226611  ::  DDuu  nnoonn--ppaaiieemmeenntt  ddeess  pprriimmeess      
  

LL’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  oouu  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  nn’’aa  ppaass  dd’’aaccttiioonn  ppoouurr  eexxiiggeerr  llee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  

pprriimmeess..    

  

LLee  ddééffaauutt  ddee  ppaaiieemmeenntt  dd’’uunnee  pprriimmee  nnee  ppeeuutt  aavvooiirr  ppoouurr  ssaannccttiioonn  qquuee  llaa  ssuussppeennssiioonn  ssuuiivviiee  ddee  

llaa  rréédduuccttiioonn  oouu  ddee  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  ppuurree  eett  ssiimmppllee  dduu  ccoonnttrraatt  eett,,  ddaannss  ccee  ddeerrnniieerr  ccaass,,  llaa  mmiissee  àà  llaa  

ddiissppoossiittiioonn  ddee  ll’’aassssuurréé  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  qquuee  lleeddiitt  ccoonnttrraatt  aa  éévveennttuueelllleemmeenntt  aaccqquuiissee..    

  

LLoorrssqquu’’uunnee  pprriimmee  oouu  uunnee  ffrraaccttiioonn  ddee  pprriimmee  nn’’eesstt  ppaass  ppaayyééee  ddaannss  lleess  ddiixx  jjoouurrss  ddee  ssoonn  

éécchhééaannccee,,  ll’’aassssuurreeuurr  aaddrreessssee  aauu  ccoonnttrraaccttaanntt  uunnee  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  oouu  ttoouutt  aauuttrree  

ddooccuummeenntt  ppaarr  lleeqquueell  iill  ll’’iinnffoorrmmee  qquu’’àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  dd’’uunn  ddééllaaii  ddee  qquuaarraannttee  jjoouurrss  àà  ddaatteerr  ddee  

ll’’eennvvooii  ddee  cceettttee  lleettttrree  llee  ddééffaauutt  ddee  ppaaiieemmeenntt  eennttrraaîînnee  ssooiitt  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  eenn  ccaass  

dd’’iinneexxiisstteennccee  oouu  dd’’iinnssuuffffiissaannccee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt,,  ssooiitt  llaa  rréédduuccttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt..    

  

LL’’eennvvooii  ppaarr  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  oouu  ppaarr  ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn  ppaarr  

ll’’aassssuurreeuurr  rreenndd  llaa  pprriimmee  ppoorrttaabbllee  ddaannss  ttoouuss  lleess  ccaass..    

  
Section 4 : De la valeur de rachat  
  

AArrttiiccllee  226622  ::  DDee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  eett  dduu  rraacchhaatt  oobblliiggaattooiirree  aapprrèèss  rréédduuccttiioonn      
  

PPoouurr  ttoouutt  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee--vviiee  ccoommppoorrttaanntt  uunnee  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  eett  ppoouurr  lleess  ccoonnttrraattss  ddee  

ccaappiittaalliissaattiioonn,,  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  eesstt  ééggaallee  àà  llaa  pprroovviissiioonn  mmaatthhéémmaattiiqquuee  dduu  ccoonnttrraatt  ddiimmiinnuuééee,,  

éévveennttuueelllleemmeenntt,,  dd’’uunnee  iinnddeemmnniittéé  qquuii  nnee  ppeeuutt  ddééppaasssseerr  cciinnqq  ppoouurr  cceenntt  ddee  cceettttee  pprroovviissiioonn  

mmaatthhéémmaattiiqquuee..  CCeettttee  iinnddeemmnniittéé  ddooiitt  êêttrree  nnuullllee  àà  ll’’iissssuuee  dd’’uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ddiixx  aannss  àà  ccoommpptteerr  

ddee  llaa  ddaattee  dd’’eeffffeett  dduu  ccoonnttrraatt..    

  

LLeess  mmooddaalliittééss  ddee  ccaallccuull  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rréédduuccttiioonn  eett  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  ssoonntt  ddéétteerrmmiinnééeess  

ppaarr  uunn  rrèègglleemmeenntt  ggéénnéérraall  mmeennttiioonnnnéé  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt  eett  ééttaabbllii  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  aapprrèèss  aaccccoorrdd  ddee  

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..  DDèèss  llaa  ssiiggnnaattuurree  dduu  ccoonnttrraatt,,  ll’’aassssuurreeuurr  

iinnffoorrmmee  llee  ccoonnttrraaccttaanntt  qquuee  ccee  rrèègglleemmeenntt  ggéénnéérraall  eesstt  tteennuu  àà  ssaa  ddiissppoossiittiioonn  ssuurr  ssaa  ddeemmaannddee..    
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LL’’aassssuurreeuurr  eesstt  tteennuu  ddee  ccoommmmuunniiqquueerr  aauu  ccoonnttrraaccttaanntt,,  ssuurr  llaa  ddeemmaannddee  ddee  cceelluuii--ccii,,  llee  tteexxttee  dduu  

rrèègglleemmeenntt  ggéénnéérraall..    

  

DDaannss  llaa  lliimmiittee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt,,  ll’’aassssuurreeuurr  ppeeuutt  ccoonnsseennttiirr  ddeess  aavvaanncceess  aauu  ccoonnttrraaccttaanntt..    

  

LL’’aassssuurreeuurr  eesstt  tteennuu,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu  ccoonnttrraaccttaanntt,,  ddee  vveerrsseerr  àà  cceelluuii--ccii  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  

ddaannss  uunn  ddééllaaii  qquuii  nnee  ppeeuutt  eexxccééddeerr  uunn  mmooiiss..  AAuu--ddeellàà  ddee  ccee  ddééllaaii,,  lleess  ssoommmmeess  nnoonn  vveerrssééeess  

pprroodduuiisseenntt  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  uunn  iinnttéérrêêtt  aauu  ddoouubbllee  dduu  ttaauuxx  ddiirreecctteeuurr  ddee  llaa  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  àà  llaa  

ddaattee  ddee  ll’’eexxppiirraattiioonn  dduu  ddééllaaii..    

  

AArrttiiccllee  226633  ::  DDuu  rraacchhaatt  oobblliiggaattooiirree  aapprrèèss  rréédduuccttiioonn      
  

LL’’aassssuurreeuurr  ppeeuutt  dd’’ooffffiiccee  ssuubbssttiittuueerr  llee  rraacchhaatt  àà  llaa  rréédduuccttiioonn  ssii  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  dduu  ccoonnttrraatt  

eesstt  iinnfféérriieeuurree  aauu  mmoonnttaanntt  ddéétteerrmmiinnéé  ddaannss  llee  rrèègglleemmeenntt  ggéénnéérraall  eett  pprréévvuu  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt..    

  

AArrttiiccllee  226644  ::  DDee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’aassssuurréé      
  

PPoouurr  ttoouuss  lleess  ccoonnttrraattss  ssoouussccrriittss  eett  aauussssii  lloonnggtteemmppss  qquu’’iillss  ddoonnnneenntt  lliieeuu  àà  ppaaiieemmeenntt  ddee  pprriimmee,,  

ll’’aassssuurreeuurr  ddooiitt  ccoommmmuunniiqquueerr  cchhaaqquuee  aannnnééee  aauu  ccoonnttrraaccttaanntt  lleess  mmoonnttaannttss  rreessppeeccttiiffss  ddee  llaa  

vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt,,  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rréédduuccttiioonn,,  ddeess  ccaappiittaauuxx  ggaarraannttiiss  eett  ddee  llaa  pprriimmee  dduu  ccoonnttrraatt..    

  

CCeess  mmoonnttaannttss  nnee  ppeeuuvveenntt  tteenniirr  ccoommppttee  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonnss  bbéénnééffiicciiaaiirreess  qquuii  nnee  sseerraaiieenntt  ppaass  

aattttrriibbuuééeess  àà  ttiittrree  ddééffiinniittiiff..    

  

LL’’aassssuurreeuurr  eesstt  tteennuu  ddee  pprréécciisseerr  eenn  tteerrmmeess  ccllaaiirrss  eett  ddééttaaiillllééss  ddaannss  cceettttee  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ccee  

qquuee  ssiiggnniiffiieenntt  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  rraacchhaatt  eett  ddee  rréédduuccttiioonn  eett  lleeuurrss  ccoonnssééqquueenncceess  llééggaalleess  eett  

ccoonnttrraaccttuueelllleess..    

  

PPoouurr  lleess  ccoonnttrraattss  nnee  ddoonnnnaanntt  pplluuss  lliieeuu  àà  ppaaiieemmeenntt  ddee  pprriimmee,,  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  éénnuumméérrééeess  ccii--

ddeessssuuss  nnee  ssoonntt  ccoommmmuunniiqquuééeess,,  ppoouurr  uunnee  aannnnééee  ddoonnnnééee,,  qquu’’aauu  ccoonnttrraaccttaanntt  qquuii  eenn  ffaaiitt  llaa  

ddeemmaannddee..    

  

LLee  ccoonnttrraatt  ddooiitt  ffaaiirree  rrééfféérreennccee  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  pprréévvuuee  aauuxx  aalliinnééaass  pprrééccééddeennttss..    

  

AArrttiiccllee  226655  ::  DDeess  aassssuurraanncceess  ddééppoouurrvvuueess  ddee  rréédduuccttiioonn  oouu  ddee  rraacchhaatt      
  

LLeess  aassssuurraanncceess  tteemmppoorraaiirreess  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  aaiinnssii  qquuee  lleess  rreenntteess  vviiaaggèèrreess  iimmmmééddiiaatteess  oouu  

eenn  ccoouurrss  ddee  sseerrvviiccee  nnee  ppeeuuvveenntt  ccoommppoorrtteerr  nnii  rréédduuccttiioonn  nnii  rraacchhaatt..    

  

LLeess  aassssuurraanncceess  ddee  ccaappiittaauuxx  ddee  ssuurrvviiee  eett  ddee  rreennttee  ddee  ssuurrvviiee,,  lleess  aassssuurraanncceess  eenn  ccaass  ddee  vviiee  

ssaannss  ccoonnttrree--aassssuurraannccee  eett  lleess  rreenntteess  vviiaaggèèrreess  ddiifffféérrééeess  ssaannss  ccoonnttrree--aassssuurraannccee  nnee  ppeeuuvveenntt  

ccoommppoorrtteerr  ddee  rraacchhaatt..    
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AArrttiiccllee    226666  ::  DDuu  ppaaiieemmeenntt  ddee  bboonnnnee  ffooii  aauu  bbéénnééffiicciiaaiirree  aappppaarreenntt  
  

LLoorrssqquuee  ll’’aassssuurreeuurr  nn’’aa  ppaass  eeuu  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  dd’’uunn  bbéénnééffiicciiaaiirree  ppaarr  

tteessttaammeenntt,,      ddee  ll’’aacccceeppttaattiioonn  dd’’uunn  aauuttrree  bbéénnééffiicciiaaiirree,,    ddee  llaa  rréévvooccaattiioonn  dd’’uunnee  ddééssiiggnnaattiioonn,,  llee  

ppaaiieemmeenntt  dduu  ccaappiittaall  oouu  ddee  llaa  rreennttee  ggaarraannttii  ffaaiitt  àà  cceelluuii  qquuii,,  ssaannss  cceettttee  ddééssiiggnnaattiioonn,,  yy  aauurraaiitt  eeuu  

ddrrooiitt,,  eesstt  lliibbéérraattooiirree  ppoouurr  ll’’aassssuurreeuurr  ddee  bboonnnnee  ffooii..    

  

AArrttiiccllee  226677  ::  DDee  ll’’eerrrreeuurr  ssuurr  ll’’ââggee  ddee  ll’’aassssuurréé    
  

LL’’eerrrreeuurr  ssuurr  ll’’ââggee  ddee  ll’’aassssuurréé  nn’’eennttrraaîînnee  llaa  nnuulllliittéé  ddee  ll’’aassssuurraannccee  qquuee  lloorrssqquuee  ssoonn  ââggee  

vvéérriittaabbllee  ssee  ttrroouuvvee  eenn  ddeehhoorrss  ddeess  lliimmiitteess  ffiixxééeess  ppoouurr  llaa  ccoonncclluussiioonn  ddeess  ccoonnttrraattss  ppaarr  lleess  ttaarriiffss  

ddee  ll’’aassssuurreeuurr..    

  

DDaannss  ttoouutt  aauuttrree  ccaass,,  ssii,,  ppaarr  ssuuiittee  dd’’uunnee  eerrrreeuurr  ssuurr  ll’’ââggee  ddee  ll’’aassssuurréé,,  llaa  pprriimmee  ppaayyééee  eesstt  

iinnfféérriieeuurree  àà  cceellllee  qquuii  aauurraaiitt  ddûû  êêttrree  aaccqquuiittttééee,,  llee  ccaappiittaall  oouu  llaa  rreennttee  ggaarraannttii  eesstt  rréédduuiitt  eenn  

pprrooppoorrttiioonn  ddee  llaa  pprriimmee  ppeerrççuuee  eett  ddee  cceellllee  qquuii  aauurraaiitt  ccoorrrreessppoonndduu  àà  ll’’ââggee  vvéérriittaabbllee  ddee  ll’’aassssuurréé..    

  

SSii,,  aauu  ccoonnttrraaiirree,,  ppaarr  ssuuiittee  dd’’uunnee  eerrrreeuurr  ssuurr  ll’’ââggee  ddee  ll’’aassssuurréé,,  uunnee  pprriimmee  ttrroopp  ffoorrttee  aa  ééttéé  ppaayyééee,,  

ll’’aassssuurreeuurr  eesstt  tteennuu  ddee  rreessttiittuueerr  llaa  ppoorrttiioonn  ddee  pprriimmee  qquu’’iill  aa  ppeerrççuuee  eenn  ttrroopp..    

  
Section 5 : De la participation aux bénéfices  

  

AArrttiiccllee  226688  ::  DDuu  pprriinncciippee  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  aassssuurrééss  aauuxx  bbéénnééffiicceess    
  

LLeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  ssuurr  llaa  vviiee  oouu  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  ddooiivveenntt  ffaaiirree  ppaarrttiicciippeerr  lleess  

aassssuurrééss  aauuxx  bbéénnééffiicceess  tteecchhnniiqquueess  eett  ffiinnaanncciieerrss  qquu’’eelllleess  rrééaalliisseenntt,,  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess  

ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

LLee  mmoonnttaanntt  mmiinniimmaall  ddee  cceettttee  ppaarrttiicciippaattiioonn  eesstt  ddéétteerrmmiinnéé  gglloobbaalleemmeenntt  ppoouurr  lleess  ccoonnttrraattss  

iinnddiivviidduueellss  eett  ccoolllleeccttiiffss  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  ssoouussccrriittss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  ccoonnttrraattss  ccoolllleeccttiiffss  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss..    

  

LLeess  ccoonnttrraattss  àà  ccaappiittaall  vvaarriiaabbllee  oouu  eenn  uunniittééss  ddee  ccoommppttee  nnee  ssoonntt  ppaass  ssoouummiiss  aauu  pprriinncciippee  dduu  

pprréésseenntt  aarrttiiccllee..    

  

AArrttiiccllee  226699  ::  DDuu  ccoommppttee  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  rrééssuullttaattss    
  

PPoouurr  cchhaaqquuee  eennttrreepprriissee,,  llee  mmoonnttaanntt  mmiinniimmaall  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  bbéénnééffiicceess  àà  aattttrriibbuueerr  aauu  

ttiittrree  dd’’uunn  eexxeerrcciiccee  eesstt  ddéétteerrmmiinnéé  gglloobbaalleemmeenntt  àà  ppaarrttiirr  dd’’uunn  ccoommppttee  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  

rrééssuullttaattss..    
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CCee  ccoommppttee  ccoommppoorrttee  lleess  éélléémmeennttss  ddee  ddééppeennsseess  eett  ddee  rreecceetttteess  qquuii  ffiigguurreenntt  ddaannss  lleess  ccoolloonnnneess  

aassssuurraannccee  vviiee  hhuummaaiinnee,,  ggrraannddeess  bbrraanncchheess  eett  ccoolllleeccttiivveess  dduu  ttaabblleeaauu  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddee  

rrééssuullttaattss  ppaarr  ccaattééggoorriiee  àà  ll’’eexxcclluussiioonn  ddeess  ssoommmmeess  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauuxx  rruubbrriiqquueess    ppaarrttiicciippaattiioonnss  

aauuxx  eexxccééddeennttss  lliiqquuiiddééeess,,  pprriimmeess  ccééddééeess  aauuxx  rrééaassssuurreeuurrss  ,,  eett  ddeess  ssoommmmeess  ccoorrrreessppoonnddaanntt  

aauuxx  ssoouuss--ttoottaauuxx    pprroodduuiittss  ffiinnaanncciieerrss  nneettss    eett    ssiinniissttrreess  eett  cchhaarrggeess  iinnccoommbbaanntt  aauuxx  

rrééaassssuurreeuurrss..    

  

IIll  ccoommppoorrttee  ééggaalleemmeenntt  eenn  ddééppeennsseess  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  aauuxx  bbéénnééffiicceess  ddee  llaa  ggeessttiioonn  

tteecchhnniiqquuee,,  qquuii  eesstt  ccoonnssttiittuuééee  ddee  1100  %%  dduu  ssoollddee  ccrrééddiitteeuurr  ddeess  éélléémmeennttss  pprrééccééddeennttss..  IIll  eesstt  

aajjoouuttéé  eenn  rreecceetttteess  dduu  ccoommppttee  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  rrééssuullttaattss  8855  %%  aauu  mmooiinnss  dduu  ccoommppttee  

ffiinnaanncciieerr  pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  227711  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  LLee  ccoommppttee  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  rrééssuullttaattss  

ccoommppoorrttee  eenn  oouuttrree  lleess  ssoommmmeess  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauu    ssoollddee  ddee  rrééaassssuurraannccee  ccééddééee,,  ccaallccuullééeess  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  227722    ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett,,  ss’’iill  yy  aa  lliieeuu,,  llee  ssoollddee  

ddéébbiitteeuurr  dduu  ccoommppttee  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  rrééssuullttaattss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  pprrééccééddeenntt..    

  

AArrttiiccllee  227700  ::  DDee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  rrééssuullttaattss  eett  aauuxx  bbéénnééffiicceess    
  

LLee  mmoonnttaanntt  mmiinniimmaall  aannnnuueell  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  rrééssuullttaattss  eesstt  llee  ssoollddee  ccrrééddiitteeuurr  dduu  ccoommppttee    

ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  rrééssuullttaattss  ddééffiinnii  àà  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt..    

  

LLee  mmoonnttaanntt  mmiinniimmaall  aannnnuueell  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  bbéénnééffiicceess  eesstt  ééggaall  aauu  mmoonnttaanntt  ddééffiinnii  àà  

ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt  ddiimmiinnuuéé  dduu  mmoonnttaanntt  ddeess  iinnttéérrêêttss  ccrrééddiittééss  aauuxx  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess  

eenn  vveerrttuu  dduu  mmiinniimmuumm  ggaarraannttii  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt..    

  

AArrttiiccllee  227711  ::  DDuu  ccoommppttee  ffiinnaanncciieerr      
  

LLee  ccoommppttee  ffiinnaanncciieerr  vviisséé  àà  ll’’aarrttiiccllee  226699    ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eesstt  ééttaabbllii  ssuuiivvaanntt  lleess  rrèègglleess  ffiixxééeess  

ccii--ddeessssoouuss  ::    
  

aa..    eenn  rreecceetttteess,,  llaa  qquuoottee--ppaarrtt  ::  

      --  ddeess  pprroodduuiittss  ffiinnaanncciieerrss  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  ;;    

      --  ddeess  pplluuss--vvaalluueess  ssuurr  rrééaalliissaattiioonn  ddee  vvaalleeuurrss  eett  rréééévvaalluuaattiioonnss  ;;    

bb..  eenn  ddééppeennsseess,,  llaa  qquuoottee--ppaarrtt  ::    

      --  ddeess  mmooiinnss--vvaalluueess  ssuurr  rrééaalliissaattiioonn  ddee  vvaalleeuurrss  eett  aammoorrttiisssseemmeennttss  ;;    

      --  ddeess  rrééssuullttaattss  qquuee  llaa  ssoocciiééttéé  aa  dduuee  aaffffeecctteerr  aauuxx  ffoonnddss  pprroopprreess  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  llaa  mmaarrggee  ddee    

ssoollvvaabbiilliittéé  llééggaallee  oouu  rréégglleemmeennttaaiirree  ssuurr  aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  

ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  eett  aapprrèèss  jjuussttiiffiiccaattiioonnss..    
  

PPoouurr  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccee  ccoommppttee,,  llaa  ppaarrtt  ddeess  pprroodduuiittss  ffiinnaanncciieerrss  àà  iinnssccrriirree  eenn  rreecceetttteess  eesstt  

ééggaallee  aauu  pprroodduuiitt  dduu  ttaauuxx  ddee  rreennddeemmeenntt  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  rrééaalliissééss  eenn  

RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ppaarr  llee  mmoonnttaanntt  mmooyyeenn  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ddeess  

pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess  bbrruutteess  ddee  cceessssiioonnss  eenn  rrééaassssuurraannccee  ddeess  ccoonnttrraattss  ccoonnssiiddéérrééss..    
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LLee  ttaauuxx  ddee  rreennddeemmeenntt  eesstt  ééggaall  aauu  rraappppoorrtt  ::    
  

11..  dduu  pprroodduuiitt  ddeess  ppllaacceemmeennttss  nneett  ddee  cchhaarrggeess  aauu  sseennss  dduu  ttaabblleeaauu  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  

dduu  ppllaann  ccoommppttaabbllee  ddeess  aassssuurraanncceess,,  aauuggmmeennttéé  ddeess  pplluuss--vvaalluueess  ssuurr  cceessssiioonnss  dd’’éélléémmeennttss  

dd’’aaccttiiff,,  nneetttteess  ddeess  mmooiinnss--vvaalluueess,,  aaiinnssii  qquuee  dduu  mmoonnttaanntt  ddeess  rréééévvaalluuaattiioonnss  dd’’aaccttiiff  

eeffffeeccttuuééeess,,  nneett  ddeess  aammoorrttiisssseemmeennttss  éévveennttuueellss;;    

22..  aauu  mmoonnttaanntt  mmooyyeenn  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee,,  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppllaacceemmeennttss,,  aaiinnssii  qquuee  ddeess  

aauuttrreess  éélléémmeennttss  dd’’aaccttiiff  ppoouuvvaanntt  êêttrree  aaddmmiiss  eenn  rreepprréésseennttaattiioonn  ddeess  pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess,,  

àà  ll''eexxcceeppttiioonn  ddeess  vvaalleeuurrss  rreemmiisseess  ppaarr  lleess  rrééaassssuurreeuurrss..    

  

AArrttiiccllee  227722  ::  DDuu  ssoollddee  ddee  rrééaassssuurraannccee  ccééddééee      
    

EEnn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  226699  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  iill  eesstt  pprréévvuu,,  ddaannss  llee  ccoommppttee  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  

aauuxx  rrééssuullttaattss,,  uunnee  rruubbrriiqquuee  iinnttiittuullééee    ssoollddee  ddee  rrééaassssuurraannccee  ccééddééee..    

  

SSeeuullee  eesstt  pprriissee  eenn  ccoommppttee  llaa  rrééaassssuurraannccee  ddee  rriissqquuee,,  eenntteenndduu  cceellllee  ddaannss  llaaqquueellllee  

ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddeess  cceessssiioonnnnaaiirreess  ppoorrttee  eexxcclluussiivveemmeenntt  ssuurr  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ddiifffféérreennccee  eennttrree  

llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ccaappiittaauuxx  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  oouu  dd’’iinnvvaalliiddiittéé  eett  cceelluuii  ddeess  pprroovviissiioonnss  

mmaatthhéémmaattiiqquueess  ddeess  ccoonnttrraattss  ccoorrrreessppoonnddaannttss..    

  

DDaannss  lleess  ttrraaiittééss  lliimmiittééss  àà  llaa  rrééaassssuurraannccee  ddee  rriissqquuee,,  llee  ssoollddee  ddee  rrééaassssuurraannccee  ccééddééee  eesstt  ééggaall  àà  

llaa  ddiifffféérreennccee  eennttrree  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ssiinniissttrreess  àà  cchhaarrggee  ddeess  cceessssiioonnnnaaiirreess  eett  cceelluuii  ddeess  pprriimmeess  

ccééddééeess..    

  

IIll  eesstt  iinnssccrriitt,,  sseelloonn  llee  ccaass,,  aauu  ddéébbiitt  oouu  aauu  ccrrééddiitt  dduu  ccoommppttee  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  rrééssuullttaattss..    

  

DDaannss  lleess  aauuttrreess  ttrraaiittééss,,  llee  ssoollddee  ddee  rrééaassssuurraannccee  ccééddééee  eesstt  ééttaabbllii  eenn  iissoollaanntt  llaa  rrééaassssuurraannccee  

ddee  rriissqquuee  àà  ll’’iinnttéérriieeuurr  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ddeess  cceessssiioonnnnaaiirreess..    

  

AArrttiiccllee  227733  ::  DDee  ll’’aaffffeeccttaattiioonn  ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  bbéénnééffiicceess        
  

LLee  mmoonnttaanntt  ddeess  ppaarrttiicciippaattiioonnss  aauuxx  bbéénnééffiicceess  ppeeuutt  êêttrree  aaffffeeccttéé  ddiirreecctteemmeenntt  aauuxx  pprroovviissiioonnss  

mmaatthhéémmaattiiqquueess  oouu  ppoorrttéé,,  ppaarrttiieelllleemmeenntt  oouu  ttoottaalleemmeenntt,,  àà  llaa  pprroovviissiioonn  ppoouurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  

eexxccééddeennttss..  LLeess  ssoommmmeess  ppoorrttééeess  àà  cceettttee  ddeerrnniièèrree  pprroovviissiioonn  ssoonntt  aaffffeeccttééeess  àà  llaa  pprroovviissiioonn  

mmaatthhéémmaattiiqquuee  oouu  vveerrssééeess  aauuxx  aassssuurrééss  aauu  ccoouurrss  ddeess  cciinnqq  eexxeerrcciicceess  ssuuiivvaannttss  cceelluuii  aauu  ttiittrree  

dduuqquueell  eelllleess  oonntt  ééttéé  ppoorrttééeess  àà  llaa  pprroovviissiioonn  ppoouurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  eexxccééddeennttss..    

  
Section 6 : De la perte du contrat  

  

AArrttiiccllee  227744  ::  DDee  llaa  ppeerrttee  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee--vviiee    
  

QQuuiiccoonnqquuee  pprréétteenndd  aavvooiirr  ééttéé  ddééppoossssééddéé  ppaarr  ppeerrttee,,  ddeessttrruuccttiioonn  oouu  vvooll,,  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  

dd’’aassssuurraannccee--vviiee  ddooiitt  eenn  ffaaiirree  llaa  ddééccllaarraattiioonn  àà  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee,,  àà  ssoonn  ssiièèggee  ssoocciiaall,,  ppaarr  

lleettttrree  oouu  ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn..  LL’’eennttrreepprriissee  ddeessttiinnaattaaiirree  eenn  aaccccuussee  
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rréécceeppttiioonn  àà  ll’’eennvvooyyeeuurr,,  eenn  llaa  mmêêmmee  ffoorrmmee,,  ddaannss  lleess  hhuuiitt  jjoouurrss  aauu  pplluuss  ddee  llaa  rreemmiissee  ;;  eellllee  lluuii  

nnoottiiffiiee  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquu’’iill  ddooiitt,,  àà  ttiittrree  ccoonnsseerrvvaattooiirree,,  eett  ttoouuss  ddrrooiittss  ddeess  ppaarrttiieess  rréésseerrvvééss,,  

aaccqquuiitttteerr  àà  lleeuurr  éécchhééaannccee  lleess  pprriimmeess  pprréévvuueess,,  ddaannss  llee  ccaass  ooùù  llee  ttiieerrss  ppoorrtteeuurr  nnee  lleess  

aaccqquuiitttteerraaiitt  ppaass,,  aaffiinn  ddee  ccoonnsseerrvveerr  aauu  ccoonnttrraatt  ffrraappppéé  dd’’ooppppoossiittiioonn  ssoonn  pplleeiinn  eett  eennttiieerr  eeffffeett..    

  

LLaa  ddééccllaarraattiioonn  mmeennttiioonnnnééee  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt  eemmppoorrttee  ooppppoossiittiioonn  aauu  ppaaiieemmeenntt  dduu  ccaappiittaall  

aaiinnssii  qquuee  ddee  ttoouuss  aacccceessssooiirreess..    

  

AArrttiiccllee  227755  ::  DDee  llaa  pprréésseennttaattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  ffrraappppéé  dd’’ooppppoossiittiioonn    
    

SSii  llee  ccoonnttrraatt  ffrraappppéé  dd’’ooppppoossiittiioonn  vviieenntt  àà  êêttrree  pprréésseennttéé  àà  ll’’eennttrreepprriissee,,  cceellllee--ccii  ss’’eenn  ssaaiissiitt  

jjuussqquu’’àà  ccee  qquu’’iill  aaiitt  ééttéé  ssttaattuuéé  ppaarr  ddéécciissiioonn  ddee  jjuussttiiccee  ssuurr  llaa  pprroopprriiééttéé  dduu  ttiittrree  oouu  qquuee  

ll’’ooppppoossiittiioonn  ssooiitt  lleevvééee..    

  

IIll  eesstt  ddéélliivvrréé  rrééccééppiisssséé  dduu  ccoonnttrraatt  ssaaiissii  aauu  ttiieerrss  ppoorrtteeuurr  ss’’iill  jjuussttiiffiiee  ddee  ssoonn  iiddeennttiittéé  eett  ddee  ssoonn  

ddoommiicciillee..  AA  ddééffaauutt  ddee  cceettttee  jjuussttiiffiiccaattiioonn,,  llee  ccoonnttrraatt  eesstt  rreessttiittuuéé  ssaannss  ffoorrmmaalliittéé  àà  ll’’ooppppoossaanntt..    

  
Section 7 : De la tarification 

  

AArrttiiccllee  227766  ::  DDuu  rraacchhaatt  ddee  rreennttee    
  

LLeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee--vviiee  ppeeuuvveenntt  pprrooccééddeerr  aauu  rraacchhaatt  ddeess  rreenntteess  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  

ccoonnttrraattss  qquuii  oonntt  ééttéé  ssoouussccrriittss  aauupprrèèss  dd’’eelllleess,,  lloorrssqquuee  lleess  qquuiittttaanncceess  dd’’aarrrréérraaggeess  

ccoorrrreessppoonnddaanntteess  nnee  ddééppaasssseenntt  ppaass  llee  mmoonnttaanntt  dduu  ssaallaaiirree  mmiinniimmuumm  iinntteerrpprrooffeessssiioonnnneell  

ggaarraannttii..    

  

LLee  bbaarrèèmmee  ffiixxaanntt  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt  ddeess  rreenntteess  vviissééeess  ccii--ddeessssuuss  eesstt  cceelluuii  ddeess  pprroovviissiioonnss  

mmaatthhéémmaattiiqquueess..    

  

AArrttiiccllee  227777  ::  DDeess  ttaabblleess  ddee  mmoorrttaalliittéé  eett  dduu  ttaauuxx  dd’’iinnttéérrêêtt  
  

LLeess  ttaarriiffss  pprréésseennttééss  aauu  vviissaa  ddee      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ppaarr  

lleess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee--  vviiee  ddooiivveenntt,,  ssoouuss  rréésseerrvveess  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss    ddee  ll’’aarrttiiccllee  

pprrééccééddeenntt,,  êêttrree  ééttaabblliiss  dd’’aapprrèèss  lleess  éélléémmeennttss  ssuuiivvaannttss  ::    
  

11..  ttaabblleess  ddee  mmoorrttaalliittéé  TTDD  ppoouurr  lleess  aassssuurraanncceess  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  eett    TTVV  ppoouurr  lleess  aassssuurraanncceess  

eenn  ccaass  ddee  vviiee  ;;    

22..  ttaauuxx  dd’’iinnttéérrêêtt  pplluuss  oouu  ééggaauuxx  àà  33  %%  ll’’aann..    

  

CCeess  ttaarriiffss  ddooiivveenntt  ccoommppoorrtteerr  ddeess  cchhaarrggeemmeennttss  ppeerrmmeettttaanntt  llaa  rrééccuuppéérraattiioonn  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee  

dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ddee  ffrraaiiss  jjuussttiiffiiaabblleess  eett  rraaiissoonnnnaabblleess..    
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AArrttiiccllee  227788  ::  DDeess  ttaauuxx  mmaajjoorrééss  eett  ddeess  aaccttiiffss  ccaannttoonnnnééss        
  

LLeess  ttaarriiffss  ddeess  ccoonnttrraattss  ddee  rreennttee  vviiaaggèèrree  iimmmmééddiiaattee  ssoouussccrriittss  ppaarr  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ââggééeess  dd’’aauu  

mmooiinnss  6655  aannss,,  aaiinnssii  qquuee  ddeess  ccoonnttrraattss  vviiee  eett  ccaappiittaalliissaattiioonn  àà  pprriimmee  uunniiqquuee  dd’’uunnee  dduurrééee  

mmiinniimmaallee  ddee  ddiixx  aannss,,  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ééttaabblliiss  dd’’aapprrèèss  uunn  ttaauuxx  dd’’iinnttéérrêêtt  ssuuppéérriieeuurr  aauu  ttaauuxx  

mmeennttiioonnnnéé  àà  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt..    

  

EEnn  ccee  ccaass,,  eett  ppoouurr  cchhaaqquuee  ttaarriiff,,  llee  vviissaa  eesstt  ssuubboorrddoonnnnéé  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::    
  

11..  ll’’aaccttiiff  rreepprréésseennttaattiiff  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  cceess  ccoonnttrraattss  ddooiitt  êêttrree  iissoolléé  ddaannss  llaa  

ccoommppttaabbiilliittéé  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ;;    

22..  cceett  aaccttiiff  ddooiitt  ppoouuvvooiirr  pprrooccuurreerr  uunn  ttaauuxx  ddee  rreennddeemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  dd’’aauu  mmooiinnss  uunn  ttiieerrss  aauu  ttaauuxx  

ddee  rreennddeemmeenntt  dduu  ttaarriiff..    

  

PPoouurr  lleess  ccoonnttrraattss  mmeennttiioonnnnééss  aauu  pprreemmiieerr  aalliinnééaa  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee,,  lloorrssqquuee  llee  ttaauuxx  ddee  

rreennddeemmeenntt  ddeess  ppllaacceemmeennttss  nnoouuvveeaauuxx  eeffffeeccttuuééss  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  eett  aaffffeeccttééss  eenn  

rreepprréésseennttaattiioonn  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  uunn  ttaarriiff  ddéétteerrmmiinnéé  eesstt  iinnfféérriieeuurr  aauu  ttaauuxx  ddee  

ccee  ttaarriiff  mmaajjoorréé  ddee  3333  %%,,  lleess  ccoonnttrraattss  cceesssseenntt  dd’’êêttrree  pprréésseennttééss  aauu  ppuubblliicc..    

  

Chapitre 3 : Des assurances de groupe  

  

AArrttiiccllee  227799  ::  DDee  llaa  ddééffiinniittiioonn        
  

LL’’aassssuurraannccee  ddee  ggrroouuppee  eesstt  uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  ssoouussccrriitt  ppaarr  uunnee  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee  oouu  uunn  

cchheeff  dd’’eennttrreepprriissee  eenn  vvuuee  ddee  ll’’aaddhhééssiioonn  dd’’uunn  eennsseemmbbllee  ddee  ppeerrssoonnnneess  rrééppoonnddaanntt  àà  ddeess  

ccoonnddiittiioonnss  ddééffiinniieess  aauu  ccoonnttrraatt,,  ppoouurr  llaa  ccoouuvveerrttuurree  ddeess  rriissqquueess  ddééppeennddaanntt  ddee  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  

vviiee  hhuummaaiinnee,,  ddeess  rriissqquueess  ppoorrttaanntt  aatttteeiinnttee  àà  ll’’iinnttééggrriittéé  pphhyyssiiqquuee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  oouu  lliiééss  àà  llaa  

mmaatteerrnniittéé,,  ddeess  rriissqquueess  dd’’iinnccaappaacciittéé  ddee  ttrraavvaaiill  oouu  dd’’iinnvvaalliiddiittéé,,  oouu  dduu  rriissqquuee  ddee  cchhôômmaaggee..    

  

LLeess  aaddhhéérreennttss  ddooiivveenntt  aavvooiirr  uunn  lliieenn  ddee  mmêêmmee  nnaattuurree  aavveecc  llee  ssoouussccrriipptteeuurr..    

  

AArrttiiccllee  228800  ::  DDee  llaa  ttrraannssppaarreennccee  ddee  llaa  pprriimmee  dd’’aassssuurraannccee      
  

LLeess  ssoommmmeess  dduueess  ppaarr  ll’’aaddhhéérreenntt  aauu  ssoouussccrriipptteeuurr  aauu  ttiittrree  ddee  ll’’aassssuurraannccee  ddooiivveenntt  lluuii  êêttrree  

ddééccoommppttééeess  ddiissttiinncctteemmeenntt  ddee  cceelllleess  qquu’’iill  ppeeuutt  lluuii  ddeevvooiirr,,  ppaarr  aaiilllleeuurrss,,  aauu  ttiittrree  dd’’uunn  aauuttrree  

ccoonnttrraatt..    

  

AArrttiiccllee  228811  ::  DDee  ll’’eexxcclluussiioonn  dd’’uunn  aaddhhéérreenntt          
  

LLee  ssoouussccrriipptteeuurr  nnee  ppeeuutt  eexxcclluurree  uunn  aaddhhéérreenntt  dduu  bbéénnééffiiccee  dduu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  ddee  ggrroouuppee  

qquuee  ssii  llee  lliieenn  qquuii  lleess  uunniitt  eesstt  rroommppuu  oouu  ssii  ll’’aaddhhéérreenntt  cceessssee  ddee  ppaayyeerr  llaa  pprriimmee..  

  



Journal officiel - Numéro spécial – 30 avril 2015                                                                  Code des assurances 

 
 
 

95 

LLee  ddééppaarrtt  dd’’uunn  ssaallaarriiéé  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  aayyaanntt  ssoouussccrriitt  uunnee  aassssuurraannccee  ddee  ggrroouuppee,,  ppoouurr  ccaauussee  

ddee  rreettrraaiittee  oouu  ppoouurr  ttoouuttee  aauuttrree  ccaauussee,,  nnee  rroommpptt  ppaass  llee  lliieenn  aavveecc  llee  ggrroouuppee  ddoonntt  ll’’aassssuurreeuurr  eesstt  

tteennuu  ddee  ccoonnsseerrvveerr  àà  ll’’aanncciieenn  ssaallaarriiéé  llee  bbéénnééffiiccee  ddeess  ggaarraannttiieess  mmaallaaddiieess  iinncclluusseess  ddaannss  llee  

ccoonnttrraatt,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  qquuee  ll’’aanncciieenn  ssaallaarriiéé  ccoonnttiinnuuee  ddee  rréégglleerr  lleess  pprriimmeess  qquuii  lluuii  aaffffèèrreenntt  eenn  ccee  

qquuii  ccoonncceerrnnee  ccee  rriissqquuee..    

  

LLoorrssqquu’’uunn  aaddhhéérreenntt  cceessssee  ddee  ppaayyeerr  ssaa  pprriimmee,,  ll’’eexxcclluussiioonn  nnee  ppeeuutt  iinntteerrvveenniirr  qquu’’aauu  tteerrmmee  dd’’uunn  

ddééllaaii  ddee  qquuaarraannttee  jjoouurrss  àà  ccoommpptteerr  ddee  ll’’eennvvooii,,  ppaarr  llee  ssoouussccrriipptteeuurr,,  dd’’uunnee  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  

aauu  ppoorrtteeuurr  oouu  ppaarr  ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn  ddee  mmiissee  eenn  ddeemmeeuurree..  CCeettttee  

lleettttrree  nnee  ppeeuutt  êêttrree  eennvvooyyééee  qquuee  ddiixx  jjoouurrss  aauu  pplluuss  ttôôtt  aapprrèèss  llaa  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  lleess  ssoommmmeess  

dduueess  aauurraaiieenntt  ddûû  êêttrree  ppaayyééeess..    

  

LLoorrss  ddee  llaa  mmiissee  eenn  ddeemmeeuurree,,  llee  ssoouussccrriipptteeuurr  iinnffoorrmmee  ll’’aaddhhéérreenntt  qquu’’àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  dduu  ddééllaaii  

pprréévvuu  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt,,  llee  ddééffaauutt  ddee  ppaaiieemmeenntt  eesstt  ssuusscceeppttiibbllee  dd’’eennttrraaîînneerr  ssoonn  eexxcclluussiioonn  

dduu  ccoonnttrraatt..    

  

CCeettttee  eexxcclluussiioonn  nnee  ppeeuutt  ffaaiirree  oobbssttaaccllee,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  aauu  vveerrsseemmeenntt  ddeess  pprreessttaattiioonnss  

aaccqquuiisseess  eenn  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ddeess  pprriimmeess  vveerrssééeess  aannttéérriieeuurreemmeenntt  ppaarr  ll’’aassssuurréé..    

  

LLoorrssqquu’’uunn  aaddhhéérreenntt  cceessssee  ddee  rreemmpplliirr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aaddhhééssiioonn  àà  uunn  ccoonnttrraatt  ddee  ggrroouuppee  

ccoommppoorrttaanntt  uunnee  ééppaarrggnnee,,  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  ddooiitt  lluuii  pprrooppoosseerr  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  dd’’uunn  

ccoonnttrraatt  iinnddiivviidduueell  oouu,,  eenn  ccaass  ddee  rreeffuuss,,  lluuii  rreevveerrsseerr  llee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  pprroovviissiioonn  mmaatthhéémmaattiiqquuee  

qquuii  lluuii  rreevviieenntt..    

  

AArrttiiccllee    228822  ::  DDee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddee  ll’’aaddhhéérreenntt  
  

LLee  ssoouussccrriipptteeuurr  eesstt  tteennuu  ddee::    
  

11..  rreemmeettttrree  àà  ll’’aaddhhéérreenntt  uunn  ddooccuummeenntt  ééttaabbllii  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  qquuii  ddééffiinniitt  lleess  ggaarraannttiieess  eett  lleess  

mmooddaalliittééss  dd’’eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr  aaiinnssii  qquuee  lleess  ffoorrmmaalliittééss  àà  aaccccoommpplliirr  eenn  ccaass  ddee  ssiinniissttrree  ;;    

22..  iinnffoorrmmeerr  ppaarr  ééccrriitt  lleess  aaddhhéérreennttss  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  qquu’’iill  eesstt  pprréévvuu,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  

dd’’aappppoorrtteerr  àà  lleeuurrss  ddrrooiittss  eett  oobblliiggaattiioonnss..    

  

LL’’aaddhhéérreenntt  ppeeuutt  ddéénnoonncceerr  ssoonn  aaddhhééssiioonn  eenn  rraaiissoonn  ddee  cceess  mmooddiiffiiccaattiioonnss..    

  

TToouutteeffooiiss,,  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  rreennoonncciiaattiioonn  nn’’eesstt  ppaass  ooffffeerrttee  àà  ll’’aaddhhéérreenntt  lloorrssqquuee  llee  lliieenn  qquuii  ll’’uunniitt  aauu  

ssoouussccrriipptteeuurr  rreenndd  oobblliiggaattooiirree  ll’’aaddhhééssiioonn  aauu  ccoonnttrraatt..    

  

LLee  ssoouussccrriipptteeuurr  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  ddee  ggrroouuppee  ggaarraannttiissssaanntt  ddeess  eemmpprruunntteeuurrss  nnee  ppeeuutt  nnii  

mmooddiiffiieerr  nnii  rrééssiilliieerr  cceelluuii--ccii  ssaannss  aavvooiirr  oobbtteennuu  ll’’aaccccoorrdd  ddee  cchhaaqquuee  eemmpprruunntteeuurr..    
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AArrttiiccllee  228833  ::  DDeess  mmaajjeeuurrss  ssoouuss  ccoonnsseeiill  jjuuddiicciiaaiirree      
  

PPaarr  ddéérrooggaattiioonn  àà  ll’’aarrttiiccllee  227799  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  llee  rreepprréésseennttaanntt  llééggaall  dd’’uunn  mmaajjeeuurr  ssoouuss  

ccoonnsseeiill  jjuuddiicciiaaiirree  ppeeuutt  aaddhhéérreerr  aauu  nnoomm  ddee  cceelluuii--ccii  àà  uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  ddee  ggrroouuppee  eenn  ccaass  

ddee  ddééccèèss  ccoonncclluu  ppoouurr  ll’’eexxééccuuttiioonn  dd’’uunnee  ccoonnvveennttiioonn  ddee  ttrraavvaaiill  oouu  dd’’uunn  aaccccoorrdd  dd’’eennttrreepprriissee..  
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LIVRE II :                                                     

DES ENTREPRISES D’ASSURANCE 

ET DE REASSURANCES 
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TITRE I : DU REGIME JURIDIQUE  ET DES REGLES DE CONSTITUTION ET DE 
FONCTIONNEMENT  

Chapitre 1 : Des dispositions générales 

    

AArrttiiccllee  228844  ::  DDeess  eennttrreepprriisseess  vviissééeess  
  

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  pprréésseenntt  LLiivvrree  ss’’aapppplliiqquueenntt  aauuxx  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  eett  ddee  

rrééaassssuurraannccee  qquuii  ssee  lliivvrreenntt,,  àà  ttiittrree  dd’’aaccttiivviittéé  hhaabbiittuueellllee,,  àà  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  eett  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  

ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraanncceess  eett  ddee  rrééaassssuurraanncceess  tteelllleess  qquuee  rréégglleemmeennttééeess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

LLeess  vvééhhiiccuulleess  ddee  ttiittrriissaattiioonn  aaiinnssii  qquuee  lleess  ooppéérraattiioonnss  rreelleevvaanntt  ddee  llaa  rrééaassssuurraannccee  ffiinnaanncciièèrree  

lliimmiittééee  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoonncceerrnnééss  ppaarr  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  pprréésseenntt    LLiivvrree  IIII..  LLeeuurrss  rrèègglleess  ddee  

ccoonnssttiittuuttiioonn  eett  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ssoonntt  ffiixxééeess  ppaarr  uunn  aarrrrêêttéé  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess    

aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..    

  

AArrttiiccllee  228855  ::  DDeess  ffoorrmmeess  ddeess  ssoocciiééttééss  dd’’aassssuurraannccee  eett  ddee  rrééaassssuurraannccee    
  

TToouuttee  eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  oouu  ddee  rrééaassssuurraannccee  qquuii  ssoolllliicciittee  ll’’aaggrréémmeenntt  ppoouurr  ooppéérreerr  ddaannss  llee  

sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  oouu  ddeess  rrééaassssuurraanncceess  eesstt  tteennuuee  ddee  ssee  ccoonnssttiittuueerr  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  

ssoocciiééttéé  aannoonnyymmee  nnoonn  uunniippeerrssoonnnneellllee  oouu  ddee  mmuuttuueellllee  eett  ddee  ffiixxeerr  ssoonn  ssiièèggee  ssoocciiaall  eenn  

RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..    

  

UUnnee  eennttrreepprriissee  ééttrraannggèèrree  nnee  ppeeuutt  pprraattiiqquueerr  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  ll’’uunnee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  

mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  440022  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  oouu  ddeess  aaccttiivviittééss  ddee  rrééaassssuurraannccee  qquuee  ssii  eellllee  

ssaattiissffaaiitt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt..    

  

TToouutteeffooiiss,,  llee  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  nnee  ppeeuutt  

aauuttoorriisseerr  uunnee  eennttrreepprriissee  ééttrraannggèèrree  ddee  pprraattiiqquueerr  lleess  aaccttiivviittééss  dd’’aassssuurraanncceess  oouu  ddee  

rrééaassssuurraanncceess  qquuee,,  lloorrssqquu’’iill  eesstt  ccoonnssttaattéé,,  aapprrèèss  aavviiss  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  

ddeess  aassssuurraanncceess,,  qquu’’uunnee  ccoouuvveerrttuurree  dd’’aassssuurraannccee  oouu  ddee  rrééaassssuurraannccee  aaddééqquuaattee  dd’’uunn  rriissqquuee  oouu  

ddee  ccaattééggoorriiee  ddee  rriissqquueess  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ttrroouuvvééee  ssuurr  llee  mmaarrcchhéé  nnaattiioonnaall..    

  

AArrttiiccllee  228866  ::  DDee  ll’’aassssuurraannccee  ddiirreeccttee  àà  ll’’ééttrraannggeerr  eett  aauupprrèèss  ddeess  eennttrreepprriisseess  nnoonn  aaggrrééééeess        
  

IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  ddee  ssoouussccrriirree  uunnee  aassssuurraannccee  ddiirreeccttee  àà  ll’’ééttrraannggeerr  ppoouurr  uunn  rriissqquuee  ccoonncceerrnnaanntt  uunnee  

ppeerrssoonnnnee,,  uunn  bbiieenn  oouu  uunnee  rreessppoonnssaabbiilliittéé,,  ssiittuuéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  oouu  aauupprrèèss  dd’’uunnee  

eennttrreepprriissee  nnoonn  aaggrrééééee  ppoouurr  rrééaalliisseerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraanncceess  eenn  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo    ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  440000  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    
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TToouuttee  cceessssiioonn  eenn  rrééaassssuurraannccee  àà  ll’’ééttrraannggeerr  ppoorrttaanntt  ssuurr  pplluuss  ddee  7755  %%  dd’’uunn  rriissqquuee  ccoonncceerrnnaanntt  

uunnee  ppeerrssoonnnnee,,  uunn  bbiieenn  oouu  uunnee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ssiittuuééee  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo    

àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  bbrraanncchheess  mmeennttiioonnnnééeess  aauuxx  ppooiinnttss    44,,  55,,  66,,  1111  eett  1122  ddee  ll’’aarrttiiccllee  440022  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii,,  eesstt  ssoouummiissee  àà  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  

sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  aapprrèèss  aavviiss  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé    ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  228877  ::  DDeess  mmeennttiioonnss  oobblliiggaattooiirreess  ssuurr  lleess  ddooccuummeennttss  ddeessttiinnééss  aauu  ppuubblliicc      
  

LLeess  ttiittrreess  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree,,  lleess  pprroossppeeccttuuss,,  lleess  aaffffiicchheess,,  lleess  cciirrccuullaaiirreess,,  lleess  ppllaaqquueess,,  lleess  

iimmpprriimmééss  eett  ttoouuss  lleess  aauuttrreess  ddooccuummeennttss  ddeessttiinnééss  àà  êêttrree  ddiissttrriibbuuééss  aauu  ppuubblliicc  oouu  ppuubblliiééss  ppaarr  

uunnee  eennttrreepprriissee  vviissééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt  mmeennttiioonnnneenntt,,  àà  llaa  ssuuiittee  dduu  nnoomm  eett  ddee  llaa  rraaiissoonn  

ssoocciiaallee,,  llee  nnuumméérroo  dd’’aaggrréémmeenntt..    

  

AArrttiiccllee  228888  ::  DDeess  ddooccuummeennttss  ccoommmmeerrcciiaauuxx  ddeess  ttaarriiffss      
  

LLeess  eennttrreepprriisseess  vviissééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  228844    ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ssoonntt  tteennuueess  ddee  ccoommmmuunniiqquueerr,,  aavvaanntt  

uussaaggee,,  àà      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess,,  qquuii  ppeeuutt  pprreessccrriirree  ttoouuttee  

rreeccttiiffiiccaattiioonn  oouu  mmooddiiffiiccaattiioonn  nnéécceessssiittééee  ppaarr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr,,  cciinnqq  eexxeemmppllaaiirreess  

ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  ddee  lleeuurrss  ppoolliicceess,,  pprrooppoossiittiioonnss,,  bbuulllleettiinnss  ddee  ssoouussccrriippttiioonn,,  pprroossppeeccttuuss  

eett  iimmpprriimmééss  ddeessttiinnééss  àà  êêttrree  ddiissttrriibbuuééss  aauu  ppuubblliicc  oouu  ppuubblliiééss  oouu  rreemmiiss  aauuxx  ppoorrtteeuurrss  ddee  ccoonnttrraattss  

oouu  aaddhhéérreennttss..    

  

LLeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  ssoonntt  tteennuueess,,  aavvaanntt  dd’’aapppplliiqquueerr  lleeuurrss  ttaarriiffss,,  dd’’oobbtteenniirr  llee  vviissaa  ddee      

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  qquuii  ssttaattuuee  ddaannss  llee  mmooiiss  àà  ddaatteerr  dduu  

ddééppôôtt  ddee  ttrrooiiss  ssppéécciimmeennss  ddee  ttaarriiffss..    

  

LLeess  ddeemmaannddeess  ddee  vviissaa  ddeess  ttaarriiffss  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee  ssuurr  llaa  vviiee  ccoommppoorrttaanntt  

lleess  ccllaauusseess  ssppéécciiaalleess  rreellaattiivveess  aauuxx  rriissqquueess  ddee  ddééccèèss  aacccciiddeenntteell  eett  dd’’iinnvvaalliiddiittéé  ssoonntt    

aaccccoommppaaggnnééeess  ddeess  jjuussttiiffiiccaattiioonnss  tteecchhnniiqquueess  rreellaattiivveess  aauuxxddiitteess  ccllaauusseess..    

  

DDaannss  uunn  ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  dd’’uunn  ttaarriiff  oouu  ddee  ttoouutt  aauuttrree  ddooccuummeenntt  

dd’’aassssuurraannccee,,    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ppeeuutt  eenn  pprreessccrriirree  llaa  

mmooddiiffiiccaattiioonn..  AA  ll’’eexxppiirraattiioonn  ddee  ccee  ddééllaaii,,  llee  ddooccuummeenntt  ppeeuutt  êêttrree  ddiiffffuusséé  aauupprrèèss  dduu  ppuubblliicc..    

  

LLoorrssqquu’’iill  aappppaarraaîîtt  qquu’’uunn  ddooccuummeenntt  mmiiss  eenn  cciirrccuullaattiioonn  eesstt  ccoonnttrraaiirree  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  eett  

rréégglleemmeennttaaiirreess,,  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ppeeuutt  eenn  ddéécciiddeerr  llee  

rreettrraaiitt  oouu  eenn  eexxiiggeerr  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn..    

  

LLeess  vviissaass  aaccccoorrddééss  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  nn’’iimmpplliiqquueenntt  

qquu’’uunnee  aabbsseennccee  dd’’ooppppoossiittiioonn  ddee  ssaa  ppaarrtt  aauuxx  ddaatteess  aauuxxqquueelllleess  iillss  ssoonntt  ddoonnnnééss  ;;  iillss  ppeeuuvveenntt  

êêttrree  rréévvooqquuééss  ppaarr  llaaddiittee  AAuuttoorriittéé..        
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AArrttiiccllee  228899  ::  DDee  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssttaattuuttss        
  

LLeess  eennttrreepprriisseess  vviissééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  228844  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ssoonntt  tteennuueess,,  aavvaanntt  ddee  ssoouummeettttrree  àà  

ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  àà  lleeuurrss  ssttaattuuttss,,  dd’’oobbtteenniirr  ll’’aaccccoorrdd  ddee    

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  qquuii  ssttaattuuee  ddaannss  llee  mmooiiss  dduu  ddééppôôtt  ddee  

ttrrooiiss  ssppéécciimmeennss  ddeess  pprroojjeettss  ddeess  rrééssoolluuttiioonnss  ppoorrttaanntt  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssttaattuuttss..    

  

AA  ll’’eexxppiirraattiioonn  ddee  ccee  ddééllaaii,,  ssii    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  nn’’aa  ppaass  

ffaaiitt  dd’’oobbsseerrvvaattiioonn,,  lleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ssoonntt  ccoonnssiiddéérrééeess  ccoommmmee  aapppprroouuvvééeess..  CCee  ddééllaaii  eesstt  rréédduuiitt  

àà  qquuiinnzzee  jjoouurrss  ppoouurr  lleess  aauuggmmeennttaattiioonnss  ddee  ccaappiittaall  ssoocciiaall..    

  

AArrttiiccllee  229900  ::  DDee  llaa  nnoottiioonn  ddee  ddiirriiggeeaanntt  dd’’eennttrreepprriissee  
    

SSoonntt  ccoonnssiiddéérrééss  nnoottaammmmeenntt  ccoommmmee  ddiirriiggeeaannttss  dd’’eennttrreepprriissee,,  llee  pprrééssiiddeenntt    dduu  CCoonnsseeiill  

dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  ll’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr  ddéélléégguuéé,,  llee  ddiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall,,  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  eett  lleess  

ggéérraannttss..  

  

AArrttiiccllee  229911  ::  DDee  ll’’aaggrréémmeenntt  ddeess  ddiirriiggeeaannttss      
  

PPoouurr  êêttrree  éélliiggiibbllee  aauu  ppoossttee  ddee  ddiirriiggeeaanntt,,  lleess  ppoossttuullaannttss  ddooiivveenntt  êêttrree  ttiittuullaaiirreess  ssooiitt  ::    
  

11..  dd’’uunn  ddiippllôômmee  dd’’ééttuuddeess  ssuuppéérriieeuurreess  oouu  uunniivveerrssiittaaiirreess  eenn  aassssuurraanncceess  oouu  eenn  aaccttuuaarriiaatt  eett  

jjuussttiiffiieerr  dd’’uunnee  eexxppéérriieennccee  ddee  ddiixx  aannss  aauu  mmooiinnss  ccoommmmee  ccaaddrree  ddee  ddiirreeccttiioonn  ddaannss  uunnee  

eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee,,  uunnee  oorrggaanniissaattiioonn  dd’’aassssuurraanncceess,,  uunn  ccaabbiinneett  ddee  ccoouurrttaaggee  

dd’’aassssuurraanncceess  oouu  ddaannss  uunnee  aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ;;    

22..  dd’’uunn  ddiippllôômmee  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  uunniivveerrssiittaaiirree  dd’’oorriieennttaattiioonn  ééccoonnoommiiqquuee  oouu  

jjuurriiddiiqquuee  aavveecc  uunnee  eexxppéérriieennccee  ddee  ddiixx  aannss  aauu  mmooiinnss  ccoommmmee  ccaaddrree  ddee  ddiirreeccttiioonn  dd’’uunnee  

eennttrreepprriissee  àà  ccaarraaccttèèrree  ffiinnaanncciieerr  ;;    

33..  dd’’uunn  ddiippllôômmee  ddee  ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ssuuppéérriieeuurr  oouu  uunniivveerrssiittaaiirree  aavveecc  uunnee  eexxppéérriieennccee  ddee  ddiixx  

aannss  aauu  mmooiinnss  ccoommmmee  ccaaddrree  ddee  ddiirreeccttiioonn  ddaannss  uunnee  eennttrreepprriissee  oouu  uunnee  aaddmmiinniissttrraattiioonn..    
  

NNee  ppeeuuvveenntt,,  àà  ttiittrree  qquueellccoonnqquuee,,  ffoonnddeerr,,  ddiirriiggeerr,,  aaddmmiinniissttrreerr,,  ggéérreerr  eett  lliiqquuiiddeerr  lleess  eennttrreepprriisseess  

ssoouummiisseess  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  eett,,  dd’’uunnee  

ffaaççoonn  ggéénnéérraallee,,  lleess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  eett  ddee  rrééaassssuurraannccee  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  eett  ddee  

ccaappiittaalliissaattiioonn,,  qquuee  lleess  ppeerrssoonnnneess  nn’’aayyaanntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’aauuccuunnee  ccoonnddaammnnaattiioonn  ppoouurr  ttoouuttee  

tteennttaattiivvee  oouu  ttoouuttee  iinnffrraaccttiioonn  ddee  ddrrooiitt  ccoommmmuunn,,  vvooll,,  aabbuuss  ddee  ccoonnffiiaannccee,,  eessccrrooqquueerriiee,,  

ddééttoouurrnneemmeenntt,,  eexxttoorrssiioonn,,  éémmiissssiioonn  ddee  cchhèèqquueess  ssaannss  pprroovviissiioonn,,  rreecceell  ddeess  bbiieennss  oobbtteennuuss  àà  

ll’’aaiiddee  ddee  cceess  iinnffrraaccttiioonnss  oouu  ttoouuttee  ccoonnddaammnnaattiioonn  àà  uunnee  ppeeiinnee  ddee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  dd’’uunn  aann  aauu  

mmooiinnss..  
  

LLeess  ffaaiilllliiss  nnoonn  rrééhhaabbiilliittééss  aaiinnssii  qquuee  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss,,  ddiirreecctteeuurrss  ggéénnéérraauuxx  ddeess  ssoocciiééttééss  

dd’’aassssuurraannccee  eett  aassssiimmiillééss  aayyaanntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  rreettrraaiitt  dd’’aaggrréémmeenntt  ssoonntt  ffrraappppééss  ddeess  

iinntteerrddiiccttiioonnss  pprréévvuueess  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt..  CCeelllleess--ccii  ppeeuuvveenntt  ééggaalleemmeenntt  êêttrree  pprroonnoonnccééeess  ppaarr  
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lleess  ttrriibbuunnaauuxx  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  ccoonnddaammnnééee  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  àà  llaa  llééggiissllaattiioonn  oouu  àà  

llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

TToouutteeffooiiss,,  ppoouurr  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  mmeennttiioonnnnééee  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt  ffrraappppaanntt  lleess  

aaddmmiinniissttrraatteeuurrss,,  ddiirriiggeeaannttss  ddeess  ssoocciiééttééss  dd’’aassssuurraannccee  eett  aassssiimmiillééss  aayyaanntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  rreettrraaiitt  

dd’’aaggrréémmeenntt,,  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ttiieenntt  ccoommppttee  ddee  lleeuurr  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddaannss  llaa  ffaaiilllliittee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  ccoonncceerrnnééee..    

  

AArrttiiccllee  229922  ::  DDuu  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ddiirriiggeeaanntt    
  

TToouuttee  eennttrreepprriissee  aaggrrééééee  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  440000  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eesstt  tteennuuee  ddee  

ssoouummeettttrree  àà  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess,,  

pprrééaallaabblleemmeenntt  àà  ssaa  rrééaalliissaattiioonn,,  ttoouutt  cchhaannggeemmeenntt  ddee  ttiittuullaaiirree  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ffoonnccttiioonnss  ddee  

ddiirriiggeeaanntt..    

  

LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  ddee  ccoonnttrrôôllee    ddiissppoossee  dd’’uunn  ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss  ppoouurr  ssee  pprroonnoonncceerr..  

LL’’aabbsseennccee  ddee  rrééaaccttiioonn  àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  ddee  ccee  ddééllaaii  vvaauutt  aacccceeppttaattiioonn..  

  

AArrttiiccllee  229933  ::  DDee  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  ttoouuttee  aauuttrree  aaccttiivviittéé  ccoommmmeerrcciiaallee    
  

LLeess  eennttrreepprriisseess  ssoouummiisseess  aauu  ccoonnttrrôôllee  iinnssttiittuuéé  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii  nnee  ppeeuuvveenntt  aavvooiirr  dd’’aauuttrree  

oobbjjeett  qquuee  cceelluuii  ddee  pprraattiiqquueerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  qquuii  yy  ssoonntt  mmeennttiioonnnnééeess  aaiinnssii  qquuee  cceelllleess  qquuii  eenn  

ddééccoouulleenntt  ddiirreecctteemmeenntt..    

  

EElllleess  ppeeuuvveenntt  ffaaiirree  ssoouussccrriirree  ddeess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraanncceess  ppoouurr  llee  ccoommppttee  dd’’aauuttrreess  eennttrreepprriisseess  

aaggrrééééeess  aavveecc  lleessqquueelllleess  eelllleess  oonntt  ccoonncclluu  uunn  aaccccoorrdd  àà  cceett  eeffffeett..    

  

AArrttiiccllee  229944  ::  DDee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee        
  

LLeess  ssoocciiééttééss  aaggrrééééeess  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraannccee,,  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  oouu  ddee  

rrééaassssuurraannccee  ssoonntt  tteennuueess  ddee  ccoonnssttiittuueerr  eennttrree  eelllleess  uunnee  aassssoocciiaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddoonntt  lleess  

ssttaattuuttss  ddooiivveenntt  êêttrree  aapppprroouuvvééss  ppaarr  aarrrrêêttéé  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  

sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..  LL’’aassssoocciiaattiioonn  eesstt  hhaabbiilliittééee  àà  ssoouummeettttrree  àà    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  

ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ttoouuttee  qquueessttiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  llaa  pprrooffeessssiioonn..    

  

TToouutt  aaccccoorrdd  ccoonncclluu  eennttrree  lleess  mmeemmbbrreess  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  vviissééee  àà  ll’’aalliinnééaa  

pprrééccééddeenntt    oouu  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  cceettttee  aassssoocciiaattiioonn,,  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ttaarriiffss,,  ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  

ddee  ccoonnttrraattss  dd''aassssuurraanncceess,,  ddee  ccoonnccuurrrreennccee,,  ddee  ggeessttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  oouu  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  

ccoonnvveennttiioonnss  ccoonncclluueess  aavveecc  lleess  oorrggaanniissmmeess  oouu  ppaayyss  ééttrraannggeerrss  qquuii  ll’’eennggaaggeenntt,,  ddooiitt  êêttrree  ppoorrttéé  

àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

IIll  nnee  ppeeuutt  êêttrree  mmiiss  eenn  œœuuvvrree  qquuee  ssii,,  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ddeeuuxx  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  ssaa  

nnoottiiffiiccaattiioonn,,    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  nn’’yy  aa  ppaass  ffaaiitt  ooppppoossiittiioonn..    
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PPaasssséé  ccee  ddééllaaii,,  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ppeeuutt  ssuussppeennddrree  

ll''aapppplliiccaattiioonn  ddee  cceett  aaccccoorrdd..    

  

TToouutt  aaccccoorrdd  ccoonncclluu  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddee  ll’’aassssoocciiaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  oobblliiggee  sseess  aaddhhéérreennttss..  

  

Chapitre 2 : Des sociétés anonymes d’assurances et de capitalisation  

  

AArrttiiccllee  229955  ::  DDuu  ccaappiittaall  ssoocciiaall      
    

SSeelloonn  llee  ttyyppee  dd’’aaggrréémmeenntt  ssoolllliicciittéé,,  lleess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  oouu  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  

ccoonnssttiittuuééeess  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  ssoocciiééttééss  aannoonnyymmeess  eett  ddoonntt  llee  ssiièèggee  ssoocciiaall  ssee  ssiittuuee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ddooiivveenntt  aavvooiirr  llee  ccaappiittaall  ssoocciiaall  mmiinniimmuumm  ssuuiivvaanntt  ::    
  

--  1100..000000..000000..000000  ddee  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss,,  nnoonn  ccoommpprriiss  lleess  aappppoorrttss  eenn  nnaattuurree,,  ppoouurr  lleess  

eennttrreepprriisseess  qquuii  ccoonnttrraacctteenntt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ddoonntt  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddééppeenndd  ddee  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  

vviiee  hhuummaaiinnee  oouu  qquuii  ffoonntt  aappppeell  àà  ll’’ééppaarrggnnee  eenn  vvuuee  ddee  llaa  ccaappiittaalliissaattiioonn  eett  ccoonnttrraacctteenntt,,  eenn  

éécchhaannggee  ddee  vveerrsseemmeennttss  uunniiqquueess  oouu  ppéérriiooddiiqquueess,,  ddiirreeccttss  oouu  iinnddiirreeccttss,,  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  

ddéétteerrmmiinnééss  ;;  

--  1100..000000..000000..000000  ddee  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss,,  nnoonn  ccoommpprriiss  lleess  aappppoorrttss  eenn  nnaattuurree,,  ppoouurr  lleess  

eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  yy  ccoommpprriiss  lleess  eennttrreepprriisseess  eexxeerrççaanntt  uunnee  aaccttiivviittéé  

dd’’aassssiissttaannccee  eett  aauuttrreess  qquuee  cceelllleess  vviissééeess  aauu  ppooiinntt  pprrééccééddeenntt..  

  

TToouutteeffooiiss,,  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  ddeess  ooppéérraattiioonnss  qquuee  lleess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  eett  ddee  

ccaappiittaalliissaattiioonn  eenntteennddeenntt  pprraattiiqquueerr  eett  ddeess  pprréévviissiioonnss  ddee  lleeuurrss  eennggaaggeemmeennttss,,  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  

rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ppeeuutt  eexxiiggeerr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  ccaappiittaall  ssoocciiaall  

ssuuppéérriieeuurr  aauu  mmiinniimmuumm  pprréécciittéé..  

  

CChhaaqquuee  aaccttiioonnnnaaiirree  eesstt  tteennuu  ddee  lliibbéérreerr  aavvaanntt  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddééffiinniittiivvee,,  llaa  mmooiittiiéé  aauu  mmooiinnss  dduu  

mmoonnttaanntt  ddeess  aaccttiioonnss  eenn  nnuumméérraaiirree  ssoouussccrriitteess  ppaarr  lluuii..    

  

LLaa  lliibbéérraattiioonn  dduu  rreelliiqquuaatt  iinntteerrvviieenntt  ddaannss  uunn  ddééllaaii  qquuii  nn’’eexxccèèddee  ppaass  ssiixx  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  

ll’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  aauu  rreeggiissttrree  dduu  ccoommmmeerrccee    eett  ddee  ccrrééddiitt  mmoobbiilliieerr,,  sseelloonn  lleess  mmooddaalliittééss  ddééffiinniieess  

ppaarr  lleess  ssttaattuuttss  oouu  ppaarr  uunnee  ddéécciissiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..    

  

AArrttiiccllee  229966  ::  DDee  llaa  mmeennttiioonn  ddee  ccaappiittaall  ssuurr  lleess  ddooccuummeennttss  éémmiiss    
    

LLeess  pprroossppeeccttuuss,,  aaffffiicchheess,,  cciirrccuullaaiirreess,,  nnoottiicceess,,  aannnnoonncceess  oouu  ddooccuummeennttss  qquueellccoonnqquueess,,  aaiinnssii  

qquuee  lleess  ppoolliicceess  éémmiisseess  ppaarr  lleess  ssoocciiééttééss  aannoonnyymmeess  vviissééeess  ddaannss  llaa  pprréésseennttee  llooii  iinnddiiqquueenntt,,  eenn  

ddeessssoouuss  ddee  llaa  mmeennttiioonn  dduu  mmoonnttaanntt  dduu  ccaappiittaall  ssoocciiaall,,  llaa  qquuoottiittéé  dduu  ccaappiittaall  ddééjjàà  lliibbéérréé..    
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AArrttiiccllee  229977  ::  DDeess  eemmpprruunnttss,,  ppuubblliicciittéé,,  mmeennttiioonn  dduu  pprriivviillèèggee    
  

DDaannss  lleess  pprroossppeeccttuuss,,  aaffffiicchheess,,  cciirrccuullaaiirreess,,  nnoottiicceess,,  aannnnoonncceess  oouu  ddooccuummeennttss  qquueellccoonnqquueess  

rreellaattiiffss  aauuxx  eemmpprruunnttss  ddeess  eennttrreepprriisseess  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  228844  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  iill  eesstt  ffaaiitt  

mmeennttiioonn  ddee  mmaanniièèrree  eexxpplliicciittee  qquu’’uunn  pprriivviillèèggee  eesstt  iinnssttiittuuéé  aauu  pprrooffiitt  ddeess  aassssuurrééss  ppaarr  lleess  aarrttiicclleess  

335511  àà  335544  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett  iinnddiiqquuéé  qquuee  llee  pprrêêtteeuurr,,  mmêêmmee  ss’’iill  eesstt  aassssuurréé,,  nnee  bbéénnééffiicciiee  

dd’’aauuccuunn  pprriivviillèèggee  ppoouurr  lleess  iinnttéérrêêttss  eett  llee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddee  cceett  eemmpprruunntt..  CCeettttee  mmeennttiioonn  ddooiitt  

ééggaalleemmeenntt  ffiigguurreerr  eenn  ccaarraaccttèèrreess  aappppaarreennttss  ssuurr  lleess  ttiittrreess  dd’’eemmpprruunnttss..    

  

AArrttiiccllee  229988  ::  DDeess  ccoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess  ::  rraappppoorrtt  ssppéécciiaall      
  

LLee  rraappppoorrtt  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess  ccoonnttiieenntt,,  oouuttrree  lleess  mmeennttiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  

llééggiissllaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr  eett  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ccoonnvveennttiioonnss,,  ll’’iinnddiiccaattiioonn  dduu  mmoonnttaanntt  ddeess  ssoommmmeess  

vveerrssééeess  aauuxx  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  eett  ddiirriiggeeaannttss,,  àà  ttiittrree  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  oouu  ccoommmmiissssiioonn  ppoouurr  lleess  

ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee  eett  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  ssoouussccrriittss  ppaarr  lleeuurr  iinntteerrmmééddiiaaiirree..    

  

AArrttiiccllee  229999  ::  DDuu  pprriinncciippee      
  

TToouuttee  ooppéérraattiioonn  ddee  vveennttee  aayyaanntt  ppoouurr  eeffffeett  ddee  ccoonnfféérreerr  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt,,  àà  uunn  

aaccttiioonnnnaaiirree  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee  oouu  àà  pplluussiieeuurrss  aaccttiioonnnnaaiirreess  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess  

lliiééeess  ppaarr  ddeess  rreellaattiioonnss  ddee  ssoocciiééttééss  mmèèrree  eett  ffiilliiaallee,,  ssooiitt  uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aatttteeiiggnnaanntt  2200  %%  dduu  

ccaappiittaall  ssoocciiaall,,  ssooiitt  llaa  mmaajjoorriittéé  ddeess  ddrrooiittss  ddee  vvoottee  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  

mmeennttiioonnnnééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  228844  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ddooiitt,,  pprrééaallaabblleemmeenntt  àà  ssaa  rrééaalliissaattiioonn,,  oobbtteenniirr  

ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  330000  ::  DDuu  ddoossssiieerr  ddee  llaa  ddeemmaannddee  dd’’aauuttoorriissaattiioonn      
  

LLee  ddoossssiieerr  rreellaattiiff  àà  cceettttee  ddeemmaannddee  dd’’aauuttoorriissaattiioonn  ccoommpprreenndd  lleess  éélléémmeennttss  ssuuiivvaannttss  ::    

  

11..  ttoouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’ooppéérraattiioonn  eennvviissaaggééee  eett  nnoottaammmmeenntt  ::    

aa..  llaa  ppaarrtt  dduu  ccaappiittaall  oouu  lleess  ddrrooiittss  ddee  vvoottee  ddééjjàà  ddéétteennuuss  ppaarr  ll’’aaccqquuéérreeuurr  oouu  ppaarr  ddeess  
ppeerrssoonnnneess  aappppaarrtteennaanntt  aauu  mmêêmmee  ggrroouuppee  ;;    

bb..  llaa  nnaattuurree,,  llee  mmoonnttaanntt,,  lleess  oobbjjeeccttiiffss,,  lleess  eeffffeettss  aatttteenndduuss  eett  lleess  mmééccaanniissmmeess  ddee  llaa  

cceessssiioonn  pprroojjeettééee  ;;    
  

22..  ttoouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’aaccqquuéérreeuurr  ::    

aa..  ss’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  ::    

--  ssoonn  nnoomm,,    ppoosstt--nnoomm,,  pprréénnoomm,,  ddoommiicciillee,,  nnaattiioonnaalliittéé,,  ddaattee  eett  lliieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee  ;;    

--  uunn  ééttaatt  ddeessccrriippttiiff  ddee  sseess  aaccttiivviittééss  ccoommpprreennaanntt  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  

440077  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ;;    

--  ttoouutteess  lleess  iinnffoorrmmaattiioonnss  ppeerrmmeettttaanntt  dd’’aapppprréécciieerr  ssaa  ssiittuuaattiioonn  ppaattrriimmoonniiaallee  ;;    

--  ssii  eellllee  aa  ffaaiitt  oouu  eesstt  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddeess  pprrooccéédduurreess  pprréévvuueess  ppoouurr  llee  
cchhaannggeemmeenntt..    
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bb..  ss’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee  ::                
          

--  llaa  ddéénnoommiinnaattiioonn  eett  ll’’aaddrreessssee  ddee  ssoonn  ssiièèggee  ssoocciiaall  ;;    

--  ttoouutt  ddooccuummeenntt  ffaaiissaanntt  ffooii  ddee  ssaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  rréégguulliièèrree  sseelloonn  lleess  llooiiss  eett  rrèègglleemmeennttss  dduu  

ppaayyss  ddee  ssoonn  ssiièèggee  ssoocciiaall  ;;    

--  llaa  lliissttee  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  eett  ddiirriiggeeaannttss  aavveecc  nnoomm,,    ppoosstt--nnoommss,,  pprréénnoommss,,  ddoommiicciillee,,  

nnaattiioonnaalliittéé,,  ddaattee  eett  lliieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee  ;;    

--  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  dduu  ccaappiittaall  ssoocciiaall  eett  ddeess  ddrrooiittss  ddee  vvoottee  ddéétteennuuss  ppaarr  cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx  ;;  

--  llaa  ddeessccrriippttiioonn  ddee  sseess  aaccttiivviittééss  eett  llee  ddééllaaii  ddee  sseess  ppaarrttiicciippaattiioonnss  ddaannss  ddeess  eennttrreepprriisseess  
dd’’aassssuurraannccee  ;;    

--  lleess  bbiillaannss  eett  ccoommpptteess  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  ggéénnéérraallee  ddeess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  eexxeerrcciicceess  ccllooss  ;;    

--  lleess  ssaannccttiioonnss  oouu  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  ffiinnaanncciièèrreess  qquuii  eenn  ssoonntt  rrééssuullttééeess  oouu  ssoonntt  
ssuusscceeppttiibblleess  dd’’eenn  rrééssuulltteerr  ssii  eellllee  aa  ffaaiitt  oouu  eesstt  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  

eennqquuêêttee  oouu  dd’’uunnee  pprrooccéédduurree  pprrooffeessssiioonnnneellllee,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  oouu  jjuuddiicciiaaiirree,,;;    

--  llee  ttaauuxx  ddee  ccoouuvveerrttuurree  ddee  ssaa  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  eett  ddee  sseess  eennggaaggeemmeennttss  

rréégglleemmeennttééss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  llééggiissllaattiioonn  eenn  vviigguueeuurr  ddaannss  llee  ppaayyss  dduu  ssiièèggee  ssoocciiaall,,  

lloorrssqquu’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  dd’’aassssuurraannccee..  

  

AArrttiiccllee  330011  ::  DDee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  
  

LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ddiissppoossee  dd’’uunn  ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss  ppoouurr  ssee  

pprroonnoonncceerr  ssuurr  llaa  cceessssiioonn  ddèèss  rréécceeppttiioonn  dduu  ddoossssiieerr  ccoommpplleett..      

  

LLaa  cceessssiioonn  ppeeuutt  êêttrree  rrééaalliissééee  ddèèss  rréécceeppttiioonn  dd’’uunnee  aauuttoorriissaattiioonn  ddee      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  

ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  oouu,,  eenn  ccaass  ddee  ssiilleennccee,,  àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  dduu  ddééllaaii  pprréévvuu  àà  ll’’aalliinnééaa  

pprrééccééddeenntt..    

  

LLeess  pprréésseenntteess  ddiissppoossiittiioonnss  ss’’aapppplliiqquueenntt  ééggaalleemmeenntt  aauuxx  cceessssiioonnss  dd’’aaccttiioonnss  dd’’eennttrreepprriisseess  

aayyaanntt  lleeuurr  ssiièèggee  ssoocciiaall  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall  eett  ddoonntt  ll’’aaccttiivviittéé  pprriinncciippaallee  ccoonnssiissttee  àà  pprreennddrree  

ddeess  ppaarrttiicciippaattiioonnss  ddaannss  ddeess  eennttrreepprriisseess  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  440000  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

EEnn  ccaass  ddee  mmaannqquueemmeenntt  àà  cceess  ddiissppoossiittiioonnss,,    llee  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr    ddeess  aassssuurraanncceess  

ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  aapprrèèss  aavviiss  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess,,  

ssuussppeenndd,,  jjuussqquu’’àà  llaa  rréégguullaarriissaattiioonn  ddee  llaa  ssiittuuaattiioonn,,  ll’’eexxeerrcciiccee  ddeess  ddrrooiittss  aattttaacchhééss  aauuxx  aaccttiioonnss  

ddéétteennuueess  iirrrréégguulliièèrreemmeenntt,,  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt..    
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AArrttiiccllee  330022  ::  DDee  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  ddiivviiddeennddeess          
  

IIll  nnee  ppeeuutt  êêttrree  pprrooccééddéé  àà  uunnee  ddiissttrriibbuuttiioonn  ddee  ddiivviiddeennddeess  qquu’’aapprrèèss  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  rréésseerrvveess  eett  

pprroovviissiioonnss  pprreessccrriitteess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  aapprrèèss  aammoorrttiisssseemmeenntt  iinnttééggrraall  ddeess  ddééppeennsseess  

dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  eett  aapprrèèss  qquuee  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  rréégglleemmeennttaaiirreess  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  mmaarrggee  ddee  

ssoollvvaabbiilliittéé  eett  llaa  ccoouuvveerrttuurree  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  rréégglleemmeennttééss  aaiieenntt  ééttéé  ssaattiissffaaiitteess..    

  

Chapitre 3 : Des mutuelles d’assurance 

  

AArrttiiccllee  330033  ::  DDee  llaa  ddééffiinniittiioonn  
  

LLeess  mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee  ssoonntt  ddeess  rreeggrroouuppeemmeennttss  ssaannss  bbuutt  lluuccrraattiiff..  EElllleess  ssoonntt  ccoonnssttiittuuééeess  

ppoouurr  aassssuurreerr  lleess  rriissqquueess  aappppoorrttééss  ppaarr  lleeuurrss  ssoocciiééttaaiirreess..  MMooyyeennnnaanntt  llee  ppaaiieemmeenntt  dd’’uunnee  

ccoottiissaattiioonn  ffiixxee  oouu  vvaarriiaabbllee,,  eelllleess  ggaarraannttiisssseenntt  àà  cceess  ddeerrnniieerrss  llee  rrèègglleemmeenntt  iinnttééggrraall  ddeess  

eennggaaggeemmeennttss  qquu’’eelllleess  ccoonnttrraacctteenntt..    

  

TToouutteeffooiiss,,  lleess  mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee  pprraattiiqquuaanntt  lleess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraanncceess  ssuurr  llaa  vviiee  oouu  ddee  

ccaappiittaalliissaattiioonn  nnee  ppeeuuvveenntt  rreecceevvooiirr  ddee  ccoottiissaattiioonnss  vvaarriiaabblleess..      

  
Section 1ère : De la constitution  
  

AArrttiiccllee  330044  ::  DDuu  ffoonnddss  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt    
  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  rreellaattiivveess  aauuxx  mmuuttuueelllleess,,  lleess  mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee  

sseelloonn  llee  ttyyppee  dd’’aaggrréémmeenntt  ssoolllliicciittéé,,  ddooiivveenntt  ddiissppoosseerr  dd’’uunn  ffoonnddss  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  mmiinniimmaall    

ssuuiivvaanntt  ::  

  

--  33..000000..000000..000000  ddee  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss,,  nnoonn  ccoommpprriiss  lleess  aappppoorrttss  eenn  nnaattuurree,,    ppoouurr  lleess  

eennttrreepprriisseess  qquuii  ccoonnttrraacctteenntt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ddoonntt  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddééppeenndd  ddee  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  

vviiee  hhuummaaiinnee  oouu  qquuii  ffoonntt  aappppeell  àà  ll’’ééppaarrggnnee  eenn  vvuuee  ddee  llaa  ccaappiittaalliissaattiioonn  eett  ccoonnttrraacctteenntt,,  eenn  

éécchhaannggee  ddee  vveerrsseemmeennttss  uunniiqquueess  oouu  ppéérriiooddiiqquueess,,  ddiirreeccttss  oouu  iinnddiirreeccttss,,  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  

ddéétteerrmmiinnééss  ;;    

  

--  33..000000..000000..000000  ddee  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss,,  nnoonn  ccoommpprriiss  lleess  aappppoorrttss  eenn  nnaattuurree,,  ppoouurr  lleess  

eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  yy  ccoommpprriiss  lleess  eennttrreepprriisseess  eexxeerrççaanntt  uunnee  aaccttiivviittéé  

dd’’aassssiissttaannccee  eett  aauuttrreess  qquuee  cceelllleess  vviissééeess  aauu  ppooiinntt  11°°  ccii--ddeessssuuss..    

  

AArrttiiccllee  330055  ::  DDee  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  rreecceetttteess    
  

LLeess  eexxccééddeennttss  ddee  rreecceetttteess  ddeess  mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee  pprraattiiqquuaanntt  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  ddeess  

bbrraanncchheess  mmeennttiioonnnnééeess  aauuxx  ppooiinnttss  11  àà  1188  ddee  ll’’aarrttiiccllee  440022  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ssoonntt  rrééppaarrttiiss  eennttrree  

lleess  ssoocciiééttaaiirreess  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess  ppaarr  lleess  ssttaattuuttss..    
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TToouutteeffooiiss,,  iill  nnee  ppeeuutt  êêttrree  pprrooccééddéé  àà  ddeess  rrééppaarrttiittiioonnss  dd’’eexxccééddeennttss  ddee  rreecceetttteess  qquu’’aapprrèèss  

ccoonnssttiittuuttiioonn  ddeess  rréésseerrvveess  eett  pprroovviissiioonnss  pprreessccrriitteess  ppaarr  lleess  llooiiss  eett  rrèègglleemmeennttss  eenn  vviigguueeuurr,,  aapprrèèss  

aammoorrttiisssseemmeenntt  iinnttééggrraall  ddeess  ddééppeennsseess  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  eett  aapprrèèss  qquuee  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  

rréégglleemmeennttaaiirreess  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  aaiieenntt  ééttéé  ssaattiissffaaiitteess..    

  

AArrttiiccllee  330066  ::  DDee  llaa  mmeennttiioonn  oobblliiggaattooiirree      
  

LLeess  mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee  ssoonntt  tteennuueess  ddee  ffaaiirree  ffiigguurreerr  ddaannss  lleeuurrss  ssttaattuuttss  eett  ddaannss  ttoouuss  lleess  

ddooccuummeennttss  pprréévvuuss  àà  ll’’aarrttiiccllee  228888  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ll’’uunnee  ddeess  ddeeuuxx  mmeennttiioonnss  ccii--aapprrèèss  

iimmpprriimmééeess  eenn  ccaarraaccttèèrreess  uunniiffoorrmmeess,,  mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee  àà  ccoottiissaattiioonn  ffiixxee    oouu    mmuuttuueelllleess  

dd’’aassssuurraannccee  àà  ccoottiissaattiioonn  vvaarriiaabbllee,,  ssuuiivvaanntt  llee  rrééggiimmee  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  aapppplliiqquuééeess  aauuxx  

ssoocciiééttaaiirreess..    

  

AArrttiiccllee  330077  ::  DDeess  ffoorrmmeess  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn      
  

LLeess  mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee  ssoonntt  ffoorrmmééeess  ppaarr  aaccttee  aauutthheennttiiqquuee  ffaaiitt  eenn  ddoouubbllee  eexxeemmppllaaiirreess  

qquueell  qquuee  ssooiitt  llee  nnoommbbrree  ddee  sseess  ssiiggnnaattaaiirreess..  

  

AArrttiiccllee  330088  ::  DDeess  ssttaattuuttss      
  

LLeess  ssttaattuuttss  ddooiivveenntt  ::    
  

11..  iinnddiiqquueerr  ll’’oobbjjeett,,  llaa  dduurrééee,,  llee  ssiièèggee,,  llaa  ddéénnoommiinnaattiioonn  ddee  llaa  mmuuttuueellllee  eett  llaa  cciirrccoonnssccrriippttiioonn  

tteerrrriittoorriiaallee  ddee  sseess  ooppéérraattiioonnss  ;;  

22..  ddéétteerrmmiinneerr  llee  mmooddee  eett  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  ssuuiivvaanntt  lleessqquueellss  ssoonntt  ccoonnttrraaccttééss  lleess  

eennggaaggeemmeennttss  eennttrree  llaa  mmuuttuueellllee  eett  lleess  ssoocciiééttaaiirreess  ;;  

33..  pprréécciisseerr  lleess  bbrraanncchheess  dd’’aassssuurraanncceess  ggaarraannttiieess  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  aacccceeppttééeess  eenn  rrééaassssuurraannccee  ;;    

44..  ffiixxeerr  llee  nnoommbbrree  mmiinniimmaall  dd’’aaddhhéérreennttss,,  qquuii  nnee  ppeeuutt  êêttrree  iinnfféérriieeuurr  àà  cciinnqq  cceennttss  ;;    

55..  ffiixxeerr  llee  mmoonnttaanntt  mmiinniimmaall  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  lliibbéérrééeess  ppaarr  lleess  aaddhhéérreennttss  aauu  ttiittrree  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  

ppéérriiooddee  aannnnuueellllee  eett  pprréécciisseerr  qquuee  cceess  ccoottiissaattiioonnss  ddooiivveenntt  êêttrree  iinnttééggrraalleemmeenntt  vveerrssééeess  

pprrééaallaabblleemmeenntt  àà  llaa  ddééccllaarraattiioonn  nnoottaarriiééee  ;;    

66..  iinnddiiqquueerr  llee  mmooddee  ddee  rréémmuunnéérraattiioonn  ddee  llaa  ddiirreeccttiioonn  eett,,  ss’’iill  yy  aa  lliieeuu,,  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  331199  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ;;    

77..  pprréévvooiirr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  ffoonnddss  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddeessttiinnéé  àà  ffaaiirree  ffaaccee,,  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  

ffiixxééeess  ppaarr  llee  pprrooggrraammmmee  dd’’aaccttiivviittééss  jjooiinntt  àà  llaa  ddeemmaannddee  dd’’aaggrréémmeenntt,,  aauuxx  ddééppeennsseess  ddeess  

ttrrooiiss  pprreemmiièèrreess  aannnnééeess  eett  àà  ggaarraannttiirr  lleess  eennggaaggeemmeennttss  ddee  llaa  mmuuttuueellllee,,  eett  pprréécciisseerr  qquuee  llee  

ffoonnddss  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  eesstt  iinnttééggrraalleemmeenntt  lliibbéérréé  pprrééaallaabblleemmeenntt  àà  llaa  ddééccllaarraattiioonn  nnoottaarriiééee  ;;    

88..  pprréévvooiirr  llee  mmooddee  ddee  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  eexxccééddeennttss  ddeess  rreecceetttteess  ;;  

99..  pprréévvooiirr,,  ppoouurr  lleess  mmuuttuueelllleess  pprraattiiqquuaanntt  lleess  ooppéérraattiioonnss  vviiee  eett  ccaappiittaalliissaattiioonn,,  llee  vveerrsseemmeenntt  

ddeess  ccoottiissaattiioonnss  ffiixxeess..    
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AArrttiiccllee  330099  ::  DDee  ll’’IInntteerrddiiccttiioonn  dd’’aavvaannttaaggeess  ppaarrttiiccuulliieerrss      
  

IIll  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ssttiippuulléé,,  ddaannss  lleess  ssttaattuuttss,,  aauuccuunn  aavvaannttaaggee  ppaarrttiiccuulliieerr  aauu  pprrooffiitt  dd’’uunn  ggrroouuppee  ddee  

ssoocciiééttaaiirreess..    

  

AArrttiiccllee  331100  ::  DDuu  ffoonnddss  ssoocciiaall  ccoommpplléémmeennttaaiirree      
  

LLeess  ssttaattuuttss  ppeeuuvveenntt  pprréévvooiirr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  ffoonnddss  ssoocciiaall  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ddeessttiinnéé  àà  

pprrooccuurreerr  àà  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  lleess  éélléémmeennttss  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  ééddiiccttééss  ppaarr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  

eenn  vviigguueeuurr..  CCee  ffoonnddss  eesstt  aalliimmeennttéé  ppaarr  ddeess  eemmpprruunnttss  oouu  ddeess  pprrééllèèvveemmeennttss  ddee  ddrrooiittss  

dd’’aaddhhééssiioonn  ssuurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  aaddhhéérreennttss  eenn  vvuuee  ddee  ffiinnaanncceerr  nnoottaammmmeenntt  uunn  ppllaann  

dd’’aamméélliioorraattiioonn  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  oouu  uunn  ppllaann  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  àà  mmooyyeenn  oouu  lloonngg  tteerrmmee..    

  

LLeess  ssoocciiééttaaiirreess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  tteennuuss  ddee  ssoouussccrriirree  aauuxx  eemmpprruunnttss  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  àà  

ll’’aarrttiiccllee  333377  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

LLeess  pprrééllèèvveemmeennttss  ddeess  ddrrooiittss  dd’’aaddhhééssiioonn  cciittééss  ccii--ddeessssuuss  ddooiivveenntt  êêttrree  aauuttoorriissééss  ppaarr  

ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddéélliibbéérraanntt  ccoommmmee  pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  332277  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  

dd’’uunnee  rrééssoolluuttiioonn  ssppéécciiaallee  ddoonntt  llaa  tteenneeuurr  ddooiitt  êêttrree  pprrééaallaabblleemmeenntt  ssoouummiissee  àà  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ddee  

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..  IIll  eesstt  oobblliiggaattooiirreemmeenntt  jjooiinntt  aauu  tteexxttee  ddee  

llaa  rrééssoolluuttiioonn,,  llee  mmoonnttaanntt  àà  ppaayyeerr  ppaarr  aaddhhéérreenntt  eett  llee  mmoonnttaanntt  ttoottaall  aatttteenndduu  ddee  cceettttee  ooppéérraattiioonn..    

  

AArrttiiccllee  331111  ::  DDee  llaa  mmiissee  ddeess  ssttaattuuttss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  aaddhhéérreennttss      
    

LLeess  mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee  ssoonntt  tteennuueess  ddee  mmeettttrree  ddeess  ssttaattuuttss  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  cchhaaccuunn  ddee  

lleeuurrss  aaddhhéérreennttss..    

  

AArrttiiccllee  331122  ::  DDee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  nnoottaarriiééee      
  

LLoorrssqquuee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  aauuxx  aarrttiicclleess  330088  àà  331111  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ssoonntt  rreemmpplliieess,,  lleess  

ssiiggnnaattaaiirreess  ddee  ll’’aaccttee  pprriimmiittiiff  oouu  lleeuurrss  ffoonnddééss  ddee  ppoouuvvooiirr  llee  ccoonnssttaatteenntt  ppaarr  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  

ddeevvaanntt  nnoottaaiirree..    

  

AA  cceettttee  ddééccllaarraattiioonn  ssoonntt  aannnneexxééss  ::    
  

11..  llaa  lliissttee  nnoommiinnaattiivvee  ddûûmmeenntt  cceerrttiiffiiééee  ddeess  aaddhhéérreennttss  ccoonntteennaanntt  lleeuurrss  nnoommss,,  ppoosstt--nnoommss,,  

pprréénnoommss,,  qquuaalliittéé  eett  ddoommiicciillee,,  eett,,  ss’’iill  yy  aa  lliieeuu,,  llaa  ddéénnoommiinnaattiioonn  eett  llee  ssiièèggee  ssoocciiaall  ddeess  

mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee  aaddhhéérreenntteess,,  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  vvaalleeuurrss  aassssuurrééeess  ppaarr  cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx  eett  

llee  cchhiiffffrree  ddee  lleeuurrss  ccoottiissaattiioonnss  ;;    

22..  ll’’uunn  ddeess  ddoouubblleess  ddee  ll’’aaccttee  ddee  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  oouu  uunnee  eexxppééddiittiioonn  ss’’iill  aa  ééttéé  ppaasssséé  

ddeevvaanntt  uunn  nnoottaaiirree  aauuttrree  qquuee  cceelluuii  qquuii  rreeççooiitt  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ;;    

33..  ll’’ééttaatt  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  lliibbéérrééeess  ppaarr  cchhaaqquuee  aaddhhéérreenntt  ;;    
44..  ll’’ééttaatt  ddeess  ssoommmmeess  vveerrssééeess  ppoouurr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ffoonnddss  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ;;    
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55..  uunn  cceerrttiiffiiccaatt  dduu  nnoottaaiirree  ccoonnssttaattaanntt  qquuee  lleess  ffoonnddss  oonntt  ééttéé  vveerrssééss  pprrééaallaabblleemmeenntt  àà  llaa  

ddééccllaarraattiioonn  nnoottaarriiééee..    

  

AArrttiiccllee  331133  ::  DDee  ll’’aasssseemmbbllééee  ccoonnssttiittuuttiivvee  
  

LLaa  pprreemmiièèrree  AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee,,  qquuii  eesstt  ccoonnvvooqquuééee  àà  llaa  ddiilliiggeennccee  ddeess  ssiiggnnaattaaiirreess  ddee  ll’’aaccttee  

pprriimmiittiiff,,  vvéérriiffiiee  ll’’aauutthheennttiicciittéé  ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  nnoottaarriiééee  ;;  eellllee  nnoommmmee  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  pprreemmiieerr  

ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  eett  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  aannnnééee,,  lleess  ccoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess..    

  

LLee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  ddee  llaa  ssééaannccee  ccoonnssttaattee  ll’’aacccceeppttaattiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  CCoonnsseeiill  

dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess  pprréésseennttss  àà  llaa  rrééuunniioonn..    

  

LLaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  nn’’eesstt  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ccoonnssttiittuuééee  qquu’’àà  ppaarrttiirr  ddee  cceettttee  aacccceeppttaattiioonn..    

  
Section 2 : De l’administration  
  

AArrttiiccllee  331144  ::  DDee  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn      
  

LL’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraanncceess  eesstt  ccoonnffiiééee  àà  uunn  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  

nnoommmméé  ppaarr  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eett  ccoommppoosséé  ddee  cciinnqq  mmeemmbbrreess  aauu  mmooiinnss  nnoonn  ccoommpprriiss,,  llee  

ccaass  éécchhééaanntt,,  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  éélluuss  ppaarr  lleess  ssaallaarriiééss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  

ll’’aarrttiiccllee  331155  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett  ddoonntt  llee  nnoommbbrree  ddooiitt  ffiigguurreerr  ddaannss  lleess  ssttaattuuttss..    

  

LLeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ssoonntt  cchhooiissiiss  ppaarrmmii  lleess  ssoocciiééttaaiirreess  àà  jjoouurr  ddee  ccoottiissaattiioonnss,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee  

cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  éélluuss  ppaarr  lleess  ssaallaarriiééss..  IIllss  ddooiivveenntt  êêttrree  rreemmppllaaccééss  lloorrssqquu’’iillss  nnee  rreemmpplliisssseenntt  pplluuss  

cceettttee  ccoonnddiittiioonn..    

  

IIllss  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  nnoommmmééss  ppoouurr  pplluuss  ddee  ssiixx  aannss..  IIllss  ssoonntt  rréééélliiggiibblleess,,  ssaauuff  ssttiippuullaattiioonn  

ccoonnttrraaiirree  ddeess  ssttaattuuttss..    

  

IIllss  ssoonntt  rréévvooccaabblleess  ppoouurr  ffaauuttee  ggrraavvee  ppaarr  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee..    

  

LLeess  ssttaattuuttss  ddooiivveenntt  pprréévvooiirr,,  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  ddeess  ffoonnccttiioonnss  dd’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr,,  uunnee  lliimmiittee  dd’’ââggee  

ss’’aapppplliiqquuaanntt,,  ssooiitt  àà  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss,,  ssooiitt  àà  uunn  ppoouurrcceennttaaggee  ddéétteerrmmiinnéé  dd’’eennttrree  

eeuuxx..    

  

AA  ddééffaauutt  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  eexxpprreesssseess  ddaannss  lleess  ssttaattuuttss,,  llee  nnoommbbrree  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  aayyaanntt  

ddééppaasssséé  ll’’ââggee  ddee  ssooiixxaannttee  ddiixx  aannss  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ssuuppéérriieeuurr  aauu  ttiieerrss  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  eenn  

ffoonnccttiioonn..    

  

TToouuttee  nnoommiinnaattiioonn  iinntteerrvveennuuee  eenn  vviioollaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  pprréévvuueess  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt  eesstt  

nnuullllee..    
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AArrttiiccllee  331155  ::  DDee  llaa  ccoommppoossiittiioonn  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn      
    

LLee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppeeuutt  ccoommpprreennddrree,,  oouuttrree  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ddoonntt  llee  nnoommbbrree  eett  llee  

mmooddee  ddee  ddééssiiggnnaattiioonn  ssoonntt  pprréévvuuss  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  éélluuss  

ppaarr  llee  ppeerrssoonnnneell  ssaallaarriiéé  ddeess  aaddhhéérreennttss..  LLee  nnoommbbrree  ddee  cceess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss,,  ffiixxéé  ppaarr  lleess  

ssttaattuuttss,,  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ssuuppéérriieeuurr  àà  qquuaattrree  nnii  eexxccééddeerr  llee  ttiieerrss  ddee  cceelluuii  ddeess  aauuttrreess  

aaddmmiinniissttrraatteeuurrss..    

  

LLoorrssqquuee  llee  nnoommbbrree  dd’’aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  éélluuss  ppaarr  lleess  ssaallaarriiééss  eesstt  ééggaall  oouu  ssuuppéérriieeuurr  àà  ddeeuuxx,,  lleess  

ccaaddrreess  eett  aassssiimmiillééss  oonntt  uunn  ssiièèggee  aauu  mmooiinnss..    

  

LLeess  ssttaattuuttss  nnee  ppeeuuvveenntt  ssuubboorrddoonnnneerr  àà  qquueellqquueess  ccoonnddiittiioonnss  qquuee  ccee  ssooiitt  ll’’éélleeccttiioonn  aauu  ccoonnsseeiill  

dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddeess  ssoocciiééttaaiirreess  àà  jjoouurr  ddee  ccoottiissaattiioonnss..    

  

TToouuttee  nnoommiinnaattiioonn  iinntteerrvveennuuee  eenn  vviioollaattiioonn  dduu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  eesstt  nnuullllee..  CCeettttee  nnuulllliittéé  nn’’eennttrraaîînnee  

ppaass  cceellllee  ddeess  ddéélliibbéérraattiioonnss  aauuxxqquueelllleess  aa  pprriiss  ppaarrtt  ll’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr  iirrrréégguulliièèrreemmeenntt  nnoommmméé..    

  

AArrttiiccllee  331166  ::  DDuu  PPrrééssiiddeenntt  eett    dduu  VViiccee--pprrééssiiddeenntt      
  

LLee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  éélliitt  ppaarrmmii  sseess  mmeemmbbrreess  uunn  pprrééssiiddeenntt  eett  uunn  vviiccee--pprrééssiiddeenntt,,  ppoouurr  

uunn  mmaannddaatt  ddee  ttrrooiiss  aannss  rreennoouuvveellaabbllee..      

  

AArrttiiccllee  331177  ::  DDeess  ppoouuvvooiirrss  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ::  VVootteess        
  

LLeess  ppoouuvvooiirrss  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ssoonntt  ddéétteerrmmiinnééss  ppaarr  lleess  ssttaattuuttss  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  ddeess  

llooiiss  eett  rrèègglleemmeennttss  eenn  vviigguueeuurr..    

  

LLeess  ddéélliibbéérraattiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ssoonntt  pprriisseess  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  aabbssoolluuee  ddee  sseess  mmeemmbbrreess..    

  

LLee  vvoottee  ppaarr  pprrooccuurraattiioonn  eesstt  aaddmmiiss..    

  

AArrttiiccllee  331188  ::  DDeess  ddiirreecctteeuurrss    
  

LLee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppeeuutt  cchhooiissiirr  ppaarrmmii  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss,,  ssii  lleess  ssttaattuuttss  llee  

ppeerrmmeetttteenntt,,  eenn  ddeehhoorrss  dd’’eeuuxx,,  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  ddiirreecctteeuurrss..    IIll  rrééppoonndd  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddee  cceess  

ddiirreecctteeuurrss    eennvveerrss  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee..    
  

AArrttiiccllee  331199  ::  DDeess  rréémmuunnéérraattiioonnss        
  

LLeess  ffoonnccttiioonnss  dd''aaddmmiinniissttrraatteeuurr  eett  ddee  mmaannddaattaaiirreess  mmuuttuuaalliisstteess  ssoonntt  ggrraattuuiitteess..    

  

TToouutteeffooiiss,,  ssii  lleess  ssttaattuuttss  llee  pprréévvooiieenntt,,  llee  CCoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppeeuutt  aalllloouueerr    aauuxx  

aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  eett  aauuxx  mmaannddaattaaiirreess  mmuuttuuaalliisstteess,,  ddaannss  ddeess  lliimmiitteess  ffiixxééeess  ppaarr  ll''AAsssseemmbbllééee  

ggéénnéérraallee,,  ddeess  iinnddeemmnniittééss  ccoommppeennssaattrriicceess  dduu  tteemmppss  ppaasssséé  ppoouurr  ll''eexxeerrcciiccee  ddee  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss  

eett  ddee  rreemmbboouurrsseerr  lleeuurrss  ffrraaiiss  ddee  ddééppllaacceemmeenntt,,  ddee  ssééjjoouurr  eett  ddee  ggaarrddee  dd''eennffaannttss..    
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LL''AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eesstt  iinnffoorrmmééee  cchhaaqquuee  aannnnééee  dduu  mmoonnttaanntt  ddeess  iinnddeemmnniittééss  eeffffeeccttiivveemmeenntt  

aalllloouuééeess  eett  ddeess  ffrraaiiss  rreemmbboouurrssééss  aauuxx  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  eett  aauuxx  mmaannddaattaaiirreess  mmuuttuuaalliisstteess..  CCeess  

iinnddeemmnniittééss  eett  ffrraaiiss  ssoonntt  ppoorrttééss  eenn  cchhaarrggeess  dd''eexxppllooiittaattiioonn..    

  

AAuuccuunnee  rréémmuunnéérraattiioonn  lliiééee  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt  aauu  cchhiiffffrree  dd’’aaffffaaiirreess  ddee  llaa  mmuuttuueellllee  

dd’’aassssuurraannccee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  aalllloouuééee  àà  qquueellqquuee  ttiittrree  qquuee  ccee  ssooiitt  àà  uunn  aaddmmiinniissttrraatteeuurr  oouu  àà  uunn  

ddiirreecctteeuurr..    

  

LLee  ddiirreecctteeuurr  eett  lleess  eemmppllooyyééss,,  aauuttrree  qquuee  llee  ppeerrssoonnnneell  ddiirreecctteemmeenntt  cchhaarrggéé  ddee  llaa  

ccoommmmeerrcciiaalliissaattiioonn  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rréémmuunnéérrééss  qquuee  ppaarr  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  ffiixxee  eett  ppaarr  ddeess  

aavvaannttaaggeess  aacccceessssooiirreess  aayyaanntt  llee  ccaarraaccttèèrree,,  ssooiitt  dd’’aaiiddee  eett  dd’’aassssiissttaannccee  àà  eeuuxx--mmêêmmeess  oouu  aauuxx  

mmeemmbbrreess  ddee  lleeuurr  ffaammiillllee,,  ssooiitt  ddee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  ppeennssiioonnss  ddee  rreettrraaiittee  eenn  lleeuurr  

ffaavveeuurr..  CCeess  aavvaannttaaggeess  nnee  ppeeuuvveenntt  eenn  aauuccuunn  ccaass  ccoonnssiisstteerr  eenn  aallllooccaattiioonnss  vvaarriiaabblleess  aavveecc  

ll’’aaccttiivviittéé  ddee  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee,,  nnoottaammmmeenntt  aavveecc  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ccoottiissaattiioonnss,,  llee  mmoonnttaanntt  

ddeess  vvaalleeuurrss  aassssuurrééeess,,  oouu  llee  nnoommbbrree  ddee  ssoocciiééttaaiirreess..    

  

LLeess  aavvaannttaaggeess  aacccceessssooiirreess  qquuii  sseerraaiieenntt  aaccccoorrddééss  aauu  ddiirreecctteeuurr  oouu  àà  ll’’uunn  qquueellccoonnqquuee  ddeess  

eemmppllooyyééss,,  aauuttrreess  qquuee  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  cchhaarrggééss  dduu  ppllaacceemmeenntt  eett  ddee  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  ddeess  ccoonnttrraattss  

eett  cceeuuxx  qquuii  ddiirriiggeenntt  cceettttee  aaccttiivviittéé  oouu  eenn  aassssuurreenntt  ll’’eennccaaddrreemmeenntt,,  nnee  ppeeuuvveenntt  rreepprréésseenntteerr  pplluuss  

ddee  2200  %%  dduu  ttoottaall  ddeess  ssoommmmeess  aaffffeeccttééeess  ppaarr  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  àà  ddee  tteellss  aavvaannttaaggeess,,  nnii  

pplluuss  ddee  2255  %%  dduu  mmoonnttaanntt  dduu  ttrraaiitteemmeenntt  ddee  ll’’iinnttéérreesssséé..    

  

LLeess  mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee  nnee  ppeeuuvveenntt,,  eenn  aauuccuunn  ccaass,,  aattttrriibbuueerr  àà  ffoorrffaaiitt  lleeuurr  ggeessttiioonn  àà  

qquueellqquuee  ppeerrssoonnnnee  oouu  àà  qquueellqquuee  oorrggaanniissmmee  qquuee  ccee  ssooiitt..    

  

AArrttiiccllee  332200  ::  DDee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss    
  

LLeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ssoonntt  rreessppoonnssaabblleess,,  cciivviilleemmeenntt  eett  ppéénnaalleemmeenntt,,  ddeess  aacctteess  ddee  lleeuurr  ggeessttiioonn,,  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  eenn  vviigguueeuurr..    

  

AArrttiiccllee  332211  ::  DDee  ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddeess  pprriisseess  dd’’iinnttéérrêêttss  
  

IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  aauuxx  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  eett  aauuxx  ddiirreecctteeuurrss  ddee  pprreennddrree  oouu  ddee  ccoonnsseerrvveerr  uunn  iinnttéérrêêtt  

ddiirreecctt  oouu  iinnddiirreecctt  ddaannss  uunnee  eennttrreepprriissee,,  uunn  mmaarrcchhéé,,  uunn  ttrraaiittéé  oouu  uunnee  ooppéérraattiioonn  ccoommmmeerrcciiaallee  oouu  

ffiinnaanncciièèrree  ffaaiittss  aavveecc  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  oouu  ppoouurr  ssoonn  ccoommppttee,,  àà  mmooiinnss  qquu’’iillss  nn’’yy  ssooiieenntt  

aauuttoorriissééss  ppaarr  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee..    

  

IIll  eesstt,,  cchhaaqquuee  aannnnééee,,  pprréésseennttéé  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  uunn  ccoommppttee--rreenndduu  ssppéécciiaall  ddee  

ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss,,  eennttrreepprriisseess,,  ttrraaiittééss  oouu  ooppéérraattiioonnss  ccoommmmeerrcciiaalleess  oouu  ffiinnaanncciièèrreess  ppaarr  

eellllee  aauuttoorriissééeess,,  aauuxx  tteerrmmeess  dduu  pprrééccééddeenntt  aalliinnééaa..  CCee  ccoommppttee--rreenndduu  ssppéécciiaall  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  

rraappppoorrtt  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess..    
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AArrttiiccllee  332222  ::  DDee  llaa  ccoommppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  
  

LLeess  ssttaattuuttss  ddéétteerrmmiinneenntt  llaa  ccoommppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee..    

  

IIllss  iinnddiiqquueenntt  ééggaalleemmeenntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddaannss  lleessqquueelllleess  eesstt  ffaaiittee  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn  aauuxx  

AAsssseemmbbllééeess  ggéénnéérraalleess..  

  

AArrttiiccllee  332233  ::  DDee  llaa  pprroohhiibbiittiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aaccccèèss  cceennssiittaaiirree  aauuxx  AAsssseemmbbllééeess  

ggéénnéérraalleess      
  

SSoonntt  nnuulllleess  lleess  ccllaauusseess  ssttaattuuttaaiirreess  qquuii  ssuubboorrddoonnnneenntt  àà  uunnee  ccoonnddiittiioonn  ddee  mmoonnttaanntt  ddee  

ccoottiissaattiioonn    ssppéécciiaallee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  àà  ll’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  oouu  àà  ll’’éélleeccttiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  ddee  

ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddeess  ssoocciiééttaaiirreess  àà  jjoouurr  ddee  ccoottiissaattiioonnss..    

  

AArrttiiccllee  332244  ::  DDeess  ffeeuuiilllleess  ddee  pprréésseenncceess    
  

DDaannss  ttoouutteess  lleess  AAsssseemmbbllééeess  ggéénnéérraalleess,,  iill  eesstt  tteennuu  uunnee  ffeeuuiillllee  ddee  pprréésseenncceess..  EEllllee  ccoonnttiieenntt  lleess  

nnoommss  eett  ddoommiicciilleess  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss  oouu  rreepprréésseennttééss..    

  

CCeettttee  ffeeuuiillllee,,  ddûûmmeenntt  éémmaarrggééee  ppaarr  lleess  ssoocciiééttaaiirreess  oouu  lleeuurrss  mmaannddaattaaiirreess  eett  cceerrttiiffiiééee  eexxaaccttee  

ppaarr  llee  bbuurreeaauu  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee,,  eesstt  ddééppoossééee  aauu  ssiièèggee  ssoocciiaall  eett  ccoommmmuunniiqquuééee  àà  ttoouutt  rreeqquuéérraanntt..    

  

AArrttiiccllee  332255  ::  DDee  ll’’iinnffoorrmmaattiioonn  ddeess  ssoocciiééttaaiirreess  
  

DDaannss  lleess  qquuiinnzzee  jjoouurrss  qquuii  pprrééccèèddeenntt    llaa  rrééuunniioonn  dd’’uunnee  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee,,  ttoouutt  ssoocciiééttaaiirree  

ppeeuutt  pprreennddrree,,  aauu  ssiièèggee  ssoocciiaall,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ppaarr  lluuii--mmêêmmee  oouu  ppaarr  uunn  mmaannddaattaaiirree,,  dduu  bbiillaann,,  

dduu  ccoommppttee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  dduu  ccoommppttee  ddee  ppeerrtteess  eett  pprrooffiittss  aaiinnssii  qquuee  ddee  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  

qquuii  sseerroonntt  pprréésseennttééss  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee..  

  

AArrttiiccllee  332266  ::  DDee  llaa  ppéérriiooddiicciittéé  ddeess  AAsssseemmbbllééeess  ggéénnéérraalleess      
  

IIll  eesstt  tteennuu  cchhaaqquuee  aannnnééee  aauu  mmooiinnss  uunnee  AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess  ppaarr  

lleess  ssttaattuuttss..  AA  cceettttee  aasssseemmbbllééee,,  ssoonntt  pprréésseennttééss  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn,,  llee  bbiillaann,,  llee  

ccoommppttee  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  eett  llee  ccoommppttee  ddeess  ppeerrtteess  eett  pprrooffiittss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ééccoouulléé..    

  

LLee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ppeeuutt,,  àà  ttoouutt  mmoommeenntt,,  ccoonnvvooqquueerr  uunnee  aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  

eexxttrraaoorrddiinnaaiirree..    

  

AArrttiiccllee  332277  ::  DDuu  qquuoorruumm      
  

LL’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddéélliibbèèrree  vvaallaabblleemmeenntt  ssii  lleess  ssoocciiééttaaiirreess  pprréésseennttss,,  rreepprréésseennttééss  oouu  

aayyaanntt  ffaaiitt  uussaaggee  ddee  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  vvoottee  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee,,  ssoonntt  aauu  nnoommbbrree  dduu  qquuaarrtt  aauu  

mmooiinnss  dduu  nnoommbbrree  ttoottaall  ddee  ssoocciiééttaaiirreess..  AA  ddééffaauutt,,  uunnee  nnoouuvveellllee  aasssseemmbbllééee  eesstt  ccoonnvvooqquuééee  

ddaannss  lleess  ffoorrmmeess  eett  ddééllaaiiss  pprreessccrriittss  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  332222  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  EEllllee  ssiièèggee  eett  ddéélliibbèèrree  

vvaallaabblleemmeenntt  qquueellqquuee  ssooiitt  llee  nnoommbbrree  ddeess  mmeemmbbrreess  pprréésseennttss,,  rreepprréésseennttééss  oouu  aayyaanntt  ffaaiitt  uussaaggee  

ddee  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  vvoottee  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee..    
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AArrttiiccllee  332288  ::  DDeess  ddéélliibbéérraattiioonnss  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee      
  

LL’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  qquuii  ddéélliibbèèrree  ssuurr  llaa  nnoommiinnaattiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  pprreemmiieerr  CCoonnsseeiill  

dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  ssuurr  llaa  ssiinnccéérriittéé  ddee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  ffaaiittee  ppaarr  lleess  ssiiggnnaattaaiirreess  ddee  ll’’aaccttee  pprriimmiittiiff,,  

eesstt  ccoommppoossééee  ddee  ttoouuss  lleess  ssoocciiééttaaiirreess  ddee  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee..    

  

EEllllee  ddéélliibbèèrree  vvaallaabblleemmeenntt  ssii  lleess  ssoocciiééttaaiirreess  pprréésseennttss,,  rreepprréésseennttééss  oouu  aayyaanntt  ffaaiitt  uussaaggee  ddee  llaa  

ffaaccuullttéé  ddee  vvoottee  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee,,  ffoorrmmeenntt  llaa  mmaajjoorriittéé  aabbssoolluuee..    

  

AA  ddééffaauutt,,  eellllee  nnee  ppeeuutt  pprreennddrree  qquu’’uunnee  ddéélliibbéérraattiioonn  pprroovviissooiirree  eett  ddaannss  ccee  ccaass,,  uunnee  nnoouuvveellllee  

AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eesstt  ccoonnvvooqquuééee..  DDeeuuxx  aavviiss,,  ppuubblliiééss  àà  hhuuiitt  jjoouurrss  dd’’iinntteerrvvaallllee,,  aauu  mmooiinnss  uunn  

mmooiiss  àà  ll’’aavvaannccee,,  ppaarr  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  aauu  ppoorrtteeuurr  oouu  ppaarr  ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  

rréécceeppttiioonn,,  ffoonntt  ccoonnnnaaîîttrree  aauuxx  ssoocciiééttaaiirreess  lleess  rrééssoolluuttiioonnss  pprroovviissooiirreess  aaddooppttééeess  ppaarr  llaa  pprreemmiièèrree  

aasssseemmbbllééee..  CCeess  rrééssoolluuttiioonnss  ddeevviieennnneenntt  ddééffiinniittiivveess  ssii  eelllleess  ssoonntt  aapppprroouuvvééeess  ppaarr  llaa  nnoouuvveellllee  

aasssseemmbbllééee  qquuii  ddéélliibbèèrree  vvaallaabblleemmeenntt  ssii  llee  nnoommbbrree  ddeess  ssoocciiééttaaiirreess  pprréésseennttss,,  rreepprréésseennttééss  oouu  

aayyaanntt  ffaaiitt  uussaaggee  ddee  llaa  ffaaccuullttéé  ddee  vvoottee  ppaarr  ccoorrrreessppoonnddaannccee,,  aatttteeiinntt  aauu  mmooiinnss  llee  cciinnqquuiièèmmee  dduu  

nnoommbbrree  ttoottaall  ddee  ssoocciiééttaaiirreess..  

  

AArrttiiccllee  332299  ::  DDee  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssttaattuuttss    
  

LL’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  aa  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  mmooddiiffiieerr  lleess  ssttaattuuttss  ddaannss  ttoouutteess  lleeuurrss  ddiissppoossiittiioonnss  àà  llaa  

mmaajjoorriittéé  ddee  ddeeuuxx  ttiieerrss  aauu  mmooiinnss  dduu  nnoommbbrree  ttoottaall  ddee  sseess  mmeemmbbrreess..    

  

EEllllee  nnee  ppeeuutt  cceeppeennddaanntt  nnii  cchhaannggeerr  llaa  nnaattiioonnaalliittéé  ddee  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee,,  nnii  rréédduuiirree  sseess  

eennggaaggeemmeennttss,,  nnii  aauuggmmeenntteerr  lleess  eennggaaggeemmeennttss  ddeess  ssoocciiééttaaiirreess  rrééssuullttaanntt  ddeess  ccoonnttrraattss  eenn  

ccoouurrss,,  ssaauuff  eenn  ccaass  dd’’aaccccrrooiisssseemmeenntt  ddeess  iimmppôôttss  eett  ttaaxxeess  ddoonntt  llaa  rrééccuuppéérraattiioonn  ssuurr  lleess  

ssoocciiééttaaiirreess  nn’’eesstt  ppaass  iinntteerrddiittee  eett  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aalliinnééaa  ssuuiivvaanntt..    

  

LLeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ssttaattuuttaaiirreess  tteennddaanntt  àà  rreemmppllaacceerr  llaa  ccoottiissaattiioonn  ffiixxee  ppaarr  uunnee  ccoottiissaattiioonn  

vvaarriiaabbllee  ssoonntt  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ccoonnttrraattss  eenn  ccoouurrss,,  nnoonnoobbssttaanntt  ttoouuttee  ccllaauussee  ccoonnttrraaiirree,,  uunn  mmooiiss  

aauu  mmooiinnss  aapprrèèss  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  ffaaiittee  aauuxx  aassssuurrééss  ddaannss  lleess  ffoorrmmeess  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

TToouutteeffooiiss,,  ddaannss  llee  mmooiiss  qquuii  ssuuiitt  cceettttee  nnoottiiffiiccaattiioonn,,  ll’’aassssuurréé  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  rrééssiilliieerr  lleess  ccoonnttrraattss  

qquu’’iill  aa  ssoouussccrriittss  aauupprrèèss  ddee  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee..  DDaannss  ccee  ccaass,,  ll’’aassssuurreeuurr  eesstt  tteennuu  ddee  

rreemmbboouurrsseerr  llaa  ppoorrttiioonn  ddee  ccoottiissaattiioonn  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  ppéérriiooddee  nnoonn  ccoouurruuee..    

  

AArrttiiccllee  333300  ::  DDee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  ddee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  ssttaattuuttss      
  

TToouuttee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssttaattuuttss  eesstt  ppoorrttééee  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ssoocciiééttaaiirreess,,  ssooiitt  ppaarr  rreemmiissee  

dduu  tteexxttee  ccoonnttrree  rreeççuu,,  ssooiitt  ppaarr  lleettttrree  oouu  ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn,,  ssooiitt  aauu  

pplluuss  ttaarrdd  aavveecc  llee  pprreemmiieerr  aavviiss  dd’’éécchhééaannccee  oouu  rrééccééppiisssséé  ddee  ccoottiissaattiioonn  qquuii  lleeuurr  eesstt  aaddrreesssséé..  

CCeettttee  mmooddiiffiiccaattiioonn  eesstt  ééggaalleemmeenntt  mmeennttiioonnnnééee  ssuurr  lleess  aavveennaannttss  aauuxx  ccoonnttrraattss  eenn  ccoouurrss..    
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LLeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ddeess  ssttaattuuttss  nnoonn  nnoottiiffiiééeess  àà  uunn  ssoocciiééttaaiirree  ddaannss  lleess  ffoorrmmeess  pprréévvuueess  àà  ll’’aalliinnééaa  

pprrééccééddeenntt,,  nnee  lluuii  ssoonntt  ppaass  ooppppoossaabblleess..    

  

AArrttiiccllee  333311  ::  DDee  llaa  nnoommiinnaattiioonn  ddeess  CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess    
    

LL’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  nnoommmmee  ppoouurr  cciinnqq  eexxeerrcciicceess  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  

ccoommpptteess..    

  

NNee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  nnoommmmééss  CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess  dd’’uunnee  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  ::  
  

11..  lleess  ffoonnddaatteeuurrss  eett  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ddee  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  aaiinnssii  qquuee  lleeuurrss  ppaarreennttss  eett  

aalllliiééss  jjuussqquu’’aauu  qquuaattrriièèmmee  ddeeggrréé  iinncclluuss;;    

22..  lleess  ppeerrssoonnnneess  eett  lleess  ccoonnjjooiinnttss  ddeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  rreeççooiivveenntt  ddee  cceelllleess  mmeennttiioonnnnééeess  aauu  

ppooiinntt  11  ccii--ddeessssuuss  oouu  ddee  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  uunn  ssaallaaiirree  oouu  uunnee  rréémmuunnéérraattiioonn  

qquueellccoonnqquuee  eenn  rraaiissoonn  ddeess  ffoonnccttiioonnss  aauuttrreess  qquuee  cceellllee  ddee  CCoommmmiissssaaiirree  aauuxx  ccoommpptteess  ;;  

33..  lleess  ssoocciiééttééss  dd’’eexxppeerrttss--ccoommppttaabblleess  ddoonntt  ll’’uunn  ddeess  aassssoocciiééss  ssee  ttrroouuvvee  ddaannss  uunnee  ddeess  

ssiittuuaattiioonnss  pprréévvuueess  aauuxx  ppooiinnttss  11  eett  22  ccii--ddeessssuuss..    

  

LLeess  EExxppeerrttss--ccoommppttaabblleess  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  nnoommmmééss  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  oouu  ddiirreecctteeuurrss  ddeess  

mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee  qquu’’iillss  ccoonnttrrôôlleenntt  mmooiinnss  ddee  cciinnqq  aannnnééeess  aapprrèèss  llaa  cceessssaattiioonn  ddee  lleeuurrss  

ffoonnccttiioonnss..  CCeettttee  iinntteerrddiiccttiioonn  ffrraappppee  aauussssii  lleess  aassssoocciiééss  dd’’uunnee  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  ddeess  

EExxppeerrttss--ccoommppttaabblleess..  

  

AArrttiiccllee  333322  ::  DDee  llaa  rrééccuussaattiioonn  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess    
  

LLee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee  eesstt  eexxeerrccéé  ppaarr  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  

ccoommpptteess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  llooii  ssuurr  lleess  ssoocciiééttééss  ccoommmmeerrcciiaalleess..  

  

LLee  ddrrooiitt  ddee  rrééccuusseerr  uunn  oouu  pplluussiieeuurrss  CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess  eett  llee  ddrrooiitt  ddee  ddeemmaannddeerr  eenn  

jjuussttiiccee  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  dd’’uunn  eexxppeerrtt  cchhaarrggéé  ddee  pprréésseenntteerr  uunn  rraappppoorrtt  ssuurr  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  

ooppéérraattiioonnss  ddee  ggeessttiioonn  ssoonntt  oouuvveerrttss  aauuxx  ssoocciiééttaaiirreess  aaddmmiiss  àà  ffaaiirree  ppaarrttiiee  ddee  ll’’AAsssseemmbbllééee  

ggéénnéérraallee  eett  rreepprréésseennttaanntt  aauu  mmooiinnss  llee  ddiixxiièèmmee  ddee  cceeuuxx--ccii..    

  

LLee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  ttrriibbuunnaall  ddee  ccoommmmeerrccee  ssttaattuuee  ssuurr  lleess  rreeqquuêêtteess  eenn  jjuussttiiccee  ddeess  ssoocciiééttaaiirreess  

rreellaattiivveess  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddeess  CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess..    

  

AArrttiiccllee  333333  ::  DDee  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn  ddeess  CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess  
  

LLeess  CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess  ssoonntt  ccoonnvvooqquuééss,,  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss,,  àà  

llaa  rrééuunniioonn  dduu  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  qquuii  aarrrrêêttee  lleess  ccoommpptteess  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ééccoouulléé..    

  

IIllss  ssoonntt  ééggaalleemmeenntt  ccoonnvvooqquuééss  àà  ttoouutteess  lleess  aasssseemmbbllééeess  ggéénnéérraalleess..    
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AArrttiiccllee  333344  ::  DDeess  hhoonnoorraaiirreess  ddeess  CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess    
  

LLee  mmoonnttaanntt  ddeess  hhoonnoorraaiirreess  ddeess  CCoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess  eesstt  ffiixxéé  ddee  ccoommmmuunn  aaccccoorrdd  

eennttrree  cceeuuxx--ccii  eett  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee..    

  

LLee  PPrrééssiiddeenntt  dduu  ttrriibbuunnaall  ddee  ccoommmmeerrccee  dduu  lliieeuu  ddee  ssiièèggee  ssoocciiaall,,  ssttaattuuaanntt  ssuurr  rreeqquuêêttee  eesstt  

ccoommppéétteenntt  ppoouurr  ccoonnnnaaîîttrree  ddee  ttoouutt  lliittiiggee  tteennaanntt  àà  llaa  ffiixxaattiioonn  dduu  mmoonnttaanntt  ddeess  hhoonnoorraaiirreess..    

  
Section 3 : Des obligations des sociétaires et de la mutuelle d’assurance  

  

AArrttiiccllee  333355  ::  DDee  llaa  lliimmiittaattiioonn  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ddeess  ssoocciiééttaaiirreess      
  

LLee  ssoocciiééttaaiirree  nnee  ppeeuutt  êêttrree  tteennuu  eenn  aauuccuunn  ccaass,,  ssaauuff  ppaarr  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  

ll’’aarrttiiccllee  332299  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  nnii  aauu--ddeellàà  ddee  llaa  ccoottiissaattiioonn  iinnssccrriittee  ssuurr  ssaa  ppoolliiccee  ddaannss  llee  ccaass  

dd’’uunnee  mmuuttuueellllee  àà  ccoottiissaattiioonnss  ffiixxeess,,  nnii  aauu--ddeellàà  dduu  mmoonnttaanntt  mmaaxxiimmaall  ddee  ccoottiissaattiioonn  iinnddiiqquuéé  ssuurr  llaa  

ppoolliiccee  ddaannss  llee  ccaass  dd’’uunnee  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  àà  ccoottiissaattiioonnss  vvaarriiaabblleess..    

  

LLee  mmoonnttaanntt  mmaaxxiimmaall  ddee  ccoottiissaattiioonn  pprréévvuu  ddaannss  ccee  ddeerrnniieerr  ccaass  nnee  ppeeuutt  êêttrree  iinnfféérriieeuurr  àà  uunnee  ffooiiss  

eett  ddeemmiiee  llee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ccoottiissaattiioonn  nnoorrmmaallee  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  cchhaarrggeess  

pprroobbaabblleess  rrééssuullttaanntt  ddeess  ssiinniissttrreess  eett  aauuxx  ffrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn..    

  

LLee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ccoottiissaattiioonn  nnoorrmmaallee  ddooiitt  êêttrree  iinnddiiqquuéé  ssuurr  lleess  ppoolliicceess  ddéélliivvrrééeess  àà  lleeuurrss  

ssoocciiééttaaiirreess  ppaarr  lleess  mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee  àà  ccoottiissaattiioonnss  vvaarriiaabblleess..    

  

LLeess  ffrraaccttiioonnss  dduu  mmoonnttaanntt  mmaaxxiimmaall  ddee  ccoottiissaattiioonn  qquuee  lleess  aassssuurrééss  ddeess  mmuuttuueelllleess  àà  ccoottiissaattiioonnss  

vvaarriiaabblleess  ppeeuuvveenntt,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  aavvooiirr  àà  vveerrsseerr  eenn  ssuuss  ddee  llaa  ccoottiissaattiioonn  nnoorrmmaallee,,  ssoonntt  ffiixxééeess  

ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..    

  

CCeess  ddiissppoossiittiioonnss  nnee  ss’’aapppplliiqquueenntt  ppaass  aauuxx  mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee  ssuurr  llaa  vviiee  eett  ccaappiittaalliissaattiioonn..    

  

AArrttiiccllee  333366  ::  DDee  llaa  ssoouussccrriippttiioonn      
  

LLee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddéécciiddee  ddee  ll’’aaddmmiissssiibbiilliittéé  eett  ddee  llaa  ttaarriiffiiccaattiioonn  ddee  ttoouutt  rriissqquuee  pprréévvuu  

ppaarr  lleess  ssttaattuuttss,,  ssoouuss  rréésseerrvvee  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  llooiiss  eett  rrèègglleemmeennttss  eenn  vviigguueeuurr..  AAuuccuunn  

ttrraaiitteemmeenntt  pprrééfféérreennttiieell  nnee  ppeeuutt  êêttrree  aaccccoorrddéé  àà  uunn  ssoocciiééttaaiirree..  

  

AArrttiiccllee  333377  ::  DDeess  eemmpprruunnttss      
  

LLeess  mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee  nnee  ppeeuuvveenntt  ccoonnttrraacctteerr  dd’’eemmpprruunnttss  qquuee  ppoouurr  ccoonnssttiittuueerr  ::    
  

11..  llee  ffoonnddss  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ;;  

22..  lleess  nnoouuvveeaauuxx  ffoonnddss  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt,,  lloorrssqquu’’eelllleess  ssoolllliicciitteenntt  ll’’aaggrréémmeenntt  ppoouurr  ddee  nnoouuvveelllleess  

bbrraanncchheess;;    
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33..  lleess  ffoonnddss  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  nnéécceessssaaiirreess  eenn  vvuuee  dduu  ddéévveellooppppeemmeenntt  ddee  lleeuurrss  ooppéérraattiioonnss  eett  

dduu  ffiinnaanncceemmeenntt  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn  nnoouuvveellllee  ;;    

44..  llee  ffoonnddss  ssoocciiaall  ccoommpplléémmeennttaaiirree..    

  

LLeess  eemmpprruunnttss  ddeessttiinnééss  àà  ffoorrmmeerr  lleess  ffoonnddss  mmeennttiioonnnnééss  aauuxx  ppooiinnttss  22  eett  33  ddee  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt    

ssoonntt  aauuttoorriissééss  pprrééaallaabblleemmeenntt  ppaarr  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ddéélliibbéérraanntt  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  

pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

TToouutt  eemmpprruunntt  ddeessttiinnéé  àà  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  eett,,  éévveennttuueelllleemmeenntt,,  àà  ll’’aalliimmeennttaattiioonn  dduu  ffoonnddss  ssoocciiaall  

ccoommpplléémmeennttaaiirree  ddooiitt  êêttrree  aauuttoorriisséé  ppaarr  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eett  ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  rrééssoolluuttiioonn  

ssppéécciiaallee  ddoonntt  llaa  tteenneeuurr  eesstt  pprrééaallaabblleemmeenntt  ssoouummiissee  àà  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  

eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  qquuii  ssee  pprroonnoonnccee  aauu  vvuu  ddee  ll’’uunn  ddeess  ppllaannss  mmeennttiioonnnnééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  

331100  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  CCee  ppllaann  eesstt  jjooiinntt  aauu  tteexxttee  ddee  llaa  rrééssoolluuttiioonn..    

  

AA  ll’’eexxppiirraattiioonn  dd’’uunn  ddééllaaii  ddee  ddeeuuxx  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  dduu  ddééppôôtt  dduu  tteexxttee  ddee  llaa  rrééssoolluuttiioonn  eett  dduu  

ddooccuummeenntt  mmeennttiioonnnnéé  ccii--ddeessssuuss,,  eett  eenn  ll’’aabbsseennccee  ddee  ddéécciissiioonn  eexxpprreessssee  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  

rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  eesstt  rrééppuuttééee  aaccccoorrddééee..    

  

LLaa  rrééssoolluuttiioonn  ddéétteerrmmiinnee  lleess  ssoocciiééttaaiirreess  tteennuuss  ddee  ssoouussccrriirree  àà  ll’’eemmpprruunntt,,  ssaannss  qquuee  cceettttee  

oobblliiggaattiioonn  ppuuiissssee  ppoorrtteerr  ssuurr  lleess  ssoocciiééttaaiirreess  ddoonntt  lleess  ccoonnttrraattss  ééttaaiieenntt  eenn  ccoouurrss  aauu  mmoommeenntt  ooùù  

lleess  ssttaattuuttss  oonntt  ééttéé  mmooddiiffiiééss..  LLaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  ddeess  ssoocciiééttaaiirreess  ddééjjàà  aaddhhéérreennttss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  aauu  

mmoommeenntt  ooùù  cceellllee--ccii  ddéécciiddee  dd’’éémmeettttrree  uunn  eemmpprruunntt  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ssuuppéérriieeuurree  àà  1100  %%  ddee  lleeuurr  

ccoottiissaattiioonn  aannnnuueellllee..    

  

AArrttiiccllee  333388  ::  DDeess  eemmpprruunnttss  eett  ttiittrreess  ssuubboorrddoonnnnééss    
  

LLeess  eemmpprruunnttss  eett  ttiittrreess  ssuubboorrddoonnnnééss,,  eennttrraanntt  ddaannss  lleess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  ddee  llaa  mmaarrggee  ddee  

ssoollvvaabbiilliittéé,,  ddooiivveenntt  rrééppoonnddrree  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::    
  

11..  lleess  ttiittrreess  oouu  eemmpprruunnttss,,  ddaannss  ll’’hhyyppootthhèèssee  dd’’uunnee  lliiqquuiiddaattiioonn  ddee  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraanncceess  

ddéébbiittrriiccee,,  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rreemmbboouurrssééss  qquu’’aapprrèèss  rrèègglleemmeenntt  ddee  ttoouutteess  lleess  aauuttrreess  ddeetttteess  

eexxiissttaanntt  àà  llaa  ddaattee  ddee  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  oouu  ccoonnttrraaccttééeess  ppoouurr  lleess  bbeessooiinnss  ddee  cceellllee--ccii  ;;  

22..  llee  ccoonnttrraatt  dd’’éémmiissssiioonn  oouu  dd’’eemmpprruunntt  nnee  ccoommppoorrttee  ppaass  ddee  ccllaauussee  pprréévvooyyaanntt  qquuee,,  ddaannss  ddeess  

cciirrccoonnssttaanncceess  ddéétteerrmmiinnééeess  aauuttrreess  qquuee  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddee  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  ddéébbiittrriiccee,,  

llaa  ddeettttee  sseerraa  rreemmbboouurrssééee  aavvaanntt  ll’’éécchhééaannccee  ccoonnvveennuuee  ;;  

33..  llee  ccoonnttrraatt  dd’’éémmiissssiioonn  oouu  dd’’eemmpprruunntt  pprréévvooiitt  qquu’’iill  nnee  ppeeuutt  êêttrree  mmooddiiffiiéé  qquu’’aapprrèèss  qquuee  

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  aauurraa  ddééccllaarréé,,  aapprrèèss  aavvooiirr  vvéérriiffiiéé  

qquuee  llee  ccoonnttrraatt  mmooddiiffiiéé  ccoonnttiinnuueerraa  ddee  rreemmpplliirr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess  aauu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee,,  nnee  

ppaass  ss’’ooppppoosseerr  àà  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  eennvviissaaggééee  ;;  

44..  llee  ccoonnttrraatt  dd’’éémmiissssiioonn  oouu  dd’’eemmpprruunntt    pprréévvooiitt  uunnee  éécchhééaannccee  ddee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  ffoonnddss  

aauu  mmooiinnss  ééggaallee  àà  cciinnqq  aannss  oouu,,  lloorrssqquuee  aauuccuunnee  éécchhééaannccee  nn’’eesstt  ffiixxééee,,  uunn  pprrééaavviiss  dd’’aauu  

mmooiinnss  cciinnqq  aannss  ppoouurr  ttoouutt  rreemmbboouurrsseemmeenntt..    
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AAuu  pplluuss  ttaarrdd  uunn  aann  aavvaanntt  llaa  ddaattee  pprréévvuuee  ppoouurr  llee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddee  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddee  ffoonnddss  

vviissééss  aauu  ppooiinntt  11  ccii--ddeessssuuss,,  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  ddéébbiittrriiccee  ssoouummeett  àà      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  

rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  uunn  ppllaann  iinnddiiqquuaanntt  ccoommmmeenntt  llaa  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  

sseerraa  mmaaiinntteennuuee,,  aapprrèèss  llee  rreemmbboouurrsseemmeenntt,,  aauu  nniivveeaauu  rreeqquuiiss  ppaarr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn..  CCee  ppllaann  

nn’’eesstt  ppaass  eexxiiggéé  ssii  llaa  ppaarrtt  ddeess  ffoonnddss  iinncclluussee  ddaannss  llaa  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  eesstt  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  

eett  rréégguulliièèrreemmeenntt  rraammeennééee  àà  zzéérroo  ppaarr  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  aauu  ccoouurrss  ddeess  cciinnqq  ddeerrnniièèrreess  

aannnnééeess  aauu  mmooiinnss  aavvaanntt  ll’’éécchhééaannccee  ddee  rreemmbboouurrsseemmeenntt..    

  

LLeess  ffoonnddss  pprroovveennaanntt  ddeess  eemmpprruunnttss  eett  ttiittrreess  ssuubboorrddoonnnnééss  àà  dduurrééee  ddéétteerrmmiinnééee  eennttrraanntt  ddaannss  llaa  

ccoommppoossiittiioonn  ddee  llaa  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rreemmbboouurrssééss  ppaarr  aannttiicciippaattiioonn  àà  ll’’iinniittiiaattiivvee  

ddee  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  ddéébbiittrriiccee  ssii  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  

aa  pprrééaallaabblleemmeenntt  aauuttoorriisséé  uunn  tteell  rreemmbboouurrsseemmeenntt,,  aapprrèèss  ss’’êêttrree  aassssuurrééee  qquuee  llaa  mmaarrggee  ddee  

ssoollvvaabbiilliittéé  nnee  rriissqquuee  ppaass  dd’’êêttrree  rraammeennééee  eenn  ddeessssoouuss  dduu  nniivveeaauu  nnéécceessssaaiirree  ppoouurr  ggaarraannttiirr  

dduurraabblleemmeenntt  llee  rreessppeecctt  ddee  llaa  mmaarrggee  rreeqquuiissee  ppaarr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn..    

  

DDaannss  lleess  mmêêmmeess  ccoonnddiittiioonnss,,  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ppeeuutt  

aauuttoorriisseerr  llee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  ffoonnddss  pprroovveennaanntt  ddeess  eemmpprruunnttss  eett  ttiittrreess  ssuubboorrddoonnnnééss  àà  

dduurrééee  iinnddéétteerrmmiinnééee  eennttrraanntt  ddaannss  llaa  ccoommppoossiittiioonn  ddee  llaa  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  ssaannss  aapppplliiccaattiioonn  

dduu  pprrééaavviiss  pprréévvuu  aauu  ppooiinntt  44  ddee  ll’’aalliiéénnaa  11..    

  

  LL’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  ddéébbiittrriiccee  ssoouummeett  aauu  mmooiinnss  ssiixx  mmooiiss  àà  ll’’aavvaannccee  àà      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  

rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess,,  àà  ll’’aappppuuii  ddee  ssaa  ddeemmaannddee  dd’’aauuttoorriissaattiioonn,,  uunn  ppllaann  

iinnddiiqquuaanntt  ccoommmmeenntt  llaa  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  sseerraa  mmaaiinntteennuuee,,  aapprrèèss  llee  rreemmbboouurrsseemmeenntt,,  aauu  

nniivveeaauu  rreeqquuiiss  ppaarr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn..  LL’’aabbsseennccee  ddee  ddéécciissiioonn  nnoottiiffiiééee  àà  llaa  mmuuttuueellllee  

dd’’aassssuurraannccee  àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  dd’’uunn  ddééllaaii  ddee  ssiixx  mmooiiss  vvaauutt  aauuttoorriissaattiioonn..  SSoonntt  nnoottaammmmeenntt  ssoouummiiss  

aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  pprréésseenntt  aalliinnééaa,,  ll’’aammoorrttiisssseemmeenntt  aannttiicciippéé  ppaarr  ooffffrree    ppuubblliiqquuee  dd’’aacchhaatt  oouu  

dd’’éécchhaannggee  eett  llee  rraacchhaatt  eenn  bboouurrssee  ddee  ttiittrreess  ccoottééss  ;;  ttoouutteeffooiiss,,  uunn  éémmeetttteeuurr  ppeeuutt  rraacchheetteerr  eenn  

bboouurrssee  ssaannss  aauuttoorriissaattiioonn  pprrééaallaabbllee  jjuussqquu’’àà  cciinnqq  ppoouurrcceenntt  ddeess  ttiittrreess  éémmiiss,,  àà  ccoonnddiittiioonn  

dd’’iinnffoorrmmeerr  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ddeess  rraacchhaattss  eeffffeeccttuuééss..    

  

LLeess  ccoonnttrraattss  dd’’éémmiissssiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  ddeess  eemmpprruunnttss  eett  ttiittrreess  àà  dduurrééee  iinnddéétteerrmmiinnééee  qquuii  

pprréévvooiieenntt  ffoorrmmeelllleemmeenntt  qquuee  ttoouutt  rreemmbboouurrsseemmeenntt  eesstt  ssuubboorrddoonnnnéé  àà  aauuttoorriissaattiioonn  pprrééaallaabbllee  ddee  

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  nn’’oonntt  ppaass  àà  pprréévvooiirr  llee  ddééllaaii  ddee  pprrééaavviiss  

mmiinniimmuumm  vviisséé  aauu  ppooiinntt  44  ddee  ll’’aalliinnééaa  11..    

  

AArrttiiccllee  333399  ::  DDeess  eemmpprruunnttss    eett  ttiittrree  rreepprréésseennttaattiiff      
  

LLee  ttiittrree  rreemmiiss  àà  ttoouutt  ssoocciiééttaaiirree  aayyaanntt  ssoouussccrriitt  àà  uunn  eemmpprruunntt  ppoouurr  ccoonnssttiittuuttiioonn  oouu  aalliimmeennttaattiioonn  

dduu  ffoonnddss  ssoocciiaall  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ddooiitt  êêttrree  ééttaabbllii  ddaannss  llaa  ffoorrmmee  pprréévvuuee  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  

rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    
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AArrttiiccllee  334400  ::  DDeess  ffoorrmmaalliittééss  ddee  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunnee  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee    
  

DDaannss  llee  mmooiiss  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  ttoouuttee  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee,,  uunnee  eexxppééddiittiioonn  ddee  ll’’aaccttee  

ccoonnssttiittuuttiiff,,  ddee  sseess  aannnneexxeess  eett  uunnee  ccooppiiee  cceerrttiiffiiééee  ddeess  ddéélliibbéérraattiioonnss  pprriisseess  ppaarr  ll’’AAsssseemmbbllééee  

ggéénnéérraallee  ssoonntt  ddééppoossééeess  eenn  ddoouubbllee  eexxeemmppllaaiirreess  aauu  ttrriibbuunnaall  ddee  ccoommmmeerrccee  oouu,,  àà  ddééffaauutt,,  aauu  

TTrriibbuunnaall  ddee  GGrraannddee  IInnssttaannccee  dduu  ssiièèggee  ssoocciiaall..    

  

CCeess  ddooccuummeennttss  ssoonntt  ddééppoossééss,,  ddaannss  llee  mmêêmmee  ddééllaaii,,  aauu  mmiinniissttèèrree  eenn  cchhaarrggee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  334411  ::  DDee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  dd’’uunn  eexxttrraaiitt    
  

DDaannss  llee  ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss,,  uunn  eexxttrraaiitt  ddeess  aacctteess  eett  ddéélliibbéérraattiioonnss  mmeennttiioonnnnééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  334422  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii    eesstt  ppuubblliiéé  aauu  JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell..    

  

LL’’eexxttrraaiitt  ccoonnttiieenntt  llaa  ddéénnoommiinnaattiioonn  aaddooppttééee  ppaarr  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  eett  ll’’iinnddiiccaattiioonn  dduu  

ssiièèggee  ssoocciiaall,,  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  aauuttoorriissééeess  àà  ggéérreerr,,  aaddmmiinniissttrreerr  eett  ssiiggnneerr  ppoouurr  llaa  

mmuuttuueellllee  eett,,  eenn  oouuttrree,,  llee  nnoommbbrree  ddeess  aaddhhéérreennttss,,  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ccoottiissaattiioonnss  vveerrssééeess  eenn--

ddeessssoouuss  dduuqquueell  llaa  mmuuttuueellllee  nnee  ppoouuvvaaiitt  êêttrree  vvaallaabblleemmeenntt  ccoonnssttiittuuééee,,  llaa  ddaattee  ddee  ssaa  

ccoonnssttiittuuttiioonn,,  cceellllee  ddee  ssoonn  tteerrmmee  aaiinnssii  qquuee  cceellllee  dduu  ddééppôôtt  aauu  ggrreeffffee  dduu  ttrriibbuunnaall  ddee  ccoommmmeerrccee..    

  

IIll  iinnddiiqquuee  ééggaalleemmeenntt  llee  mmoonnttaanntt  eett  llee  mmooddee  ddee  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ffoonnddss  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  eett  ss’’iill  yy  

aa  lliieeuu,,  llee  mmoonnttaanntt  dduu  ddrrooiitt  dd’’eennttrrééee..    

  

LL’’eexxttrraaiitt  ddeess  aacctteess  eett  ppiièècceess  ddééppoossééeess  ssoonntt  pprrééaallaabblleemmeenntt  aauutthheennttiiffiiééss  ppaarr  llee  nnoottaaiirree..    

  

AArrttiiccllee  334422  ::  DDee  llaa  ppuubblliicciittéé  ddeess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ddeess  ssttaattuuttss    
  

SSoonntt  ssoouummiiss  aauuxx  ffoorrmmaalliittééss  ddee  ppuubblliicciittéé  pprreessccrriitteess  àà  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt,,  ttoouuss  aacctteess  eett  

ddéélliibbéérraattiioonnss  aayyaanntt  ppoouurr  oobbjjeett  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  ssttaattuuttss  oouu  llaa  ccoonnttiinnuuaattiioonn  ddee  llaa  mmuuttuueellllee  

dd’’aassssuurraannccee  aauu--ddeellàà  dduu  tteerrmmee  ffiixxéé  ppoouurr  ssaa  dduurrééee,,  oouu  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  aavvaanntt  ccee  

tteerrmmee..    

  

AArrttiiccllee  334433  ::  DDee  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  ppiièècceess  ddééppoossééeess  aauu  MMiinniissttèèrree  ddee  llaa  JJuussttiiccee    
  

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  aa  llee  ddrrooiitt  ddee  pprreennddrree  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  ppiièècceess  ddééppoossééeess  aauu  ggrreeffffee  dduu  

ttrriibbuunnaall  ddee  ccoommmmeerrccee  oouu  mmêêmmee  ddee  ss’’eenn  ffaaiirree  ddéélliivvrreerr  àà  sseess  ffrraaiiss  ll’’eexxppééddiittiioonn  oouu  eexxttrraaiitt  ppaarr  llee  

ggrreeffffiieerr  dduu  rreeggiissttrree  ddee  ccoommmmeerrccee  eett  ddee  ccrrééddiitt  mmoobbiilliieerr  oouu  ppaarr  llee  nnoottaaiirree  ddéétteenntteeuurr  ddee  llaa  

mmiinnuuttee..    

  

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  ppeeuutt  ééggaalleemmeenntt  eexxiiggeerr  qquu’’iill  lluuii  ssooiitt  ddéélliivvrréé,,  aauu  ssiièèggee  ddee  llaa  mmuuttuueellllee  

dd’’aassssuurraannccee,,  uunnee  ccooppiiee  cceerrttiiffiiééee  ddeess  ssttaattuuttss,,  mmooyyeennnnaanntt  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ffrraaiiss  yy  aafffféérreennttss..    
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AArrttiiccllee  334444  ::  DDeess  rreemmbboouurrsseemmeennttss  ddeess  eemmpprruunnttss    
  

CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  330055  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  lleess  eexxccééddeennttss  ddiissttrriibbuuaabblleess  ssoonntt  aaffffeeccttééss  ppaarr  

pprriioorriittéé  àà  ddeess  rreemmbboouurrsseemmeennttss  aannttiicciippééss  ddee  ll’’eemmpprruunntt  mmeennttiioonnnnéé  àà  ll’’aarrttiiccllee  331100  ccii--ddeessssuuss  

pprrooppoorrttiioonnnneelllleemmeenntt  aauuxx  ssoouussccrriippttiioonnss  ddee  cchhaaqquuee  ssoocciiééttaaiirree..    

  

LLoorrssqquuee  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  pprreenndd  ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee  rraaddiieerr  uunn  ssoocciiééttaaiirree,,  cceelluuii--ccii  ppeeuutt  

ddeemmaannddeerr  àà  êêttrree  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  rreemmbboouurrsséé  ddee  ssaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  àà  cceett  eemmpprruunntt..  IIll  eenn  eesstt  ddee  

mmêêmmee  lloorrssqquuee  llee  ssoocciiééttaaiirree  ffaaiitt  uussaaggee  dduu  ddrrooiitt  pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  2277  aalliinnééaa  22  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

CCeess  ddiissppoossiittiioonnss  nnee  ss’’aapppplliiqquueenntt  ppaass  aauuxx  bbrraanncchheess  vviiee  eett  ccaappiittaalliissaattiioonn..    

  

AArrttiiccllee    334455  ::  DDeess  ppeerrtteess  aatttteeiiggnnaanntt  llaa  mmooiittiiéé  ddeess  eemmpprruunnttss  ccoonnttrraaccttééss    
  

DDaannss  llee  ccaass  ooùù,,  dduu  ffaaiitt  ddee  ppeerrtteess  ccoonnssttaattééeess  ddaannss  lleess  ddooccuummeennttss  ccoommppttaabblleess,,  ll’’aaccttiiff  nneett  

ddeevviieenntt  iinnfféérriieeuurr  àà  llaa  mmooiittiiéé  dduu  mmoonnttaanntt  dduu  ffoonnddss  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt,,  llee  CCoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  

eesstt  tteennuu  ddee  ccoonnvvooqquueerr  llaa  rrééuunniioonn  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  àà  ll’’eeffffeett  ddee  ssttaattuueerr  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  

ddee  ssaavvooiirr  ss’’iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  pprroonnoonncceerr  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  ddee  llaa  mmuuttuueellllee..    

  

AArrttiiccllee  334466  ::  DDee  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  ddeess  ssoocciiééttééss  dd’’aassssuurraannccee  mmuuttuueellllee    
  

EEnn  ccaass  ddee  ddiissssoolluuttiioonn  nnoonn  mmoottiivvééee  ppaarr  uunn  rreettrraaiitt  dd’’aaggrréémmeenntt  dd’’uunnee  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee,,  

ll‘‘eexxccééddeenntt  ddee  ll’’aaccttiiff  nneett  ssuurr  llee  ppaassssiiff  eesstt  ddéévvoolluu,,  ppaarr  ddéécciissiioonn  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee,,  ssooiitt  àà  

dd’’aauuttrreess  mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee,,  ssooiitt  àà  ddeess  aassssoocciiaattiioonnss  rreeccoonnnnuueess  dd’’uuttiilliittéé  ppuubblliiqquuee..  

  
Section 4 : Des mutuelles de réassurance  
  

AArrttiiccllee  334477  ::  DDeess  ddiissppoossiittiioonnss  ggéénnéérraalleess    
  

IIll  ppeeuutt  êêttrree  ffoorrmméé,,  eennttrree  mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee,,  ddeess  mmuuttuueelllleess  ddee  rrééaassssuurraannccee  aayyaanntt  ppoouurr  

oobbjjeett  llaa  rrééaassssuurraannccee  ddeess  rriissqquueess  ggaarraannttiiss  ddiirreecctteemmeenntt  ppaarr  lleess  mmuuttuueelllleess  qquuii  eenn  ffoonntt  ppaarrttiiee..    

  

CCeess  mmuuttuueelllleess  ddee  rrééaassssuurraannccee  ssoonntt  ssoouummiisseess  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  pprréésseenntt  cchhaappiittrree..  

TToouutteeffooiiss,,  eelllleess  ssoonntt  vvaallaabblleemmeenntt  ccoonnssttiittuuééeess  lloorrssqquu’’eelllleess  rrééuunniisssseenntt  aauuxx  mmooiinnss  sseepptt  ssoocciiééttééss  

aaddhhéérreenntteess..  

  

LLeess  ssttaattuuttss  ddeess  mmuuttuueelllleess  ddee  rrééaassssuurraannccee  ffiixxeenntt,,  ssaannss  ccoonnddiittiioonn  ddee  mmoonnttaanntt  mmiinniimmaall,,  llee  

mmoonnttaanntt  ddee  lleeuurr  ffoonnddss  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt..  LL’’AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  eesstt  ccoommppoossééee  ddee  ttoouutteess  lleess  

ssoocciiééttééss  aaddhhéérreenntteess..    

  
Section 5 : De la nullité  
  

AArrttiiccllee  334488  ::  DDee  llaa  nnuulllliittéé  ddee  ccoonnssttiittuuttiioonn    
  

EEsstt  rrééppuuttééee  nnoonn  eexxiissttaannttee  ttoouuttee  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  ccoonnssttiittuuééee  eenn  vviioollaattiioonn  ddeess  aarrttiicclleess  330077  

àà  332288  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    
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TToouutteeffooiiss,,  nnii  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  nnii  lleess  ssoocciiééttaaiirreess  nnee  ppeeuuvveenntt  ssee  pprréévvaallooiirr,,  vviiss--àà--vviiss  ddeess  

ttiieerrss  ddee  bboonnnnee  ffooii,,  ddee  llaa  nnuulllliittéé  pprréévvuuee  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt..    

  

AArrttiiccllee  334499  ::  DDeess  eeffffeettss  ddee  llaa  nnuulllliittéé      
  

LLoorrssqquuee  llaa  nnuulllliittéé  ddeess  ssttaattuuttss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  eesstt  ccoonnssttaattééee,,  lleess  ffoonnddaatteeuurrss  aauuxxqquueellss  llaa  nnuulllliittéé  

eesstt  iimmppuuttaabbllee  eett  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  eenn  ffoonnccttiioonn  aauu  mmoommeenntt  ooùù  eellllee  aa  ééttéé  eennccoouurruuee  ssoonntt  

rreessppoonnssaabblleess  ssoolliiddaaiirreemmeenntt  eennvveerrss  lleess  ttiieerrss  eett  eennvveerrss  lleess  ssoocciiééttaaiirreess  dduu  ddoommmmaaggee  rrééssuullttaanntt  

ddee  cceettttee  nnuulllliittéé..    

  

AArrttiiccllee  335500  ::  DDee  llaa  rreecceevvaabbiilliittéé  ddee  ll’’aaccttiioonn  eenn  nnuulllliittéé  
  

UUnnee  AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ppeeuutt  êêttrree  ccoonnvvooqquuééee  ppoouurr  ccoouuvvrriirr  llaa  nnuulllliittéé..  DDaannss  ccee  ccaass,,  ll’’aaccttiioonn  

eenn  nnuulllliittéé  nn’’eesstt  pplluuss  rreecceevvaabbllee  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  ddaattee  ddee  llaa  ccoonnvvooccaattiioonn  rréégguulliièèrree  ddee  cceettttee  

aasssseemmbbllééee..    

  

LL’’aaccttiioonn  eenn  nnuulllliittéé  ddee  llaa  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee  oouu  ddeess  aacctteess  eett  ddéélliibbéérraattiioonnss  ppoossttéérriieeuurrss  àà  ssaa  

ccoonnssttiittuuttiioonn  eesstt  éétteeiinnttee  lloorrssqquuee  llaa  ccaauussee  ddee  llaa  nnuulllliittéé  aa  cceesssséé  dd’’eexxiisstteerr  aavvaanntt  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  ddee  

llaa  ddeemmaannddee  oouu,,  eenn  ttoouutt  ccaass,,  dduu  jjoouurr  ooùù  llee  ttrriibbuunnaall  ssttaattuuee  ssuurr  llee  ffoonndd  aauu  pprreemmiieerr  ddeeggrréé..    

  

NNoonnoobbssttaanntt  llaa  rréégguullaarriissaattiioonn,,  lleess  ffrraaiiss  ddeess  aaccttiioonnss  eenn  nnuulllliittéé  iinntteennttééeess  aannttéérriieeuurreemmeenntt  ssoonntt  àà  

llaa  cchhaarrggee  ddeess  ddééffeennddeeuurrss..    

  

LLee  ttrriibbuunnaall  ssaaiissii  dd’’uunnee  aaccttiioonn  eenn  nnuulllliittéé  ppeeuutt,,  mmêêmmee  dd’’ooffffiiccee,,  ffiixxeerr  uunn  ddééllaaii  ppoouurr  ccoouuvvrriirr  lleess  

nnuulllliittééss..    

  

LL’’aaccttiioonn  eenn  rreessppoonnssaabbiilliittéé,,  ppoouurr  lleess  ffrraaiiss  ddoonntt  llaa  nnuulllliittéé  rrééssuullttaaiitt,,  cceessssee  ééggaalleemmeenntt  dd’’êêttrree  

rreecceevvaabbllee  lloorrssqquuee  llaa  ccaauussee  ddee  llaa  nnuulllliittéé  aa  cceesssséé  dd’’eexxiisstteerr,,  ssooiitt  aavvaanntt  ll’’iinnttrroodduuccttiioonn  ddee  llaa  

ddeemmaannddee,,  ssooiitt  aauu  jjoouurr  ooùù  llee  ttrriibbuunnaall  ssttaattuuee  ssuurr  llee  ffoonndd  aauu  pprreemmiieerr  ddeeggrréé,,  ssooiitt  ddaannss  uunn  ddééllaaii  

iimmppaarrttii  ppoouurr  ccoouuvvrriirr  llaa  nnuulllliittéé,,  eett,,  eenn  oouuttrree,,  qquuee  ttrrooiiss  aannss  ssee  ssoonntt  ééccoouullééss  ddeeppuuiiss  llee  jjoouurr  ooùù  llaa  

nnuulllliittéé  ééttaaiitt  eennccoouurruuee..    

  

LLeess  aaccttiioonnss  eenn  nnuulllliittéé  ccii--ddeessssuuss  mmeennttiioonnnnééeess  ssoonntt  pprreessccrriitteess  ppaarr  cciinnqq  aannss..    
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TITRE II : DU REGIME FINANCIER  

Chapitre 1 : Du privilège légal des assurés  
  

AArrttiiccllee  335511  ::  DDuu  pprriivviillèèggee  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  aassssuurrééss  eett  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddeess  ccoonnttrraattss    
  

LL’’aaccttiiff  mmoobbiilliieerr  ddeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  oouu  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  eesstt  aaffffeeccttéé  ppaarr  uunn  pprriivviillèèggee  

ggéénnéérraall  aauu  rrèègglleemmeenntt  ddee  lleeuurrss  eennggaaggeemmeennttss  eennvveerrss  lleess  aassssuurrééss  eett  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddeess  

ccoonnttrraattss..  CCee  pprriivviillèèggee  pprreenndd  rraanngg  sseelloonn  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  ppoorrttaanntt  oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  

ssûûrreettééss..    
  

PPoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess  ééttrraannggèèrreess,,  ll’’aaccttiiff  mmoobbiilliieerr  rreepprréésseennttaanntt  lleess  pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess  eett  lleess  

ccaauuttiioonnnneemmeennttss  eesstt  aaffffeeccttéé  ppaarr  uunn  pprriivviillèèggee  ssppéécciiaall  aauu  rrèègglleemmeenntt  ddee  lleeuurrss  ooppéérraattiioonnss  

dd’’aassssuurraanncceess  ddiirreecctteess  ppoouurr  lleess  ccoonnttrraattss  ssoouussccrriittss  oouu  eexxééccuuttééss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..    

  

AArrttiiccllee  335522  ::  DDee  ll’’hhyyppootthhèèqquuee    
  

LLoorrssqquuee  lleess  aaccttiiffss  aaffffeeccttééss  ppaarr  uunnee  eennttrreepprriissee  àà  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ddeess  pprroovviissiioonnss  qquu’’eellllee  eesstt  

tteennuuee  ddee  ccoonnssttiittuueerr  ssoonntt  iinnssuuffffiissaannttss  oouu  lloorrssqquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ddee  cceettttee  eennttrreepprriissee  eesstt  

tteellllee  qquuee  lleess  iinnttéérrêêttss  ddeess  aassssuurrééss  eett  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  ccoonnttrraattss  ssoonntt  ccoommpprroommiiss,,  lleess  

iimmmmeeuubblleess  ffaaiissaanntt  ppaarrttiiee  dduu  ppaattrriimmooiinnee  ddee  llaaddiittee  eennttrreepprriissee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ggrreevvééss  dd’’uunnee  

hhyyppootthhèèqquuee  iinnssccrriittee  àà  llaa  rreeqquuêêttee  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    
  

CCeettttee  hhyyppootthhèèqquuee  eesstt  pprriissee  lloorrssqquuee  ll’’eennttrreepprriissee  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  rreettrraaiitt  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  ppaarr      

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  oouu,,  ddaannss  llee  ccaass  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  

ééttrraannggèèrree,,  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..    

  

AArrttiiccllee  335533  ::  DDeess  ccrrééaanncceess  ggaarraannttiieess        
  

PPoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess  pprraattiiqquuaanntt  lleess  ooppéérraattiioonnss    dd’’aassssuurraannccee--vviiee    eett  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn,,  llaa  

ccrrééaannccee  ggaarraannttiiee  ppaarr  llee  pprriivviillèèggee  oouu  ll’’hhyyppootthhèèqquuee  llééggaallee  eesstt  aarrrrêêttééee  aauu  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  

pprroovviissiioonn  mmaatthhéémmaattiiqquuee  ddiimmiinnuuééee,,  ss’’iill  yy  aa  lliieeuu,,  ddeess  aavvaanncceess  ssuurr  ppoolliicceess,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  

iinnttéérrêêttss,,  eett  aauuggmmeennttééee,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  dduu  mmoonnttaanntt  dduu  ccoommppttee  iinnddiivviidduueell  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  

bbéénnééffiicceess,,  oouuvveerrtt  aauu  nnoomm  ddee  ll’’aassssuurréé,,  lloorrssqquuee  cceess  bbéénnééffiicceess  nnee  ssoonntt  ppaass  ppaayyaabblleess  

iimmmmééddiiaatteemmeenntt  aapprrèèss  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  qquuii  lleess  aa  pprroodduuiittss..    
  

PPoouurr  lleess  aauuttrreess  aassssuurraanncceess,,  llaa  ccrrééaannccee  ggaarraannttiiee  eesstt  aarrrrêêttééee,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  

aassssuurraanncceess  ddiirreecctteess,,  aauu  mmoonnttaanntt  ddeess  iinnddeemmnniittééss  dduueess  àà  llaa  ssuuiittee  dduu  ssiinniissttrree  eett  aauu  mmoonnttaanntt  

ddeess  ppoorrttiioonnss  ddee  ccoottiissaattiioonnss  ppaayyééeess  dd’’aavvaannccee  oouu  pprroovviissiioonnss  ddee  ccoottiissaattiioonnss  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  

ppéérriiooddee  ppoouurr  llaaqquueellllee  llee  rriissqquuee  nn’’aa  ppaass  ccoouurruu,,  lleess  ccrrééaanncceess  dd’’iinnddeemmnniittééss  ééttaanntt  ppaayyééeess  ppaarr  

pprrééfféérreennccee..    
  

PPoouurr  lleess  iinnddeemmnniittééss  dduueess  ssoouuss  ffoorrmmee  ddee  rreenntteess,,  eellllee  eesstt  aarrrrêêttééee  aauu  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  pprroovviissiioonn  

mmaatthhéémmaattiiqquuee..    
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PPoouurr  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  rrééaassssuurraannccee,,  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  pprroovviissiioonnss  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  ccrrééaannccee  

ggaarraannttiiee  ppaarr  llee  pprriivviillèèggee  oouu  ll’’hhyyppootthhèèqquuee  llééggaallee  mmeennttiioonnnnééss  ccii--  hhaauutt  eesstt  aarrrrêêttéé  àà  uunn  mmoonnttaanntt  

ééggaall  àà  llaa  ddiifffféérreennccee  eennttrree  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess  qquuii  ffiigguurreenntt  aauu  ppaassssiiff  dduu  

ddeerrnniieerr  bbiillaann  dduu  cceessssiioonnnnaaiirree  aauu  ttiittrree  ddee  sseess  aacccceeppttaattiioonnss  eett  llee  mmoonnttaanntt  ddee  ttoouutteess  ccrrééaanncceess  

nneetttteess  dduuddiitt  cceessssiioonnnnaaiirree  ssuurr  llee  ccééddaanntt,,  tteelllleess  qquu’’eelllleess  ffiigguurreenntt  aauu  mmêêmmee  bbiillaann  aauu  ttiittrree  ddeess  

aacccceeppttaattiioonnss..    

  

AArrttiiccllee  335544  ::  DDeess  ggaarraannttiieess  ccoonnssttiittuuééeess  àà  ll’’ééttrraannggeerr      
  

LLoorrssqquu’’uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss  aa  ccoonnssttiittuuéé  ddaannss  uunn  ppaayyss  ééttrraannggeerr  ddeess  ggaarraannttiieess  aauu  

pprrooffiitt  ddee  ccrrééaanncciieerrss  tteennaanntt  lleeuurrss  ddrrooiittss  ddee  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee  eexxééccuuttééss  ddaannss  ccee  ppaayyss,,  llee  

pprriivviillèèggee  iinnssttiittuuéé  àà  ll’’aarrttiiccllee  335511  aalliinnééaa  11  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  nnee  ppeeuutt  aavvooiirr  ppoouurr  eeffffeett  ddee  ppllaacceerr  

cceess  ccrrééaanncciieerrss  ddaannss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  pplluuss  ffaavvoorraabbllee  qquuee  cceellllee  ddeess  ccrrééaanncciieerrss  tteennaanntt  lleeuurrss  ddrrooiittss  

ddee  ccoonnttrraattss  eexxééccuuttééss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ccoonnggoollaaiiss..    

  

Chapitre 2 : Des engagements réglementés  
  

Section 1ère : Des dispositions générales  
  

AArrttiiccllee  335555  ::  DDeess  eennggaaggeemmeennttss  rréégglleemmeennttééss  
  

LLeess  eennggaaggeemmeennttss  rréégglleemmeennttééss  ddoonntt  lleess  eennttrreepprriisseess  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  339999  ddooiivveenntt,,  àà  

ttoouutt  mmoommeenntt,,  êêttrree  eenn  mmeessuurree  ddee  jjuussttiiffiieerr  ll’’éévvaalluuaattiioonn,,  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaannttss  ::    
  

11..  lleess  pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess  ssuuffffiissaanntteess  ppoouurr  llee  rrèègglleemmeenntt  iinnttééggrraall  ddee  lleeuurrss  eennggaaggeemmeennttss  

vviiss--àà--vviiss  ddeess  aassssuurrééss  oouu  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  ccoonnttrraattss  ;;    

22..  lleess  ppoosstteess  dduu  ppaassssiiff  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauuxx  aauuttrreess  ccrrééaanncceess  pprriivviillééggiiééeess  ;;    
33..  lleess  ddééppôôttss  ddee  ggaarraannttiiee  ddeess  aaggeennttss,,  ddeess  aassssuurrééss  eett  ddeess  ttiieerrss,,  ss’’iill  yy  aa  lliieeuu  ;;    
44..  uunnee  pprroovviissiioonn  ddee  pprréévvooyyaannccee  eenn  ffaavveeuurr  ddeess  eemmppllooyyééss  eett  aaggeennttss  ddeessttiinnééee  àà  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  

eennggaaggeemmeennttss  pprriiss  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee  eennvveerrss  ssoonn  ppeerrssoonnnneell  eett  sseess  ccoollllaabboorraatteeuurrss..    

  

LLeess  pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess  mmeennttiioonnnnééeess  aauu  ppooiinntt  11  ssoonntt  ccaallccuullééeess,,  ssaannss  ddéédduuccttiioonn  ddeess  

rrééaassssuurraanncceess  ccééddééeess  àà  ddeess  eennttrreepprriisseess  aaggrrééééeess  oouu  nnoonn,,  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddéétteerrmmiinnééeess  

ppaarr  lleess  aarrttiicclleess  335577  àà  336688  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

AArrttiiccllee    335566  ::  DDeess  eennggaaggeemmeennttss  eenn  ddeevviisseess  
  

LLoorrssqquuee  lleess  ggaarraannttiieess  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  ssoonntt  eexxpprriimmééeess  ddaannss  uunnee  mmoonnnnaaiiee  ddéétteerrmmiinnééee,,  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  ddee  cchhaannggee  ééddiiccttééee  ppaarr  llaa  BBaannqquuee  cceennttrraallee  dduu  CCoonnggoo,,  lleess  

eennggaaggeemmeennttss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  mmeennttiioonnnnééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt  ssoonntt  lliibbeellllééss  ddaannss  

cceettttee  mmoonnnnaaiiee..    
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LLoorrssqquuee  lleess  ggaarraannttiieess  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  nnee  ssoonntt  ppaass  eexxpprriimmééeess  ddaannss  uunnee  mmoonnnnaaiiee  ddéétteerrmmiinnééee,,  lleess  

eennggaaggeemmeennttss  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  ssoonntt  lliibbeellllééss  ddaannss  llaa  mmoonnnnaaiiee  dduu  ppaayyss  ooùù  llee  

rriissqquuee  eesstt  ssiittuuéé..    

  

TToouutteeffooiiss,,  cceettttee  eennttrreepprriissee  ppeeuutt  cchhooiissiirr  ddee  lliibbeelllleerr  sseess  eennggaaggeemmeennttss  ddaannss  llaa  mmoonnnnaaiiee  ddaannss  

llaaqquueellllee  llaa  ccoottiissaattiioonn  eesstt  eexxpprriimmééee  ssii,,  ddèèss  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt,,  iill  ppaarraaîîtt  vvrraaiisseemmbbllaabbllee  

qquu’’uunn  ssiinniissttrree  sseerraa  ppaayyéé,,  nnoonn  ddaannss  llaa  mmoonnnnaaiiee  dduu  ppaayyss  ddee  ssiittuuaattiioonn  dduu  rriissqquuee,,  mmaaiiss  ddaannss  llaa  

mmoonnnnaaiiee  ddaannss  llaaqquueellllee  llaa  ccoottiissaattiioonn  aa  ééttéé  lliibbeellllééee..    

  

SSii  uunn  ssiinniissttrree  aa  ééttéé  ddééccllaarréé  àà  ll’’aassssuurreeuurr  eett  ssii  lleess  pprreessttaattiioonnss  ssoonntt  ppaayyaabblleess  ddaannss  uunnee  mmoonnnnaaiiee  

ddéétteerrmmiinnééee  aauuttrree  qquuee  cceellllee  rrééssuullttaanntt  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  pprrééccééddeenntteess,,  lleess  

eennggaaggeemmeennttss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  ssoonntt  lliibbeellllééss  ddaannss  llaa  mmoonnnnaaiiee  ddaannss  llaaqquueellllee  

ll’’iinnddeemmnniittéé  àà  vveerrsseerr  ppaarr  cceettttee  eennttrreepprriissee  aa  ééttéé  ffiixxééee  ppaarr  uunnee  ddéécciissiioonn  ddee  jjuussttiiccee  oouu  bbiieenn  ppaarr  

aaccccoorrdd  eennttrree  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  eett  ll’’aassssuurréé..    

  

LLoorrssqquu’’uunn  ssiinniissttrree  eesstt  éévvaalluuéé  ddaannss  uunnee  mmoonnnnaaiiee  ccoonnnnuuee  dd’’aavvaannccee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  

dd’’aassssuurraannccee  mmaaiiss  ddiifffféérreennttee  ddee  cceellllee  qquuii  rrééssuullttee  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  

pprrééccééddeenntteess,,  lleess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  ppeeuuvveenntt  lliibbeelllleerr  lleeuurrss  eennggaaggeemmeennttss  ddaannss  cceettttee  

mmoonnnnaaiiee..    

  
Section 2 : Des provisions techniques des opérations d’assurance-vie et de 

capitalisation  
  

AArrttiiccllee  335577  ::  DDeess  pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess  dd’’aassssuurraannccee--vviiee  eett  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn    
  

LLeess  pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraannccee--vviiee  eett  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  

ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::    
  

11..  pprroovviissiioonn  mmaatthhéémmaattiiqquuee  ::  ddiifffféérreennccee  eennttrree  lleess  vvaalleeuurrss  aaccttuueelllleess  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  

rreessppeeccttiivveemmeenntt  pprriiss  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  eett  ppaarr  lleess  aassssuurrééss  ;;    

22..  pprroovviissiioonn  ppoouurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  eexxccééddeennttss  ::  mmoonnttaanntt  ddeess  ppaarrttiicciippaattiioonnss  aauuxx  bbéénnééffiicceess  

aattttrriibbuuééss  aauuxx  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  ccoonnttrraattss  lloorrssqquuee  cceess  bbéénnééffiicceess  nnee  ssoonntt  ppaass  ppaayyaabblleess  

iimmmmééddiiaatteemmeenntt  aapprrèèss  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  qquuii  lleess  aa  pprroodduuiittss  ;;    

33..  ttoouutteess  aauuttrreess  pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ffiixxééeess  ppaarr    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  
ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  335588  ::  DDee  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddeess  cchhaarrggeemmeennttss      
  

LLeess  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess  ddee  ttoouuss  lleess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraanncceess  ssuurr  llaa  vviiee  eett  ddee  

ccaappiittaalliissaattiioonn  ddoonntt  lleess  ggaarraannttiieess  ssoonntt  eexxpprriimmééeess  eenn  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  oouu  eenn  uunniittééss  ddee  ccoommppttee  

ddooiivveenntt  êêttrree  ccaallccuullééeess  eenn  pprreennaanntt  eenn  ccoommppttee  lleess  cchhaarrggeemmeennttss  ddeessttiinnééss  aauuxx  ffrraaiiss  

dd’’aaccqquuiissiittiioonn  ddaannss  ll’’eennggaaggeemmeenntt  dduu  ppaayyeeuurr  ddee  pprriimmeess..    
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LLoorrssqquuee  cceess  cchhaarrggeemmeennttss  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoonnnnuuss,,  cceeuuxx--ccii  ssoonntt  éévvaalluuééss  aauu  nniivveeaauu  rreetteennuu  ppoouurr  

llee  ccaallccuull  ddeess  vvaalleeuurrss  ddee  rraacchhaatt  tteell  qquu’’iill  aa  ppuu  êêttrree  ddééccrriitt  ddaannss  llaa  nnoottee  tteecchhnniiqquuee  ddééppoossééee  ppoouurr  

llee  vviissaa  dduu  ttaarriiff..  DDaannss  ll’’éévveennttuuaalliittéé  ooùù,,  ppoouurr  uunn  ccoonnttrraatt,,  ccee  nniivveeaauu  nn’’eesstt  ppaass  ddéétteerrmmiinnéé,,  llaa  

vvaalleeuurr  pprroovviissiioonnnnééee  sseerraa  aauu  mmaaxxiimmuumm  ééggaallee  àà  111100  %%  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rraacchhaatt..    

  

LLaa  pprroovviissiioonn  rrééssuullttaanntt  dduu  ccaallccuull  pprrééccééddeenntt  nnee  ppeeuutt  êêttrree  nnééggaattiivvee,,  nnii  iinnfféérriieeuurree  àà  llaa  vvaalleeuurr  ddee  

rraacchhaatt  dduu  ccoonnttrraatt,,  nnii  iinnfféérriieeuurree  àà  llaa  pprroovviissiioonn  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauu  ccaappiittaall  rréédduuiitt..    

  

AArrttiiccllee  335599  ::  DDuu  ccaallccuull  ddeess  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess      
  

LLeess  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess  ddeess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee--vviiee  ssoonntt  ccaallccuullééeess  dd’’aapprrèèss  lleess  

ttaabblleess  ddee  mmoorrttaalliittéé  eett  lleess  ttaauuxx  dd’’iinnttéérrêêtt  mmeennttiioonnnnééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  227777  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

LLoorrssqquuee  llaa  dduurrééee  ddee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  pprriimmeess  eesstt  iinnfféérriieeuurree  àà  llaa  dduurrééee  dduu  ccoonnttrraatt,,  lleess  pprroovviissiioonnss  

mmaatthhéémmaattiiqquueess  ccoommpprreennnneenntt,,  eenn  pplluuss,,  uunnee  pprroovviissiioonn  ddee  ggeessttiioonn  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  ccoouuvvrriirr  lleess  ffrraaiiss  

ddee  ggeessttiioonn  ppeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  lleess  pprriimmeess  nnee  ssoonntt  pplluuss  ppaayyééeess..  CCeess  ffrraaiiss  

ssoonntt  eessttiimmééss  àà  uunn  mmoonnttaanntt  jjuussttiiffiiaabbllee  eett  rraaiissoonnnnaabbllee,,  ssaannss  êêttrree  iinnfféérriieeuurrss,,  cchhaaqquuee  aannnnééee  àà  ::    
  

11..  ppoouurr  lleess  aassssuurraanncceess  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  ::  00,,3300  ‰‰  dduu  ccaappiittaall  aassssuurréé  ppoouurr  lleess  aassssuurraanncceess  

tteemmppoorraaiirreess  eett  00,,7755  ‰‰  dduu  ccaappiittaall  aassssuurréé  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  aassssuurraanncceess  ;;    

22..  ppoouurr  lleess  aassssuurraanncceess  eenn  ccaass  ddee  vviiee  ::  00,,7755  ‰‰  dduu  ccaappiittaall  aassssuurréé..  PPoouurr  lleess  rreenntteess  

iimmmmééddiiaatteess,,  33%%  dduu  mmoonnttaanntt  ddee  cchhaaqquuee  aarrrréérraaggee..  LLeess  rreenntteess  ddiifffféérrééeess  ssoonntt  ccoonnssiiddéérrééeess  

ccoommmmee  llaa  ccoommbbiinnaaiissoonn  dd’’uunn  ccaappiittaall  ddiifffféérréé  eett  dd’’uunnee  rreennttee  iimmmmééddiiaattee..  

  

PPoouurr  lleess  aassssuurraanncceess  ccoommppoorrttaanntt  ssiimmuullttaannéémmeenntt  uunnee  ggaarraannttiiee  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  eett  uunnee  

ggaarraannttiiee  eenn  ccaass  ddee  vviiee,,  llee  ttaauuxx  pprréévvuu  aauu  ppooiinntt  22  ss’’aapppplliiqquuee  àà  llaa  ggaarraannttiiee  eenn  ccaass  ddee  vviiee  eett  llee  

ttaauuxx  pprréévvuu  aauu  ppooiinntt  11  ppoouurr  lleess  aassssuurraanncceess  tteemmppoorraaiirreess  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  ss’’aapppplliiqquuee  àà  

ll’’eexxccééddeenntt  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  ssuurr  llaa  ggaarraannttiiee  eenn  ccaass  ddee  vviiee..    

  

LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ppeeuutt,,  ssuurr  jjuussttiiffiiccaattiioonn,,  aauuttoorriisseerr  uunnee  

eennttrreepprriissee  àà  ccaallccuulleerr  lleess  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess  ddee  ttoouuss  sseess  ccoonnttrraattss  eenn  ccoouurrss,,  àà  

ll’’eexxcceeppttiioonn  ddee  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  mmeennttiioonnnnééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  227788  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  eenn  lleeuurr  aapppplliiqquuaanntt  

lloorrss  ddee  ttoouuss  lleess  iinnvveennttaaiirreess  aannnnuueellss  uullttéérriieeuurrss  lleess  bbaasseess  tteecchhnniiqquueess  ddééffiinniieess  aauuxx  aalliinnééaass  

pprrééccééddeennttss..  SS’’iill  yy  aa  lliieeuu,,      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ppeeuutt  

aauuttoorriisseerr  ll’’eennttrreepprriissee  àà  rrééppaarrttiirr  ssuurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  cciinnqq  aannss  aauu  pplluuss  lleess  eeffffeettss  ddee  llaa  

mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  bbaasseess  ddee  ccaallccuull  ddeess  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess..    

  

AArrttiiccllee  336600  ::  DDeess  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess  ddee  rreenntteess  vviiaaggèèrreess  
  

LLeess  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess  ddee  ttoouuss  lleess  ccoonnttrraattss  iinnddiivviidduueellss  eett  ccoolllleeccttiiffss  ddee  rreenntteess  

vviiaaggèèrreess  ssoonntt  ccaallccuullééeess  eenn  aapppplliiqquuaanntt  aauuxxddiittss  ccoonnttrraattss,,  lloorrss  ddee  ttoouuss  lleeuurrss  iinnvveennttaaiirreess  

aannnnuueellss,,  lleess  bbaasseess  tteecchhnniiqquueess  ddééffiinniieess  aauuxx  aarrttiicclleess  335577  àà  335599  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  



Journal officiel - Numéro spécial – 30 avril 2015                                                                  Code des assurances 

 
 
 

125 

AArrttiiccllee  336611  ::  DDee  llaa  pprroovviissiioonn  mmaatthhéémmaattiiqquuee  ddeess  ccoonnttrraattss  àà  ttaauuxx  mmaajjoorrééss    
  

LLeess  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess  aafffféérreenntteess  aauuxx  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee--vviiee  eett  aauuxx  ccoonnttrraattss  ddee  

ccaappiittaalliissaattiioonn  ssoonntt  ccaallccuullééeess  dd’’aapprrèèss  uunn  ttaauuxx  aauu  pplluuss  ééggaall  aauu  pplluuss  ffaaiibbllee  ddeess  ttaauuxx  dd’’iinnttéérrêêttss,,  

ssooiitt  ::    

11..    llee  ttaauuxx  dduu  ttaarriiff  ;;    
22..    llee  ttaauuxx  ddee  rreennddeemmeenntt  rrééeell  ddiimmiinnuuéé  dd’’uunn  cciinnqquuiièèmmee  ddee  ll’’aaccttiiff  rreepprréésseennttaattiiff  ddeess  

eennggaaggeemmeennttss  ccoorrrreessppoonnddaannttss..    

  

AArrttiiccllee  336622  ::  DDeess  pprriimmeess  ppaayyééeess  dd’’aavvaannccee  
  

LLeess  pprriimmeess  ddee  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraanncceess--vviiee  ppaayyééeess  dd’’aavvaannccee  àà  llaa  ddaattee  ddee  ll’’iinnvveennttaaiirree  eenn  pplluuss  

ddeess  ffrraaccttiioonnss  éécchhuueess  ssoonntt  ppoorrttééeess  eenn  pprroovviissiioonn  mmaatthhéémmaattiiqquuee  ppoouurr  lleeuurr  mmoonnttaanntt  bbrruutt,,  

ddiimmiinnuuéé  ddee  llaa  ccoommmmiissssiioonn  dd’’eennccaaiisssseemmeenntt,,  eessccoommppttéé  aauu  ttaauuxx  dduu  ttaarriiff..    

  
Section 3 : Des provisions techniques des autres opérations d’assurance  
  

AArrttiiccllee  336633  ::  DDeess  pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess  ddeess  aauuttrreess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraannccee  ((IIAARRDD))  
  

LLeess  pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauuxx  aauuttrreess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraannccee  ssoonntt  lleess  

ssuuiivvaanntteess  ::    

  

11..  pprroovviissiioonn  mmaatthhéémmaattiiqquuee  ddeess  rreenntteess  ::  vvaalleeuurr  aaccttuueellllee  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eenn  

ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  rreenntteess  eett  aacccceessssooiirreess  ddee  rreenntteess  mmiiss  àà  ssaa  cchhaarrggee  ;;    

22..  pprroovviissiioonn  ppoouurr  rriissqquueess  eenn  ccoouurrss  ::  pprroovviissiioonn  ddeessttiinnééee  àà  ccoouuvvrriirr  lleess  rriissqquueess  eett  lleess  ffrraaiiss  
ggéénnéérraauuxx  aafffféérreennttss,,  ppoouurr  cchhaaccuunn  ddeess  ccoonnttrraattss  àà  pprriimmee  ppaayyaabbllee  dd’’aavvaannccee,,  àà  llaa  ppéérriiooddee  

ccoommpprriissee  eennttrree  llaa  ddaattee  ddee  ll’’iinnvveennttaaiirree  eett  llaa  pprroocchhaaiinnee  éécchhééaannccee  ddee  pprriimmee,,  oouu  àà  ddééffaauutt,,  llee  

tteerrmmee  ffiixxéé  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt  ;;    

33..  pprroovviissiioonn  ppoouurr  ssiinniissttrreess  àà  ppaayyeerr  ::  vvaalleeuurr  eessttiimmaattiivvee  ddeess  ddééppeennsseess  eenn  pprriinncciippaall  eett  eenn  ffrraaiiss,,  

ttaanntt  iinntteerrnneess  qquu’’eexxtteerrnneess,,  nnéécceessssaaiirreess  aauu  rrèègglleemmeenntt  ddee  ttoouuss  lleess  ssiinniissttrreess  ssuurrvveennuuss  eett  nnoonn  

ppaayyééss,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  ccaappiittaauuxx  ccoonnssééccuuttiiffss  ddeess  rreenntteess  nnoonn  eennccoorree  mmiisseess  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee  ;;    

44..  pprroovviissiioonn  ppoouurr  rriissqquueess  ccrrooiissssaannttss  ::  pprroovviissiioonn  ppoouurr  lleess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraannccee  ccoonnttrree  lleess  
rriissqquueess  ddee  mmaallaaddiiee  eett  dd’’iinnvvaalliiddiittéé  eett  ééggaallee  àà  llaa  ddiifffféérreennccee  ddeess  vvaalleeuurrss  aaccttuueelllleess  ddeess  

eennggaaggeemmeennttss  rreessppeeccttiivveemmeenntt  pprriiss  ppaarr  ll’’aassssuurreeuurr  eett  ppaarr  lleess  aassssuurrééss  ;;    

55..  pprroovviissiioonn  ppoouurr  ééggaalliissaattiioonn  ::  pprroovviissiioonn  ddeessttiinnééee  àà  ffaaiirree  ffaaccee  aauuxx  cchhaarrggeess  eexxcceeppttiioonnnneelllleess  
aafffféérreenntteess  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  ggaarraannttiissssaanntt  lleess  rriissqquueess  dduuss  àà  ddeess  éélléémmeennttss  nnaattuurreellss,,  llee  rriissqquuee  

aattoommiiqquuee,,  lleess  rriissqquueess  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  dduuss  àà  llaa  ppoolllluuttiioonn  eett  lleess  rriissqquueess  ssppaattiiaauuxx  ;;    

66..  pprroovviissiioonn  mmaatthhéémmaattiiqquuee  ddeess  rrééaassssuurraanncceess  ::  pprroovviissiioonn  ccoonnssttiittuuééee  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  

dd’’aassssuurraannccee  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  qquuii  aacccceepptteenntt  eenn  rrééaassssuurraannccee  ddeess  rriissqquueess  ccééddééss  ppaarr  ddeess  

eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  ssuurr  llaa  vviiee  eett  ééggaallee  àà  llaa  ddiifffféérreennccee  eennttrree  lleess  vvaalleeuurrss  aaccttuueelllleess  ddeess  

eennggaaggeemmeennttss  rreessppeeccttiivveemmeenntt  pprriiss  ll’’uunn  eennvveerrss  ll’’aauuttrree  ppaarr  llee  rrééaassssuurreeuurr  eett  llee  ccééddaanntt  ;;    
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77..  ttoouutteess  aauuttrreess  pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess  qquuii  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ffiixxééeess  ppaarr      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  
eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  
Paragraphe 1: De la provision pour risques en cours  
  

AArrttiiccllee  336644  ::  DDuu  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  pprroovviissiioonn  ppoouurr  rriissqquueess  eenn  ccoouurrss  
      

LLee  mmoonnttaanntt  mmiinniimmaall  ddee  llaa  pprroovviissiioonn  ppoouurr  rriissqquueess  eenn  ccoouurrss  eesstt  ccaallccuulléé  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  

ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  336655  eett  336677  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  CCeettttee  pprroovviissiioonn  ddooiitt  êêttrree  ssuuffffiissaannttee  

ppoouurr  ccoouuvvrriirr  lleess  rriissqquueess  eett  lleess  ffrraaiiss  ggéénnéérraauuxx  aafffféérreennttss,,  ppoouurr  cchhaaccuunn  ddeess  ccoonnttrraattss  àà  pprriimmee  oouu  

ccoottiissaattiioonn  ppaayyaabbllee  dd’’aavvaannccee,,  àà  llaa  ppéérriiooddee  ccoommpprriissee  eennttrree  llaa  ddaattee  ddee  ll’’iinnvveennttaaiirree  eett  llaa  

pprroocchhaaiinnee  éécchhééaannccee  ddee  pprriimmee  oouu  àà  ddééffaauutt,,  llee  tteerrmmee  ffiixxéé  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt..  

  

AArrttiiccllee  336655  ::  DDeess  mmooddaalliittééss  ddee  ccaallccuullss  ddee  llaa  pprroovviissiioonn  ppoouurr  rriissqquueess  eenn  ccoouurrss  
  

LLee  mmoonnttaanntt  mmiinniimmaall  ddee  llaa  pprroovviissiioonn  ppoouurr  rriissqquueess  eenn  ccoouurrss  ss’’oobbttiieenntt  eenn  mmuullttiipplliiaanntt  ppaarr  3366  %%  

lleess  pprriimmeess  oouu  ccoottiissaattiioonnss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  iinnvveennttoorriiéé,,  nnoonn  aannnnuullééeess  àà  llaa  ddaattee  ddee  ll’’iinnvveennttaaiirree,,  eett  

ddéétteerrmmiinnééeess  ccoommmmee  ssuuiitt  ::    
  

11..  pprriimmeess  oouu  ccoottiissaattiioonnss  àà  éécchhééaannccee  aannnnuueellllee  éémmiisseess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ;;    

22..  pprriimmeess  oouu  ccoottiissaattiioonnss  àà  éécchhééaannccee  sseemmeessttrriieellllee  éémmiisseess  aauu  ccoouurrss  dduu  ddeeuuxxiièèmmee  sseemmeessttrree  ;;    

33..  pprriimmeess  oouu  ccoottiissaattiioonnss  àà  éécchhééaannccee  ttrriimmeessttrriieellllee  éémmiisseess  aauu  ccoouurrss  dduu  ddeerrnniieerr  ttrriimmeessttrree  ;;    

44..  pprriimmeess  oouu  ccoottiissaattiioonnss  àà  éécchhééaannccee  mmeennssuueellllee  éémmiisseess  aauu  ccoouurrss  dduu  mmooiiss  ddee  ddéécceemmbbrree..    

  

LLeess  pprriimmeess  oouu  ccoottiissaattiioonnss  àà  tteerrmmee  éécchhuu  ssoonntt  eexxcclluueess  dduu  ccaallccuull..  LLeess  pprriimmeess  oouu  ccoottiissaattiioonnss  

ppaayyaabblleess  dd’’aavvaannccee  ss’’eenntteennddeenntt  yy  ccoommpprriiss  lleess  aacccceessssooiirreess  eett  ccooûûttss  ddeess  ppoolliicceess..    

  

EEnn  pplluuss  dduu  mmoonnttaanntt  mmiinniimmaall  ddéétteerrmmiinnéé  ccii--ddeessssuuss,,  iill  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  uunnee  pprroovviissiioonn  ppoouurr  

rriissqquueess  eenn  ccoouurrss  ssppéécciiaallee,,  aafffféérreennttee  aauuxx  ccoonnttrraattss  ddoonntt  lleess  pprriimmeess  oouu  ccoottiissaattiioonnss  ssoonntt  

ppaayyaabblleess  dd’’aavvaannccee  ppoouurr  pplluuss  dd’’uunnee  aannnnééee  oouu  ppoouurr  uunnee  dduurrééee  ddiifffféérreennttee  ddee  cceellllee  iinnddiiqquuééee  aauuxx  

ppooiinnttss  11,,  22,,  33  eett  44  dduu  pprreemmiieerr  aalliinnééaa..  PPoouurr  ll’’aannnnééee  eenn  ccoouurrss,,  llee  ttaauuxx  ddee  ccaallccuull  eesstt  cceelluuii  pprréévvuu  

ccii--ddeessssuuss  ;;  ppoouurr  lleess  aannnnééeess  ssuuiivvaanntteess,,  iill  eesstt  ééggaall  àà  110000%%  ddee  pprriimmeess  oouu  ccoottiissaattiioonnss  àà  

éécchhééaannccee..    

  

EEnn  ccaass  dd’’iinnééggaallee  rrééppaarrttiittiioonn  ddeess  éécchhééaanncceess  ddee  pprriimmeess  oouu  ccoottiissaattiioonnss  oouu  ffrraaccttiioonnss  ddee  pprriimmeess  

oouu  ddee  ccoottiissaattiioonnss  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee,,  llee  ccaallccuull  ddee  llaa  pprroovviissiioonn  ppoouurr  rriissqquueess  eenn  ccoouurrss  ppeeuutt  

êêttrree  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  uunnee  mméétthhooddee  ddee  pprroorraattaa  tteemmppoorriiss..    

  

DDaannss  llaa  mmêêmmee  hhyyppootthhèèssee,,  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ppeeuutt  

pprreessccrriirree  àà  uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  pprreennddrree  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  aapppprroopprriiééeess  ppoouurr  llee  ccaallccuull  ddee  llaaddiittee  

pprroovviissiioonn..    
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DDaannss  llee  ccaass  ooùù  llaa  pprrooppoorrttiioonn  ddeess  ssiinniissttrreess  oouu  ddeess  ffrraaiiss  ggéénnéérraauuxx  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  pprriimmeess  oouu    

ccoottiissaattiioonnss  eesstt  ssuuppéérriieeuurree  àà  llaa  pprrooppoorrttiioonn  nnoorrmmaallee,,    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

aassssuurraanncceess  ppeeuutt  ééggaalleemmeenntt  pprreessccrriirree  àà  uunnee  eennttrreepprriissee  dd’’aapppplliiqquueerr  uunn  ppoouurrcceennttaaggee  pplluuss  

éélleevvéé  qquuee  cceelluuii  ffiixxéé  àà  ll’’aalliinnééaa  11..    

  

LLaa  pprroovviissiioonn  ppoouurr  rriissqquueess  eenn  ccoouurrss  eesstt  ccaallccuullééee  ssééppaarréémmeenntt  ddaannss  cchhaaccuunnee  ddeess  bbrraanncchheess  

mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  440022  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

AArrttiiccllee  336666  ::  DDee  llaa  rrééaassssuurraannccee  
  

LLaa  pprroovviissiioonn  ppoouurr  rriissqquueess  eenn  ccoouurrss  rreellaattiivvee  aauuxx  cceessssiioonnss  eenn  rrééaassssuurraannccee  oouu  rrééttrroocceessssiioonnss  

nn’’eesstt,,  eenn  aauuccuunn  ccaass,,  ppoorrttééee  aauu  ppaassssiiff  dduu  bbiillaann  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  iinnfféérriieeuurr  àà  cceelluuii  ppoouurr  lleeqquueell  llaa  

ppaarrtt  dduu  rrééaassssuurreeuurr  oouu  dduu  rrééttrroocceessssiioonnnnaaiirree  ddaannss  llaa  pprroovviissiioonn  ppoouurr  rriissqquueess  eenn  ccoouurrss  ffiigguurree  àà  

ll’’aaccttiiff..    

  

LLoorrssqquuee  lleess  ttrraaiittééss  ddee  cceessssiioonn  eenn  rrééaassssuurraannccee  oouu  ddee  rrééttrroocceessssiioonnss  pprréévvooiieenntt,,  eenn  ccaass  ddee  

rrééssiilliiaattiioonn,,  ll’’aabbaannddoonn  aauu  ccééddaanntt  oouu  aauu  rrééttrrooccééddaanntt  dd’’uunnee  ppoorrttiioonn  ddeess  pprriimmeess  ppaayyééeess  

dd’’aavvaannccee,,  llaa  pprroovviissiioonn  ppoouurr  rriissqquueess  eenn  ccoouurrss  rreellaattiivvee  aauuxx  aacccceeppttaattiioonnss  nnee  ddooiitt,,  eenn  aauuccuunn  ccaass,,  

êêttrree  iinnfféérriieeuurree  aauu  mmoonnttaanntt  ddee  cceess  aabbaannddoonnss  ddee  pprriimmeess  ccaallccuullééeess  ddaannss  ll’’hhyyppootthhèèssee  ooùù  lleess  

ttrraaiittééss  sseerraaiieenntt  rrééssiilliiééss  àà  llaa  ddaattee  ddee  ll’’iinnvveennttaaiirree..    

  
Paragraphe 2 : Des provisions pour sinistres restant à payer  
  

AArrttiiccllee  336677  ::  DDeess  mmooddaalliittééss  ddee  ccaallccuull  ddee  llaa  pprroovviissiioonn  ppoouurr  ssiinniissttrreess  àà  ppaayyeerr      
  

LLaa  pprroovviissiioonn  ppoouurr  ssiinniissttrree  àà  ppaayyeerr  eesstt  ccaallccuullééee  eexxeerrcciiccee  ppaarr  eexxeerrcciiccee..    

  

LL’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  ssiinniissttrreess  ccoonnnnuuss  eesstt  eeffffeeccttuuééee  ddoossssiieerr  ppaarr  ddoossssiieerr,,  llee  ccooûûtt  dd’’uunn  ddoossssiieerr  

ccoommpprreennaanntt  ttoouutteess  lleess  cchhaarrggeess  eexxtteerrnneess  iinnddiivviidduuaalliissaabblleess  ;;  eellllee  eesstt  aauuggmmeennttééee  dd’’uunnee  

eessttiimmaattiioonn  dduu  ccooûûtt  ddeess  ssiinniissttrreess  ssuurrvveennuuss  mmaaiiss  nnoonn  ddééccllaarrééss..    

  

LLaa  pprroovviissiioonn  ppoouurr  ssiinniissttrreess  àà  ppaayyeerr  eesstt  ccaallccuullééee  ppoouurr  ssoonn  mmoonnttaanntt  bbrruutt,,  ssaannss  tteenniirr  ccoommppttee  

ddeess  rreeccoouurrss  àà  eexxeerrcceerr  ;;  lleess  rreeccoouurrss  àà  rreecceevvooiirr  ffoonntt  ll’’oobbjjeett  dduunnee  éévvaalluuaattiioonn  ddiissttiinnccttee..    

  

PPaarr  ddéérrooggaattiioonn  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aalliinnééaa  22,,  ll’’eennttrreepprriissee  ppeeuutt,,  aavveecc  ll’’aaccccoorrdd  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  

rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess,,  uuttiilliisseerr  ddeess  mméétthhooddeess  ssttaattiissttiiqquueess  ppoouurr  ll’’eessttiimmaattiioonn  

ddeess  ssiinniissttrreess  ssuurrvveennuuss  aauu  ccoouurrss  ddeess  ddeeuuxx  ddeerrnniieerrss  eexxeerrcciicceess..    

  

AArrttiiccllee  336688  ::  DDeess  cchhaarrggeemmeennttss  ddee  ggeessttiioonn  
  

LLaa  pprroovviissiioonn  ppoouurr  ssiinniissttrreess  àà  ppaayyeerr  eesstt  ccoommppllééttééee,,  àà  ttiittrree  ddee  cchhaarrggeemmeenntt,,  ppaarr  uunnee  éévvaalluuaattiioonn  

ddeess  cchhaarrggeess  ddee  ggeessttiioonn  qquuii,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  éélléémmeennttss  ddééjjàà  iinncclluuss  ddaannss  llaa  pprroovviissiioonn,,  ddooiitt  

êêttrree  ssuuffffiissaannttee  ppoouurr  lliiqquuiiddeerr  ttoouuss  lleess  ssiinniissttrreess  eett  nnee  ppeeuutt  êêttrree  iinnfféérriieeuurree  àà  55  %%..    
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Chapitre 3 : De la réglementation des placements et autres éléments d’actif  

  

AArrttiiccllee  336699  ::  DDee  llaa  ccoouuvveerrttuurree  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  rréégglleemmeennttééss  
  

LLeess  eennggaaggeemmeennttss  rréégglleemmeennttééss  ssoonntt,,  àà  ttoouutt  mmoommeenntt,,  rreepprréésseennttééss  ppaarr  ddeess  aaccttiiffss  ééqquuiivvaalleennttss,,  

ppllaaccééss  eett  llooccaalliissééss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ccoonnggoollaaiiss..    

  

TToouutteeffooiiss,,  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ll’’éévvoolluuttiioonn  ddee  llaa  ccoonnjjoonnccttuurree  ééccoonnoommiiqquuee,,  uunnee  qquuoottiittéé  mmaaxxiimmaallee  

iinniittiiaallee  ddee  5500  %%  ddeess  aaccttiiffss  rreepprréésseennttaattiiffss  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  rréégglleemmeennttééss,,  rréévviissaabbllee  ttoouuss  lleess  

cciinnqq  aannss  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess,,  ppoouurrrraa  êêttrree  llooccaalliissééee  

ddaannss  dd’’aauuttrreess  EEttaattss  ssuurr  aavviiss  ddee  cceettttee  AAuuttoorriittéé  eett  aapprrèèss  aauuttoorriissaattiioonn  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  

sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..    

  

AArrttiiccllee  337700  ::  DDee  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  rréégglleemmeennttééss  ddeess  eennttrreepprriisseess  

dd’’aassssuurraannccee  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  
  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  337711  àà  337733  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  lleess  eennggaaggeemmeennttss  

rréégglleemmeennttééss  ddeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  ssoonntt  rreepprréésseennttééss  àà  ll’’aaccttiiff  dduu  bbiillaann  

ddee  llaa  ffaaççoonn  ssuuiivvaannttee  ::    

  

11..  ssoonntt  aaddmmiisseess  ddaannss  llaa  lliimmiittee  gglloobbaallee  ddee  5500  %%  dduu  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddeess  eennggaaggeemmeennttss    

rréégglleemmeennttééss  ::    

aa..  lleess  oobblliiggaattiioonnss  eett  aauuttrreess  vvaalleeuurrss  éémmiisseess  oouu  ggaarraannttiieess  ppaarr  ll’’EEttaatt  ;;  

bb..  lleess  oobblliiggaattiioonnss  éémmiisseess  oouu  ggaarraannttiieess  ppaarr  uunn  oorrggaanniissmmee  ffiinnaanncciieerr  iinntteerrnnaattiioonnaall  àà  

ccaarraaccttèèrree  ppuubblliicc  ddoonntt  ll’’EEttaatt  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ;;    

cc..  lleess  oobblliiggaattiioonnss  éémmiisseess  oouu  ggaarraannttiieess  ppaarr  uunnee  iinnssttiittuuttiioonn  ffiinnaanncciièèrree  iinntteerrnnaattiioonnaallee  

ssppéécciiaalliissééee  ddaannss  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  oouu  uunnee  bbaannqquuee  mmuullttiillaattéérraallee  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

ccoommppéétteennttee  ppoouurr  ll’’EEttaatt  ;;    

  

22..  ssoonntt  aaddmmiisseess  ddaannss  llaa  lliimmiittee  gglloobbaallee  ddee  4400  %%  dduu  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  

rréégglleemmeennttééss  ::    

aa..  lleess  oobblliiggaattiioonnss  eett  aaccttiioonnss  aauuttrreess  qquuee  cceelllleess  vviissééeess  aauu  ppooiinntt  11,,  aayyaanntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  
aappppeell  ppuubblliicc  àà  ll’’ééppaarrggnnee  eett  ffaaiissaanntt  ll’’oobbjjeett  ddee  ttrraannssaaccttiioonnss  ssuurr  uunn  mmaarrcchhéé  aauu  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  rréégguulliieerr  eett  ccoonnttrrôôlléé  ppaarr  ll’’EEttaatt  eett  iinnssccrriitteess  ssuurr  uunnee  lliissttee  ffiixxééee  ppaarr  

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  aapprrèèss  aavviiss  ccoonnffoorrmmee  ddee  llaa  

BBaannqquuee  CCeennttrraallee  dduu  CCoonnggoo  oouu  iinnssccrriitteess  àà  llaa  ccoottee  ooffffiicciieellllee  dd’’uunnee  bboouurrssee  ddee  vvaalleeuurrss  ;;  

bb..  lleess  aaccttiioonnss  eett  aauuttrreess  vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  nnoonn  oobblliiggaattaaiirreess,,  iinnssccrriitteess  àà  llaa  ccoottee  ooffffiicciieellllee  

dd’’uunnee  bboouurrssee  ddee  vvaalleeuurrss  oouu  aayyaanntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  aappppeell  ppuubblliicc  àà  ll’’ééppaarrggnnee  oouu  ffaaiissaanntt  

ll’’oobbjjeett  ddee  ttrraannssaaccttiioonnss  ssuurr  uunn  mmaarrcchhéé  aauu  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  rréégguulliieerr  eett  ccoonnttrrôôlléé  ppaarr  ll’’EEttaatt  

eett  iinnssccrriittee  ssuurr  uunnee  lliissttee  ffiixxééee  ppaarr    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  
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aassssuurraanncceess  aapprrèèss  aavviiss  ccoonnffoorrmmee  ddee  llaa  BBaannqquuee  CCeennttrraallee  dduu  CCoonnggoo,,  aauuttrreess  qquuee  cceelllleess  

vviissééeess  aauuxx  lliitteerraass  cc  eett  dd  ccii--ddeessssoouuss  ;;    

cc..  lleess  aaccttiioonnss  ddeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  oouu  ddee  rrééaassssuurraannccee  aayyaanntt  lleeuurr  ssiièèggee  ssoocciiaall  ssuurr  
oouu  eenn  ddeehhoorrss  dduu  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall,,  mmaaiiss  ddoonntt  ll’’EEttaatt  ccoonnggoollaaiiss  eesstt  aaccttiioonnnnaaiirree  ;;    

dd..  lleess  aaccttiioonnss,,  oobblliiggaattiioonnss,,  ppaarrttss  eett  ddrrooiittss  éémmiiss  ppaarr  ddeess  ssoocciiééttééss  ccoommmmeerrcciiaalleess  aayyaanntt  lleeuurr  

ssiièèggee  ssoocciiaall  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,  aauuttrreess  qquuee  lleess  

vvaalleeuurrss  vviissééeess  aauuxx  lliitteerraass  aa,,  bb,,  cc  ccii--ddeessssuuss  ;;    

ee..  lleess  aaccttiioonnss  ddeess  ssoocciiééttééss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddoonntt  ll’’oobbjjeett  eesstt  lliimmiittéé  àà  llaa  ggeessttiioonn  dd’’uunn  

ppoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  vvaalleeuurrss  mmeennttiioonnnnééeess  aauuxx  ppooiinnttss  11,,  22  lliitteerraass  aa  eett  bb  ;;    
  

33..  ssoonntt  aaddmmiiss  ddaannss  llaa  mmêêmmee  lliimmiittee  ddee  4400  %%  dduu  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  rréégglleemmeennttééss  

::  lleess  ddrrooiittss  rrééeellss  iimmmmoobbiilliieerrss  aafffféérreennttss  àà  ddeess  iimmmmeeuubblleess  ssiittuuééss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  

RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ;;    

44..  ssoonntt  aaddmmiiss  ddaannss  llaa  lliimmiittee  ddee  2200  %%  dduu  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  rréégglleemmeennttééss  ::  lleess  

pprrêêttss  oobbtteennuuss  oouu  ggaarraannttiiss  ppaarr  ll’’EEttaatt  ;;    
  

55..  ssoonntt  aaddmmiiss  ddaannss  llaa  lliimmiittee  gglloobbaallee  ddee  2200  %%  dduu  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  

rréégglleemmeennttééss  ::    

aa..  lleess  pprrêêttss  hhyyppootthhééccaaiirreess  ddee  pprreemmiieerr  rraanngg  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  oouu  mmoorraalleess  aayyaanntt  

lleeuurr  ddoommiicciillee  oouu  lleeuurr  ssiièèggee  ssoocciiaall  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  

CCoonnggoo  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  337777  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ;;    

bb..  lleess  pprrêêttss  oobbtteennuuss  oouu  ggaarraannttiiss  ppaarr  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt  aayyaanntt  lleeuurr  ssiièèggee  ssoocciiaall  

ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall,,  ddeess  iinnssttiittuuttiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  ssppéécciiaalliissééeess  ddaannss  llee  

ddéévveellooppppeemmeenntt    oouu  ddeess  bbaannqquueess  mmuullttiillaattéérraalleess  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  ccoommppéétteenntteess  ppoouurr  

llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ;;    

  

66..  ssoonntt  aaddmmiiss  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  mmiinniimmaall  ddee  1100  %%  eett  ddaannss  uunnee  lliimmiittee  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  

rréégglleemmeennttééss  ::    

aa..  lleess  ccoommpptteess  oouuvveerrttss  ddaannss  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  bbaannccaaiirree  ssiittuuéé  eenn  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ;;    

bb..  lleess  eessppèècceess  eenn  ccaaiissssee..    
  

LLaa  tteennuuee  ddeess  ccoommpptteess  eesstt  aassssuurrééee  ppaarr  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ddee  ccrrééddiitt,,  lleess  ccoommppttaabblleess  dduu  

ttrrééssoorr  oouu  lleess  cceennttrreess  ddee  cchhèèqquueess  ppoossttaauuxx..  IIllss  ssoonntt  lliibbeellllééss  aauu  nnoomm  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  

dd’’aassssuurraannccee  oouu  ddee  ssaa  ssuuccccuurrssaallee  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ooùù  lleess  ccoonnttrraattss  oonntt  

ééttéé  ssoouussccrriittss  eett  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddéébbiittééss  qquu’’aavveecc  ll’’aaccccoorrdd  dd’’uunn  ddiirriiggeeaanntt,,  dduu  mmaannddaattaaiirree  

ggéénnéérraall  oouu  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  ddééssiiggnnééee  ppaarr  eeuuxx  àà  cceett  eeffffeett..    

  

LLeess  iinnttéérrêêttss  éécchhuuss  oouu  ccoouurruuss  ddeess  ppllaacceemmeennttss  éénnuumméérrééss  ccii--ddeessssuuss  ssoonntt  aassssiimmiillééss  aauuxxddiittss  

ppllaacceemmeennttss..    
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LLoorrssqquuee  llee  ppaaiieemmeenntt  dd’’uunn  oouu  ddee  pplluussiieeuurrss  ssiinniissttrreess,,  ddoonntt  llee  ccooûûtt  eexxccèèddee  55  %%  ddeess  pprriimmeess  

éémmiisseess  aa  ppoouurr  eeffffeett  ddee  rraammeenneerr  llaa  ppaarrtt  ddeess  aaccttiiffss  vviissééss  aauu  ppooiinntt  66  dduu  sseeuuiill  mmiinniimmaall  ddee  1100%%,,  

llaa  ssiittuuaattiioonn  ddooiitt  êêttrree  rréégguullaarriissééee  eennddééaannss  ttrrooiiss  mmooiiss..    

  

AArrttiiccllee  337711  ::  DDee  llaa  RReepprréésseennttaattiioonn  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  rréégglleemmeennttééss  ddeess  eennttrreepprriisseess  

pprréésseennttaanntt  lleess  ooppéérraattiioonnss  vviiee  eett  ccaappiittaalliissaattiioonn  
  

LLeess  rrèègglleess  ffiixxééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt  ssoonntt  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  eennggaaggeemmeennttss  rréégglleemmeennttééss  ddeess  

eennttrreepprriisseess  pprréésseennttaanntt  lleess  ooppéérraattiioonnss  vviiee  eett  ccaappiittaalliissaattiioonn..    

  

SSoonntt  aaddmmiisseess  eenn  rreepprréésseennttaattiioonn  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  rréégglleemmeennttééss  ddeess  eennttrreepprriisseess  rrééaalliissaanntt  

ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddaannss  lleess  bbrraanncchheess  vviiee  eett  ccaappiittaalliissaattiioonn,,  lleess  aavvaanncceess  ssuurr  ccoonnttrraattss  eett  lleess  pprriimmeess  

oouu  ccoottiissaattiioonnss  rreessttaanntt  àà  rreeccoouuvvrreerr  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  ddee  ddaattee  aauu  pplluuss,,  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  rreessppeeccttiivveess  

ddee  3300%%  eett  55  %%  ddeess  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess..    

  

AArrttiiccllee  337722  ::  DDeess  pprriimmeess  aarrrriiéérrééeess  ddee  mmooiinnss  dd’’uunn  aann  
  

LLaa  pprroovviissiioonn  ppoouurr  rriissqquueess  eenn  ccoouurrss  ddeess  eennttrreepprriisseess  pprraattiiqquuaanntt  lleess  ooppéérraattiioonnss  mmeennttiioonnnnééeess  

aauuxx  bbrraanncchheess  11  àà  1188  ddee  ll’’aarrttiiccllee  440022,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  bbrraanncchheess  44  àà  77,,  1111  eett  1122,,  ppeeuutt  êêttrree  

rreepprréésseennttééee  jjuussqquu’’àà  ccoonnccuurrrreennccee  ddee  3300  %%  ddee  ssoonn  mmoonnttaanntt  ppaarr  ddeess  pprriimmeess  oouu  ccoottiissaattiioonnss  

nneetttteess  dd’’iimmppôôttss,,  ddee  ttaaxxeess  eett  ddee  ccoommmmiissssiioonnss,,  eett  dd’’uunn  aann  ddee  ddaattee  aauu  pplluuss..    

  

LLeess  pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess  rreellaattiivveess  aauuxx  bbrraanncchheess  44  àà  77,,  1111  eett  1122  ppeeuuvveenntt  êêttrree  rreepprréésseennttééeess,,  

jjuussqquu’’àà  ccoonnccuurrrreennccee  ddee  3300  %%  ddee  lleeuurr  mmoonnttaanntt  ppaarr  ddeess  pprriimmeess  oouu  ccoottiissaattiioonnss  nneetttteess  dd’’iimmppôôttss,,  

ddee  ttaaxxeess  eett  ddee  ccoommmmiissssiioonnss,,  eett  dd’’uunn  aann  ddee  ddaattee  aauu  pplluuss..    

  

AArrttiiccllee  337733  ::  DDee  llaa  ddiissppeerrssiioonn      
  

LLaa  vvaalleeuurr  aauu  bbiillaann  ddeess  aaccttiiffss  mmeennttiioonnnnééss  ccii--aapprrèèss  rraappppoorrttééee  aauu  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddeess  

eennggaaggeemmeennttss  rréégglleemmeennttééss  nnee  ppeeuutt  eexxccééddeerr,,  ssaauuff  ddéérrooggaattiioonn  aaccccoorrddééee,,  aauu  ccaass  ppaarr  ccaass,,  ppaarr      

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ::  
  

11..  55  %%  ppoouurr  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  vvaalleeuurrss  éémmiisseess  eett  ddeess  pprrêêttss  oobbtteennuuss  ppaarr  uunn  mmêêmmee  oorrggaanniissmmee,,  àà  

ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  vvaalleeuurrss  éémmiisseess  eett  ddeess  pprrêêttss  oobbtteennuuss  ppaarr  ll’’EEttaatt..  TToouutteeffooiiss,,  llee  rraattiioo  ddee  ddrrooiitt  

ccoommmmuunn  ddee  55  %%  ppeeuutt  aatttteeiinnddrree  1100  %%  ppoouurr  lleess  ttiittrreess  dd’’uunn  mmêêmmee  éémmeetttteeuurr  àà  ccoonnddiittiioonn  qquuee  

llaa  vvaalleeuurr  ddeess  ttiittrreess  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  éémmeetttteeuurrss  ddoonntt  lleess  éémmiissssiioonnss  ssoonntt  aaddmmiisseess  aauu--ddeellàà  

dduu  rraattiioo  ddee  55  %%  nn’’eexxccèèddee  ppaass  4400  %%  dduu  mmoonnttaanntt  ddééffiinnii  ccii--ddeessssuuss  ;;    

22..  1155  %%  ppoouurr  uunn  mmêêmmee  iimmmmeeuubbllee  oouu  ppoouurr  lleess  ppaarrttss  oouu  aaccttiioonnss  dd’’uunnee  mmêêmmee  ssoocciiééttéé  

iimmmmoobbiilliièèrree  oouu  ffoonncciièèrree  ;;    

33..  22  %%  ppoouurr  lleess  vvaalleeuurrss  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  337700  aauu  ppooiinntt  22  lliitteerraa  dd,,  éémmiisseess  ppaarr  llaa  mmêêmmee  

eennttrreepprriissee..    

44..  2200  %%  ppoouurr  lleess  ssoommmmeess  ddééppoossééeess  ddaannss  uunn  mmêêmmee  ééttaabblliisssseemmeenntt  bbaannccaaiirree..    
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UUnnee  eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  nnee  ppeeuutt  aaffffeecctteerr  àà  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ddee  sseess  eennggaaggeemmeennttss  

rréégglleemmeennttééss  pplluuss  ddee  5500  %%  ddeess  aaccttiioonnss  éémmiisseess  ppaarr  uunnee  mmêêmmee  ssoocciiééttéé..    

  

AArrttiiccllee  337744  ::  DDee  llaa  ccrrééaannccee  ssuurr  lleess  rrééaassssuurreeuurrss      
  

LLeess  pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess  rreellaattiivveess  aauuxx  aaffffaaiirreess  ccééddééeess  àà  uunn  rrééaassssuurreeuurr  nnee  ssoonntt  

rreepprréésseennttééeess  qquuee  ppaarr  ddeess  ddééppôôttss  eenn  eessppèècceess  àà  ccoonnccuurrrreennccee  dduu  mmoonnttaanntt  ggaarraannttii..  

    

PPoouurr  llaa  rreepprréésseennttaattiioonn  ddee  pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauuxx  bbrraanncchheess  44  àà  77,,  1111  eett  1122  

ddee  ll’’aarrttiiccllee  440022  ddee    llaa  pprréésseennttee  llooii,,  lleess  ccrrééaanncceess  ssuurr  lleess  rrééaassssuurreeuurrss  ssoonntt  aaddmmiisseess  ddaannss  llaa  

lliimmiittee  ddee  2200  %%..    

  

AArrttiiccllee  337755  ::  DDee  ll’’aacccceeppttaattiioonn  eenn  rrééaassssuurraannccee  
  

LLeess  pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess  aafffféérreenntteess  aauuxx  aacccceeppttaattiioonnss  eenn  rrééaassssuurraannccee  ssoonntt  rreepprréésseennttééeess  àà  

ll’’aaccttiiff  ppaarr  ddeess  ccrrééaanncceess  eessppèècceess  ddéétteennuueess  ssuurr  lleess  ccééddaanntteess  aauu  ttiittrree  ddeessddiitteess  aacccceeppttaattiioonnss..    

  

AArrttiiccllee  337766  ::  DDeess  ddrrooiittss  rrééeellss  iimmmmoobbiilliieerrss  
  

LLeess  eennttrreepprriisseess  nnee  ppeeuuvveenntt  aaccqquuéérriirr  dd’’iimmmmeeuubblleess  ggrreevvééss  ddee  ddrrooiittss  rrééeellss  rreepprréésseennttaanntt  pplluuss  

ddee  6655  %%  ddee  lleeuurr  vvaalleeuurr,,  nnii  ccoonnsseennttiirr  ddee  ddrrooiittss  rrééeellss  ssuurr  lleeuurrss  iimmmmeeuubblleess,,  ssaauuff  aauuttoorriissaattiioonn,,  

aaccccoorrddééee  àà  ttiittrree  eexxcceeppttiioonnnneell,,  ppaarr    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  337777  ::  DDeess  pprrêêttss  pprriivviillééggiiééss  
  

LLeess  pprrêêttss  hhyyppootthhééccaaiirreess  mmeennttiioonnnnééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  337700  aauu  ppooiinntt  55  lliitteerraa  aa  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ssoonntt  

ggaarraannttiiss  ppaarr  uunnee  hhyyppootthhèèqquuee  ddee  pprreemmiieerr  rraanngg  pprriissee  ssuurr  uunn  iimmmmeeuubbllee  ssiittuuéé  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  

nnaattiioonnaall,,  ssuurr  uunn  nnaavviirree  oouu  ssuurr  uunn  aaéérroonneeff..  LL’’eennsseemmbbllee  ddeess  pprriivviillèèggeess  eett  hhyyppootthhèèqquueess  ddee  

pprreemmiieerr  rraanngg  nnee  ddooiitt  ppaass  eexxccééddeerr  6655  %%  ddee  llaa  vvaalleeuurr  vvéénnaallee  ddee  ll’’iimmmmeeuubbllee,,  dduu  nnaavviirree  oouu  ddee  

ll’’aaéérroonneeff  ccoonnssttiittuuaanntt  llaa  ggaarraannttiiee  dduu  pprrêêtt,,  eessttiimmééee  aauu  jjoouurr  ddee  llaa  ccoonncclluussiioonn  dduu  ccoonnttrraatt..    

  

AArrttiiccllee  337788  ::  DDeess  vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  eett  ttiittrreess  aassssiimmiillééss  
  

LLeess  vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  eett  ttiittrreess  aassssiimmiillééss  ffoonntt  ll’’oobbjjeett  ssooiitt  dd’’uunnee  iinnssccrriippttiioonn  eenn  ccoommppttee  oouu  dd’’uunn  

ddééppôôtt  aauupprrèèss  dd’’uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  vviisséé  àà  ll’’aarrttiiccllee  337700  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ssooiitt  dd’’uunnee  iinnssccrriippttiioonn  

nnoommiinnaattiivvee  ddaannss  lleess  ccoommpptteess  ddee  ll’’oorrggaanniissmmee  éémmeetttteeuurr,,  àà  ccoonnddiittiioonn  qquuee  cceelluuii--ccii  ssooiitt  ssiittuuéé  ssuurr  

llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..    

  

LLeess  aacctteess  ddee  pprroopprriiééttéé  ddeess  aaccttiiffss  iimmmmoobbiilliieerrss,,  lleess  aacctteess  eett  lleess  ttiittrreess  ccoonnssaaccrraanntt  lleess  pprrêêttss  oouu  

ccrrééaanncceess  ddooiivveenntt  êêttrree  ccoonnsseerrvvééss  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..    
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AArrttiiccllee  337799  ::  DDee  llaa  ggaarraannttiiee  ddeess  ccrrééaanncceess  ssuurr  lleess  rrééaassssuurreeuurrss    
  

LLaa  ggaarraannttiiee  ddeess  ccrrééaanncceess  ssuurr  lleess  rrééaassssuurreeuurrss    eesstt  ccoonnssttiittuuééee  ssooiitt  ppaarr  ddeess  ddééppôôttss  eenn  

eessppèècceess,,  ssooiitt  ppaarr  ddeess  lleettttrreess  ddee  ccrrééddiittss  bbaannccaaiirreess,,  ssooiitt  ppaarr  llee  nnaannttiisssseemmeenntt  ddeess  vvaalleeuurrss  

vviissééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  337700  ppooiinnttss  11  eett  22  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

    

LLeess  vvaalleeuurrss  rreeççuueess  eenn  nnaannttiisssseemmeenntt  ssoonntt  éévvaalluuééeess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  

aarrttiicclleess  338800  eett  338811  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

LLeess  lleettttrreess  ddee  ccrrééddiittss  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aalliinnééaa  11  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ddéélliivvrrééeess  qquuee  ppaarr  uunn  

ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccrrééddiitt  ddoommiicciilliiéé  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  eett  nn’’aappppaarrtteennaanntt  

ppaass  aauu  mmêêmmee  ggrroouuppee  qquuee  llaa  ccééddaannttee  eett//oouu  llee  rrééaassssuurreeuurr..    

  

AArrttiiccllee  338800  ::  DDeess  vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  aammoorrttiissssaabblleess  
  

LLeess  vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  aammoorrttiissssaabblleess  éénnuumméérrééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  337700  ppooiinnttss  11,,  22  lliitteerraa  aa  eett  bb  ssoonntt  

éévvaalluuééeess  àà  lleeuurr  vvaalleeuurr  llaa  pplluuss  ffaaiibbllee  rrééssuullttaanntt  ddee  llaa  ccoommppaarraaiissoonn  eennttrree  llaa  vvaalleeuurr  dd’’aaccqquuiissiittiioonn,,  

llaa  vvaalleeuurr  ddee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  eett  llaa  vvaalleeuurr  vvéénnaallee..    

  

AArrttiiccllee  338811  ::  DDeess  mmooddaalliittééss  dd’’éévvaalluuaattiioonn  ddeess  aaccttiiffss  
  

AA  ll’’eexxcceeppttiioonn  ddeess  vvaalleeuurrss  éévvaalluuééeess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt,,  lleess  aaccttiiffss  mmeennttiioonnnnééss  

àà  ll’’aarrttiiccllee  337733  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ffoonntt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddoouubbllee  éévvaalluuaattiioonn  ::    

  

11..  iill  eesstt  dd’’aabboorrdd  pprrooccééddéé  àà  uunnee  éévvaalluuaattiioonn  ssuurr  llaa  bbaassee  dduu  pprriixx  dd’’aacchhaatt  oouu  ddee  rreevviieenntt  ::    
aa..  lleess  vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  ssoonntt  rreetteennuueess  ppoouurr  lleeuurr  pprriixx  dd’’aacchhaatt  ;;    

bb..  lleess  iimmmmeeuubblleess  ssoonntt  rreetteennuuss  ppoouurr  lleeuurr  pprriixx  dd’’aacchhaatt  oouu  ddee  rreevviieenntt  ssaauuff  lloorrssqquu’’iillss  oonntt  ffaaiitt  

ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  rréééévvaalluuaattiioonn  aacccceeppttééee  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

aassssuurraanncceess  aauuqquueell  ccaass  llaa  vvaalleeuurr  rréééévvaalluuééee  eesstt  rreetteennuuee..  LLeess  vvaalleeuurrss  ssoonntt  ddiimmiinnuuééeess  

ddeess  aammoorrttiisssseemmeennttss  pprraattiiqquuééss  aauu  ttaauuxx  aannnnuueell  rréégglleemmeennttaaiirree..  LLee  pprriixx  ddee  rreevviieenntt  ddeess  

iimmmmeeuubblleess  eesstt  cceelluuii  qquuii  rreessssoorrtt  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  ccoonnssttrruuccttiioonn  eett  dd’’aamméélliioorraattiioonn  àà  

ll’’eexxcclluussiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  dd’’eennttrreettiieenn  pprroopprreemmeenntt  ddiittss  ;;    

cc..  lleess  pprrêêttss,,  lleess  nnuueess--pprroopprriiééttééss  eett  lleess  uussuuffrruuiittss  ssoonntt  éévvaalluuééss  ssuuiivvaanntt  lleess  rrèègglleess  
ddéétteerrmmiinnééeess  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..  DDaannss  ttoouuss  lleess  

ccaass,,  ssoonntt  ddéédduuiittss,,  ss’’iill  yy  aa  lliieeuu,,  lleess  rreemmbboouurrsseemmeennttss  eeffffeeccttuuééss  eett  lleess  pprroovviissiioonnss  ppoouurr  

ddéépprréécciiaattiioonn  ;;    

  

22..  iill  eesstt  eennssuuiittee  pprrooccééddéé  àà  uunnee  éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ::    

aa..  lleess  ttiittrreess  nnoonn  ccoottééss  ssoonntt  rreetteennuuss  ppoouurr  lleeuurr  vvaalleeuurr  vvéénnaallee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauu  pprriixx  qquuii  eenn  
sseerraaiitt  oobbtteennuu  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  nnoorrmmaalleess  ddee  mmaarrcchhéé  eett  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  ll’’uuttiilliittéé  dduu  

bbiieenn  ppoouurr  ll’’eennttrreepprriissee  ;;    

bb..  lleess  ttiittrreess  ccoottééss  ssoonntt  rreetteennuuss  ppoouurr  lleeuurr  ddeerrnniieerr  ccoouurrss  ccoottéé  aauu  jjoouurr  ddee  ll’’iinnvveennttaaiirree  ;;    
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cc..  lleess  iimmmmeeuubblleess  ssoonntt  rreetteennuuss  ppoouurr  uunnee  vvaalleeuurr  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess  

ddaannss  cchhaaqquuee  ccaass  ppaarr    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

33..  llaa  vvaalleeuurr  iinnssccrriittee  aauu  bbiillaann  eesstt  cceellllee  qquuii  rrééssuullttee  ddee  ll’’aapppplliiccaattiioonn  dduu  ppooiinntt  11..    
  

DDaannss  llee  ccaass  ooùù  llaa  vvaalleeuurr    ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  ppllaacceemmeennttss  eessttiimmééee  pprréévvuuee  aauu    

ppooiinntt  22  lluuii  eesstt  iinnfféérriieeuurree,,  iill  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  uunnee  pprroovviissiioonn  ppoouurr  ddéépprréécciiaattiioonn  ééggaallee  àà  llaa  ddiifffféérreennccee  

eennttrree  cceess  ddeeuuxx  vvaalleeuurrss..    

  

AArrttiiccllee  338822  ::  DDee  ll’’eexxppeerrttiissee  
  

LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ppeeuutt  ffaaiirree  pprrooccééddeerr  àà  llaa  ffiixxaattiioonn  ppaarr  

uunnee  eexxppeerrttiissee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddee  ll’’aaccttiiff  ddeess  eennttrreepprriisseess  eett,,  nnoottaammmmeenntt  ddeess  

iimmmmeeuubblleess,,  ddeess  ppaarrttss  eett  aaccttiioonnss  ddeess  ssoocciiééttééss  iimmmmoobbiilliièèrreess  lleeuurr  aappppaarrtteennaanntt  oouu  ssuurr  lleessqquueellss  

eelllleess  oonntt  ccoonnsseennttii  uunn  pprrêêtt  oouu  uunnee  oouuvveerrttuurree  ddee  ccrrééddiitt  hhyyppootthhééccaaiirree..    

  

LLaa  vvaalleeuurr  rrééssuullttaanntt  ddee  ll’’eexxppeerrttiissee  ffiigguurree  ddaannss  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  llaa  vvaalleeuurr  ddee  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  

ppllaacceemmeennttss  pprréévvuuss  aauu  ppooiinntt  22  ddee  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt..  EEllllee  ppeeuutt  ééggaalleemmeenntt  êêttrree  iinnssccrriittee  àà  ll’’aaccttiiff  

dduu  bbiillaann  ddaannss  lleess  lliimmiitteess  eett  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééeess  ddaannss  cchhaaqquuee  ccaass  ppaarr      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  

rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

LLeess  ffrraaiiss  ddee  ll’’eexxppeerrttiissee  ssoonntt  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee..    

  

Chapitre 4 : Des revenus des placements  

  

AArrttiiccllee  338833  ::  DDuu  mmaaiinnttiieenn  dduu  rreevveennuu  nneett  ddeess  ppllaacceemmeennttss      
  

LLeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee--vviiee  oouu  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  mmaaiinnttiieennnneenntt  llee  rreevveennuu  nneett  ddee  lleeuurrss  

ppllaacceemmeennttss  àà  uunn  mmoonnttaanntt  aauu  mmooiinnss  ééggaall  àà  cceelluuii  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddoonntt  ssoonntt  ccrrééddiittééeess  lleess  

pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess..    

  

AArrttiiccllee  338844  ::  DDuu  ccaallccuull  dduu  rreevveennuu  ddeess  ppllaacceemmeennttss      
  

LLee  rreevveennuu  nneett  ddeess  ppllaacceemmeennttss  eenn  vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  aammoorrttiissssaabblleess  ss’’oobbttiieenntt  eenn  aajjoouuttaanntt  aauu  

mmoonnttaanntt  ddeess  ccoouuppoonnss  nneettss  dd’’iimmppôôttss  llee  ssuupppplléémmeenntt  ddee  rreevveennuuss  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  ll’’eexxccééddeenntt  

dduu  pprriixx  ddee  rreemmbboouurrsseemmeenntt  ddeess  ttiittrreess  ssuurr  lleeuurr  vvaalleeuurr  dd’’aaffffeeccttaattiioonn  aauuxx  pprroovviissiioonnss..    

  

QQuuaanndd  llaa  vvaalleeuurr  dd’’aaffffeeccttaattiioonn  ddeess  ttiittrreess  eesstt  ssuuppéérriieeuurree  àà  lleeuurr  pprriixx  nneett  ddee  rreemmbboouurrsseemmeenntt,,  llaa  

ppeerrttee  ddee  rreevveennuu  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  ddiifffféérreennccee  eesstt  ddéédduuiittee  dduu  mmoonnttaanntt  ddeess  ccoouuppoonnss..    

  

LLee  ssuupppplléémmeenntt  oouu  llaa  ppeerrttee  ddeess  rreevveennuuss  ssoonntt  ccaallccuullééss  eenn  ffaaiissaanntt  uussaaggee  dd’’uunn  ttaauuxx  dd’’eessccoommppttee  

ééggaall  aauu  ttaauuxx  mmooyyeenn  ddeess  pprroovviissiioonnss..    
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LLee  rreevveennuu  ddeess  ppllaacceemmeennttss  aauuttrreess  qquuee  cceeuuxx  eenn  vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  aammoorrttiissssaabblleess  eesstt  

rreepprréésseennttéé  ppaarr  lleess  ccoouuppoonnss  oouu  llooyyeerrss  dduu  ddeerrnniieerr  eexxeerrcciiccee  ccoonnnnuu,,  nneettss  dd’’iimmppôôttss  eett  ddee  

cchhaarrggeess..    

  

AArrttiiccllee  338855  ::  DDeess  iinnttéérrêêttss  ccrrééddiittééss  aauuxx  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess      
  

LLee  mmoonnttaanntt  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddoonntt  ssoonntt  ccrrééddiittééeess  lleess  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess  ss’’oobbttiieenntt  eenn  

mmuullttiipplliiaanntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  pprroovviissiioonnss  ddeess  eennttrreepprriisseess  ppaarr  llee  ttaauuxx  dd’’iinnttéérrêêtt  qquuii  sseerrtt  ddee  bbaassee  aauu  

ccaallccuull  ddeess  ttaarriiffss..    
  

LLoorrssqquuee  lleess  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess  ssoonntt  ccaallccuullééeess  eenn  éévvaalluuaanntt  lleess  eennggaaggeemmeennttss  eeffffeeccttiiffss  

ddeess  ppaarrttiieess  àà  uunn  ttaauuxx  dd’’iinnttéérrêêtt  iinnfféérriieeuurr  àà  cceelluuii  dduu  ttaarriiff,,  llee  ttaauuxx  ddee  ccaallccuull  ddeess  pprroovviissiioonnss  ppeeuutt  

êêttrree  ssuubbssttiittuuéé  aauu  ttaauuxx  dduu  ttaarriiff..    
  

LLee  mmoonnttaanntt  ddeess  iinnttéérrêêttss  sseerrvviiss  aauuxx  pprroovviissiioonnss  ppoouurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  aauuxx  eexxccééddeennttss  ss’’oobbttiieenntt  eenn  

mmuullttiipplliiaanntt  llee  mmoonnttaanntt  ddee  cceess  pprroovviissiioonnss  ppaarr  llee  ttaauuxx  dd’’iinnttéérrêêtt  pprréévvuu  aauuxx  ccoonnttrraattss  

ccoorrrreessppoonnddaannttss..    
  

LLee  ttaauuxx  mmooyyeenn  ddeess  pprroovviissiioonnss  ss’’oobbttiieenntt  eenn  ddiivviissaanntt  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  iinnttéérrêêttss  àà  sseerrvviirr  aauuxx  

pprroovviissiioonnss  ppaarr  llee  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddeess  pprroovviissiioonnss..    

  

AArrttiiccllee  338866  ::  DDee  llaa  mmaajjoorraattiioonn  ddeess  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess    
  

LLoorrssqquuee  llee  rreevveennuu  ttoottaall  ddeess  ppllaacceemmeennttss  eesstt  iinnfféérriieeuurr  aauu  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddoonntt  ssoonntt  

ccrrééddiittééeess  lleess  pprroovviissiioonnss,,  iill  yy  aa  lliieeuu  ddee  ffaaiirree  ssuubbiirr  àà  cceelllleess--ccii  uunnee  mmaajjoorraattiioonn  ddeessttiinnééee  àà  

ccoommbblleerr  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  aaccttuueellllee  eett  ffuuttuurree  ddeess  rreevveennuuss  ddee  ppllaacceemmeenntt  aafffféérreennttss  aauuxx  ccoonnttrraattss  eenn  

ccoouurrss..    
  

CCeettttee  mmaajjoorraattiioonn  eesstt  ppoorrttééee  aauu  ppaassssiiff  dduu  bbiillaann  ssoouuss  llaa  rruubbrriiqquuee  ddeess  pprroovviissiioonnss  

mmaatthhéémmaattiiqquueess..    
  

SSoonn  mmoonnttaanntt  ddooiitt  êêttrree  aauu  mmooiinnss  ééggaall  àà  ddiixx  ffooiiss  ll’’iinnssuuffffiissaannccee  aaccttuueellllee  ddeess  rreevveennuuss  eett  ddiimmiinnuuéé,,  

llee  ccaass  éécchhééaanntt  ddee  llaa  pplluuss--vvaalluuee  aaccccuussééee  ppaarr  lleess  ppllaacceemmeennttss  àà  llaa  ddaattee  rreetteennuuee  ppoouurr  llee  ccaallccuull  

ddeess  rreevveennuuss,,  eessttiimmééss,,  ppoouurr  lleess  ppllaacceemmeennttss,,  sseelloonn  lleess  rrèègglleess  ddee  ll’’aarrttiiccllee  338844  ddee  llaa  pprréésseennttee  

llooii..    
  

EExxcceeppttiioonnnneelllleemmeenntt,,  ddeess  ddééllaaiiss  ppoouurr  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  cceettttee  mmaajjoorraattiioonn  ppeeuuvveenntt  êêttrree  

aaccccoorrddééss  ppaarr      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  338877  ::  DDee  llaa  ddéérrooggaattiioonn    
  

LLeess  eennttrreepprriisseess  nnee  ssoonntt  tteennuueess  ddee  ffaaiirree  lleess  ccaallccuullss  mmeennttiioonnnnééss  aauuxx  aarrttiicclleess  338844  àà  338866  ccii--

ddeessssuuss  qquuee  lloorrssqquuee  llee  rreevveennuu  aannnnuueell,,  nnoonn  ccoommpprriiss  lleess  bbéénnééffiicceess  pprroovveennaanntt  ddee  vveenntteess  oouu  ddee  

ccoonnvveerrssiioonnss,,  eesstt  iinnfféérriieeuurr  aauu  mmoonnttaanntt  ddeess  iinnttéérrêêttss  ddoonntt  lleess  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess  ddooiivveenntt  
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êêttrree  ccrrééddiittééeess..  LLeess  ccaallccuullss  ssoonntt  ffaaiittss  eenn  ssee  ppllaaççaanntt  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess  aauu  3311  ddéécceemmbbrree..  IIllss  

ppeeuuvveenntt  êêttrree  rréévviissééss  cchhaaqquuee  aannnnééee..    

  

Chapitre 5 : De la solvabilité des entreprises  

  
Section 1ère : Des dispositions générales  
  

AArrttiiccllee  338888  ::  DDuu  pprriinncciippee  
  

TToouuttee  eennttrreepprriissee  aaggrrééééee  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraanncceess  eett  ddee  rrééaassssuurraanncceess  eenn  

RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  jjuussttiiffiiee  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunnee  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  

ssuuffffiissaannttee,,  rreellaattiivvee  àà  ll’’eennsseemmbbllee  ddee  sseess  aaccttiivviittééss..    

  

AArrttiiccllee  338899  ::  DDeess  éélléémmeennttss  ccoonnssttiittuuttiiffss  ddee  llaa  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé      
  

LLaa  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  mmeennttiioonnnnééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt  eesstt  ccoonnssttiittuuééee,,  aapprrèèss  ddéédduuccttiioonn  ddeess  

ppeerrtteess,,  ddeess  aammoorrttiisssseemmeennttss  rreessttaanntt  àà  rrééaalliisseerr  ssuurr  ccoommmmiissssiioonnss,,  ddeess  ffrraaiiss  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  oouu  

ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  eett  ddeess  aauuttrreess  aaccttiiffss  iinnccoorrppoorreellss,,  ddeess  éélléémmeennttss  ssuuiivvaannttss  ::    
  

11..  llee  ccaappiittaall  ssoocciiaall  lliibbéérréé  oouu  llee  ffoonnddss  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ccoonnssttiittuuéé  ;;    

22..  llaa  mmooiittiiéé  ddee  llaa  ffrraaccttiioonn  nnoonn  lliibbéérrééee  dduu  ccaappiittaall  ssoocciiaall  oouu  ddee  llaa  ppaarrtt  rreessttaanntt  àà  rreemmbboouurrsseerr  ddee  

ll’’eemmpprruunntt  ppoouurr  ffoonnddss  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ;;    

33..  ll’’eemmpprruunntt  oouu  lleess  eemmpprruunnttss  ppoouurr  ffoonnddss  ssoocciiaall  ccoommpplléémmeennttaaiirree  ;;  ttoouutteeffooiiss,,  àà  ppaarrttiirr  ddee  llaa  

mmooiittiiéé  ddee  llaa  dduurrééee  ddee  ll’’eemmpprruunntt,,  cceelluuii--ccii  nn’’eesstt  rreetteennuu  ddaannss  llaa  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  qquuee  

ppoouurr  ssaa  vvaalleeuurr  pprrooggrreessssiivveemmeenntt  rréédduuiittee  cchhaaqquuee  aannnnééee  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  ccoonnssttaanntt  ééggaall  aauu  

ddoouubbllee  dduu  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddee  cceett  eemmpprruunntt  ddiivviisséé  ppaarr  llee  nnoommbbrree  dd’’aannnnééeess  ddee  ssaa  dduurrééee  ;;    

44..  lleess  rréésseerrvveess  ddee  ttoouuttee  ddéénnoommiinnaattiioonn,,  rréégglleemmeennttaaiirreess  oouu  lliibbrreess,,  nnee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  ppaass  àà  

ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ;;    

55..  lleess  bbéénnééffiicceess  rreeppoorrttééss  ;;    
66..  lleess  pplluuss--vvaalluueess  ppoouuvvaanntt  rrééssuulltteerr  ddee  llaa  ssoouuss--eessttiimmaattiioonn  dd’’éélléémmeennttss  dd’’aaccttiiffss  eett  ddee  llaa  

ssuurreessttiimmaattiioonn  dd’’éélléémmeennttss  ddee  ppaassssiiff,,  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ooùù  ddee  tteelllleess  pplluuss--vvaalluueess  nn’’oonntt  ppaass  uunn  

ccaarraaccttèèrree  eexxcceeppttiioonnnneell  ssuurr  ddeemmaannddee  eett  jjuussttiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  aavveecc  ll’’aaccccoorrdd  ddee    

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ;;    

77..  lleess  ffoonnddss  eeffffeeccttiivveemmeenntt  eennccaaiissssééss  pprroovveennaanntt  ddee  ll’’éémmiissssiioonn  ddee  ttiittrreess  oouu  eemmpprruunnttss  

ssuubboorrddoonnnnééss  ;;  cceess  ttiittrreess  eett  eemmpprruunnttss  ddooiivveenntt  rrééppoonnddrree  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss,,  nnoottaammmmeenntt  ddee  

dduurrééee  eett  ddee  rreemmbboouurrsseemmeenntt,,  qquuii  ssoonntt  ffiixxééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  333388  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  llaa  pprriissee  eenn  

ccoommppttee  ddee  cceess  ffoonnddss  eesstt  aaddmmiissee  jjuussqquu’’àà  ccoonnccuurrrreennccee  ddee  5500  %%  ddee  llaa  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé..  

TToouutteeffooiiss,,  llaa  pprriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  cceeuuxx  ddee  cceess  ffoonnddss  qquuii  pprroovviieennnneenntt  ddeess  ttiittrreess  oouu  

eemmpprruunnttss  àà  dduurrééee  ddéétteerrmmiinnééee  nn’’eesstt  aaddmmiissee  qquu’’àà  ccoonnccuurrrreennccee  ddee  2255  %%  ddee  cceettttee  mmaarrggee..  

TToouutt  rreemmbboouurrsseemmeenntt  eeffffeeccttuuéé  iirrrréégguulliièèrreemmeenntt  ppeeuutt  ddoonnnneerr  lliieeuu  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  

ssaannccttiioonnss  ppaarr      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ;;    
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88..  lleess  ddrrooiittss  dd’’aaddhhééssiioonn  pprréélleevvééss  ssuurr  lleess  nnoouuvveeaauuxx  aaddhhéérreennttss  ddeess    mmuuttuueelllleess  dd’’aassssuurraannccee    

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  331100  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

  

AArrttiiccllee  339900  ::  DDuu  mmoonnttaanntt  mmiinniimmaall  ddee  llaa  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  ddeess  ssoocciiééttééss  IIAARRDD    
  

PPoouurr  ttoouutteess  lleess  bbrraanncchheess  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  440022  aauuxx  ppooiinnttss  11  àà  1188,,  llee  mmoonnttaanntt  mmiinniimmuumm  

rréégglleemmeennttaaiirree  ddee  llaa  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  eesstt  ééggaall  aauu  pplluuss  éélleevvéé  ddeess  rrééssuullttaattss  oobbtteennuuss  ppaarr  

aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddeeuuxx  mméétthhooddeess  ssuuiivvaanntteess  ::  

    

11..  ccaallccuull  ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  pprriimmeess  oouu  ccoottiissaattiioonnss  àà  2200  %%  dduu  ttoottaall  ddeess  pprriimmeess  oouu  ccoottiissaattiioonnss  

ddiirreecctteess  oouu  aacccceeppttééeess  eenn  rrééaassssuurraannccee  éémmiisseess  aauu  ccoouurrss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  eett  nneetttteess  

dd’’aannnnuullaattiioonnss  eesstt  aapppplliiqquuéé  llee  rraappppoorrtt  eexxiissttaanntt,,  ppoouurr  llee  ddeerrnniieerr  eexxeerrcciiccee,,  eennttrree  llee  mmoonnttaanntt  

ddeess  ssiinniissttrreess  ddeemmeeuurraanntt  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  aapprrèèss  cceessssiioonn  eett  rrééttrroocceessssiioonn  eenn  

rrééaassssuurraannccee  eett  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ssiinniissttrreess  bbrruuttss  ddee  rrééaassssuurraannccee,,  ssaannss  qquuee  ccee  rraappppoorrtt  

ppuuiissssee  êêttrree  iinnfféérriieeuurr  àà  5500  %%  ;;  
  

22..  ccaallccuull  ppaarr  rraappppoorrtt  àà  llaa  cchhaarrggee  mmooyyeennnnee  aannnnuueellllee  ddeess  ssiinniissttrreess  aauu  ttoottaall  ddeess  ssiinniissttrreess  ppaayyééss  

ppoouurr  lleess  aaffffaaiirreess  ddiirreecctteess  aauu  ccoouurrss  ddeess  ttrrooiiss  ddeerrnniieerrss  eexxeerrcciicceess,,  ssaannss  ddéédduuccttiioonn  ddeess  

ssiinniissttrreess  àà  llaa  cchhaarrggee  ddeess  cceessssiioonnnnaaiirreess  eett  rrééttrroocceessssiioonnnnaaiirreess,,  ssoonntt  aajjoouuttééss,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  lleess  

ssiinniissttrreess  ppaayyééss  aauu  ttiittrree  ddeess  aacccceeppttaattiioonnss  eenn  rrééaassssuurraannccee  oouu  eenn  rrééttrroocceessssiioonn  aauu  ccoouurrss  ddeess  

mmêêmmeess  eexxeerrcciicceess,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  lleess  pprroovviissiioonnss  ppoouurr  ssiinniissttrreess  àà  ppaayyeerr  ccoonnssttiittuuééeess  àà  llaa  ffiinn  

dduu  ddeerrnniieerr  eexxeerrcciiccee,,  ttaanntt  ppoouurr  lleess  aaffffaaiirreess  ddiirreecctteess  qquuee  ppoouurr  lleess  aacccceeppttaattiioonnss  eenn  

rrééaassssuurraannccee..  DDee  cceettttee  ssoommmmee  ssoonntt  ddéédduuiittss,,  dd’’uunnee  ppaarrtt,,  lleess  rreeccoouurrss  eennccaaiissssééss  aauu  ccoouurrss  

ddeess  ttrrooiiss  ddeerrnniieerrss  eexxeerrcciicceess,,  dd’’aauuttrree  ppaarrtt,,  lleess  pprroovviissiioonnss  ppoouurr  ssiinniissttrreess  àà  ppaayyeerr  ccoonnssttiittuuééeess  

aauu  ccoommmmeenncceemmeenntt  dduu  ddeeuuxxiièèmmee  eexxeerrcciiccee  pprrééccééddaanntt  llee  ddeerrnniieerr  eexxeerrcciiccee,,  ttaanntt  ppoouurr  lleess  

aaffffaaiirreess  ddiirreecctteess  qquuee  ppoouurr  lleess  aacccceeppttaattiioonnss  eenn  rrééaassssuurraannccee..  IIll  eesstt  aapppplliiqquuéé  uunn  

ppoouurrcceennttaaggee  ddee  2255  %%  aauu  ttiieerrss  dduu  mmoonnttaanntt  aaiinnssii  oobbtteennuu..    

  

LLee  rrééssuullttaatt  ddéétteerrmmiinnéé  ppaarr  aapppplliiccaattiioonn  ddee  llaa  ddeeuuxxiièèmmee  mméétthhooddee  eesstt  oobbtteennuu  eenn  mmuullttiipplliiaanntt  llee  

mmoonnttaanntt  ccaallccuulléé  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt  ppaarr  llee  rraappppoorrtt  eexxiissttaanntt,,  ppoouurr  llee  ddeerrnniieerr  eexxeerrcciiccee,,  eennttrree  llee  

mmoonnttaanntt  ddeess  ssiinniissttrreess  ddeemmeeuurraanntt  àà  llaa  cchhaarrggee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  aapprrèèss  cceessssiioonn  eenn  rrééaassssuurraannccee  eett  

llee  mmoonnttaanntt  ddeess  ssiinniissttrreess  bbrruutt  ddee  rrééaassssuurraannccee,,  ssaannss  qquuee  ccee  rraappppoorrtt  ppuuiissssee  êêttrree  iinnfféérriieeuurr  àà  5500  

%%..    

  

AArrttiiccllee    339911  ::  DDuu  mmoonnttaanntt  mmiinniimmaall  ddee  llaa  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  ddeess  ssoocciiééttééss--vviiee    
  

PPoouurr  ttoouutteess  lleess  bbrraanncchheess  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  440022  aauuxx  ppooiinnttss  2200  àà  2222,,  lleess  aassssuurraanncceess  

ccoommpplléémmeennttaaiirreess  nnoonn  ccoommpprriisseess,,  llee  mmoonnttaanntt  mmiinniimmaall  rréégglleemmeennttaaiirree  ddee  llaa  mmaarrggee  eesstt  ccaallccuulléé  

ppaarr  rraappppoorrtt  aauuxx  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess..  CCee  mmoonnttaanntt  eesstt  ééggaall  àà  55%%  ddeess  pprroovviissiioonnss  

mmaatthhéémmaattiiqquueess,,  rreellaattiivveess  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraanncceess  ddiirreecctteess  ssaannss  ddéédduuccttiioonn  ddeess  cceessssiioonnss  

eenn  rrééaassssuurraannccee  eett  aauuxx  aacccceeppttaattiioonnss  eenn  rrééaassssuurraannccee,,  mmuullttiipplliiéé  ppaarr  llee  rraappppoorrtt  eexxiissttaanntt,,  ppoouurr  llee  

ddeerrnniieerr  eexxeerrcciiccee,,  eennttrree  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess  aapprrèèss  cceessssiioonn  eenn  

rrééaassssuurraannccee  eett  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess  bbrruutt  ddee  rrééaassssuurraannccee,,  ssaannss  qquuee  ccee  

rraappppoorrtt  ppuuiissssee  êêttrree  iinnfféérriieeuurr  àà  8855  %%..  IIll  eesstt  aajjoouuttéé  aauu  mmoonnttaanntt  mmiinniimmaall  rréégglleemmeennttaaiirree  llee  
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mmoonnttaanntt  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauuxx  aassssuurraanncceess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ccaallccuulléé  sseelloonn  llaa  mméétthhooddee  ddééffiinniiee  àà  

ll’’aarrttiiccllee  339900  ccii--ddeessssuuss  ppoouurr  lleess  bbrraanncchheess  nnoonn--vviiee..    

  

PPoouurr  lleess  aassssuurraanncceess  ssoouussccrriitteess  eenn  uunniittééss  ddee  ccoommppttee,,  llee  mmoonnttaanntt  mmiinniimmuumm  ddee  llaa  mmaarrggee  ddee  

ssoollvvaabbiilliittéé  eesstt  lliimmiittéé  àà  11%%  dduu  mmoonnttaanntt  ddeess  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  cceess  

aassssuurraanncceess..    

  
Section 2 : Des conditions supplémentaires pour la solvabilité d’une entreprise ou   

d’une mutuelle de réassurance  
  

AArrttiiccllee  339922  ::  DDee  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  rrééaassssuurraannccee--vviiee  eett  nnoonn  vviiee  
  

LL’’eexxiiggeennccee  ddee  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  aapppplliiccaabbllee  aauuxx  aaccttiivviittééss  ddee  rrééaassssuurraannccee  vviiee  eett  nnoonn--vviiee  eesstt  

ccaallccuullééee  ssuurr  llaa  bbaassee  dduu  mmoonnttaanntt  aannnnuueell  ddeess  pprriimmeess  oouu  ccoottiissaattiioonnss,,  ssooiitt  ssuurr  llaa  bbaassee  ddee  llaa  

cchhaarrggee  mmooyyeennnnee  ddeess  ssiinniissttrreess  ppoouurr  lleess  ttrrooiiss  ddeerrnniieerrss  eexxeerrcciicceess..    

  

LLeess  eennttrreepprriisseess  pprraattiiqquuaanntt  ssiimmuullttaannéémmeenntt  llaa  rrééaassssuurraannccee  vviiee  eett  nnoonn--vviiee  ddooiivveenntt  aavvooiirr  uunnee  

mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  ddiissppoonniibbllee  ééggaallee  àà  llaa  ssoommmmee  ttoottaallee  ddeess  eexxiiggeenncceess  ddee  mmaarrggee  ddee  

ssoollvvaabbiilliittéé  rreessppeeccttiivveemmeenntt  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  aaccttiivviittééss  ddee  rrééaassssuurraannccee  vviiee  eett  nnoonn--vviiee  ;;  ddaannss  llee  

ccaass  ccoonnttrraaiirree,,  lleess  eennttrreepprriisseess  ssoonntt  ccoonnssiiddéérrééeess  eenn  ddiiffffiiccuullttéé  oouu  eenn  ssiittuuaattiioonn  iirrrréégguulliièèrree..  

    

DDaannss  llee  ccaass  ooùù  llaa  ssiittuuaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  rrééaassssuurraannccee  ssee  ddééggrraaddee  eett  qquuee  

sseess  oobblliiggaattiioonnss  ccoonnttrraaccttuueelllleess  ss’’eenn  ttrroouuvveenntt  mmeennaaccééeess,,  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  

ddeess  aassssuurraanncceess  ppeeuutt  eexxiiggeerr  ddee  cceettttee  eennttrreepprriissee  uunnee  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  rreennffoorrccééee,,  

ssuuppéérriieeuurree  àà  ll’’eexxiiggeennccee  mmiinniimmaallee  ddee  mmaarrggee  mmeennttiioonnnnééee  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt..    

  

TToouutteeffooiiss,,  llee  nniivveeaauu  ttoottaall  ddee  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  eexxiiggéé  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ssuuppéérriieeuurr  aauu  ddoouubbllee  ddee  

ll’’eexxiiggeennccee  mmiinniimmaallee  ddee  cceettttee  cchhaarrggee..    

  

LLoorrssqquuee  llaa  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  rrééaassssuurraannccee  nn’’aatttteeiinntt  ppaass  llee  mmoonnttaanntt  

rréégglleemmeennttaaiirree,,  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess,,  ssaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddee  llaa  

mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ddoonntt  eellllee  ddiissppoossee  aauuxx  tteerrmmeess  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  eexxiiggee  uunn  ppllaann  

ddee  rreeddrreesssseemmeenntt  qquuii  ddooiitt  êêttrree  ssoouummiiss  àà  ssoonn  aapppprroobbaattiioonn  ddaannss  llee  ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss..    

  

EEllllee  ddééssiiggnnee  uunn  ccoonnttrrôôlleeuurr  qquuii  ddooiitt  êêttrree  tteennuu  iinnffoorrmméé  eenn  ppeerrmmaanneennccee  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  

ll’’ééllaabboorraattiioonn  dduu  ppllaann  ddee  rreeddrreesssseemmeenntt..  LL’’eennttrreepprriissee  rreenndd  ccoommppttee  ddee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ddeess  

ddéécciissiioonnss  eett  mmeessuurreess  ccoonntteennuueess  ddaannss  llee  ppllaann  àà  ccee  ccoonnttrrôôlleeuurr,,  qquuii  vveeiillllee  àà  ssoonn  eexxééccuuttiioonn..    

  

AArrttiiccllee  339933  ::  DDuu    ffoonnddss  ddee  ggaarraannttiiee  
  

LLee  ffoonnddss  ddee  ggaarraannttiiee  ddeess  eennttrreepprriisseess  ddee  rrééaassssuurraannccee  eesstt  ccoonnssttiittuuéé  ppaarr  uunn  ttiieerrss  ddee  ll’’eexxiiggeennccee  

ddee  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé..  LLee  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  

ffiixxee,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess,,    lleess  mmiinniimmaa  ddee  

ccee  ffoonnddss,,  sseelloonn  qquu’’iill  ss’’aaggiitt  ddee  ssoocciiééttéé  aannoonnyymmee  oouu  ddee  mmuuttuueellllee  ddee  rrééaassssuurraannccee..    
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SSii  llee  ffoonnddss  ddee  ggaarraannttiiee  nn’’eesstt  ppaass  ccoonnssttiittuuéé  rréégglleemmeennttaaiirreemmeenntt,,  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  

ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  eexxiiggee  uunn  ppllaann  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee,,  qquuii  eesstt  ssoouummiiss  àà  ssoonn  

aapppprroobbaattiioonn  ddaannss  llee  ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss..    

  

AArrttiiccllee  339944  ::  DDeess  eennttrreepprriisseess  ddee  rrééaassssuurraannccee  eenn  ddiiffffiiccuullttéé      
  

LLeess  eennttrreepprriisseess  ddee  rrééaassssuurraannccee  mmeetttteenntt  eenn  ppllaaccee  ddeess  pprrooccéédduurreess  lleeuurr  ppeerrmmeettttaanntt  ddee  

ddéétteecctteerr  uunnee  ddééttéérriioorraattiioonn  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ffiinnaanncciièèrreess  eett  dd’’iinnffoorrmmeerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ll’’AAuuttoorriittéé  

ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  lloorrssqquuee  cceellllee--ccii  ssee  pprroodduuiitt..  

    

DDaannss  llee  ccaass  dd’’eennttrreepprriisseess  ddee  rrééaassssuurraannccee  eenn  ddiiffffiiccuullttéé  oouu  eenn  ssiittuuaattiioonn  iirrrréégguulliièèrree,,  ll’’AAuuttoorriittéé  

ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess    rreessttrreeiinntt  oouu  iinntteerrddiitt  llaa  lliibbrree  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  

aaccttiiffss,,  eett  eesstt  eenn  mmeessuurree  dd’’eexxiiggeerr  ddeessddiitteess  eennttrreepprriisseess  uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  rreeddrreesssseemmeenntt  

ffiinnaanncciieerr..  

  

LLoorrssqquuee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ssuussppeenndd,,  rreessttrreeiinntt  oouu  iinntteerrddiitt  

tteemmppoorraaiirreemmeenntt  llaa  lliibbrree  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddeess  aaccttiiffss  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  

rrééaassssuurraanncceess,,  eellllee  ppeeuutt  ffaaiirree  iinnssccrriirree  ssuurr  lleess  iimmmmeeuubblleess  ddee  cceettttee  eennttrreepprriissee  ll’’hhyyppootthhèèqquuee  

mmeennttiioonnnnééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  335522  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

  

SSii  uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  rrééaassssuurraannccee  ooppéérraanntt  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  àà  ttrraavveerrss  uunnee  ssuuccccuurrssaallee  nnee  ssee  

ccoonnffoorrmmee  ppaass  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess,,      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

aassssuurraanncceess  ll’’iinnvviittee  àà  mmeettttrree  ffiinn  àà  ll’’iirrrréégguullaarriittéé..  SSii  ll’’iirrrréégguullaarriittéé  ppeerrssiissttee,,  eellllee  ppeeuutt  pprreennddrree  lleess  

mmeessuurreess  pprréévveennttiivveess  oouu  ccoorrrreeccttiivveess  rreeqquuiisseess..  DDaannss  ddeess  ccaass  eexxcceeppttiioonnnneellss,,  ll’’aaggrréémmeenntt  ppeeuutt  

êêttrree  rreettiirréé..  
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TITRE I : DU CADRE INSTITUTIONNEL 

AArrttiiccllee  339955  ::  DDee  llaa  rréégguullaattiioonn  eett  dduu  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  
  

LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  eesstt  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ppuubblliicc  àà  

ccaarraaccttèèrree  tteecchhnniiqquuee  ddoonntt  llaa  ccrrééaattiioonn,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ssoonntt  ffiixxééss  ppaarr  ddééccrreett  

dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  

sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..  

  

AArrttiiccllee  339966  ::  DDeess  mmiissssiioonnss  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaarriissaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

aassssuurraanncceess  
  

LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  vveeiillllee  àà  llaa  pprrootteeccttiioonn  ddeess  ddrrooiittss  ddeess  

aassssuurrééss  eett  ddeess  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddeess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraanncceess,,  àà  llaa  ssoolliiddiittéé    ddee  ll’’aassssiissee  ffiinnaanncciièèrree  

ddeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  eett  ddee  rrééaassssuurraannccee  aaiinnssii  qquu’’àà  lleeuurr  ccaappaacciittéé  àà  hhoonnoorreerr  lleeuurrss  

eennggaaggeemmeennttss..  

  

AA  ccee  ttiittrree,,  eellllee  aa  ppoouurr    mmiissssiioonnss  nnoottaammmmeenntt  ddee  ::  
  

11..  ddéélliibbéérreerr  ssuurr  ttoouutteess  lleess  qquueessttiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  aassssuurraanncceess,,  àà  llaa  rrééaassssuurraannccee,,  àà  llaa  
ccaappiittaalliissaattiioonn  eett  àà  ll’’aassssiissttaannccee  aaiinnssii  qquuee  cceelllleess  ccoonncceerrnnaanntt  lleess  ooppéérraattiioonnss  qquuii  

iinntteerrvviieennnneenntt  ddaannss  cceess  ddoommaaiinneess  ;;  

22..  ccoonnttrrôôlleerr  lleess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  eett  ddee  rrééaassssuurraannccee  aaiinnssii  qquuee  lleess  pprrooffeessssiioonnss    lliiééeess  
aauu  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  eett  ssuuiivvrree  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  ;;  

33..  ééttuuddiieerr  lleess  qquueessttiioonnss  dd’’oorrddrree  tteecchhnniiqquuee  eett  ééccoonnoommiiqquuee  ssee  rraappppoorrttaanntt  aauu    ddéévveellooppppeemmeenntt  

dduu  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  eett  àà  ssoonn  oorrggaanniissaattiioonn  ;;  

44..  ccooooppéérreerr  aavveecc  ttoouutteess  lleess  iinnssttaanncceess  nnaattiioonnaalleess  eett  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  cchhaarrggééeess  ddee  llaa  ttuutteellllee  eett  
dduu  ccoonnttrrôôllee  dduu  sseecctteeuurr  ffiinnaanncciieerr  ;;  

55..  ss’’aassssuurreerr  dduu  rreessppeecctt  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ssuurr  lleess  pprriinncciippeess  ddee  bbaassee  ddee  ll’’aassssuurraannccee,,  lleess  
nnoorrmmeess  eett  oorriieennttaattiioonnss  ffoouurrnniissssaanntt  uunn  ccaaddrree  ccoonnffoorrmmee  aauuxx  eexxiiggeenncceess  iinntteerrnnaattiioonnaalleess  ppoouurr  

llee  ccoonnttrrôôllee  dduu  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ;;  

66..  éécchhaannggeerr  ddeess  iinnffoorrmmaattiioonnss  aavveecc  lleess  iinnssttaanncceess  cchhaarrggééeess  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  ddaannss  llee  ccaaddrree  

ddee  lleeuurrss  mmiissssiioonnss  rreessppeeccttiivveess..  

  

AArrttiiccllee  339977  ::  DDuu  CCoonnsseeiill  ccoonnssuullttaattiiff  ddeess  aassssuurraanncceess  
  

LLee  ccoonnsseeiill  ccoonnssuullttaattiiff  eesstt  uunn  OOrrggaannee  ccoonnssuullttaattiiff  ddoonntt  llaa  ccrrééaattiioonn,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ssoonntt  ffiixxééss  ppaarr  ddééccrreett  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  

ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..  
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AArrttiiccllee  339988  ::  DDeess  mmiissssiioonnss  dduu  CCoonnsseeiill  ccoonnssuullttaattiiff  ddeess  aassssuurraanncceess  
  

LLee  CCoonnsseeiill  ccoonnssuullttaattiiff  ddeess  aassssuurraanncceess  aa  nnoottaammmmeenntt  ppoouurr  mmiissssiioonn  dd’’eexxaammiinneerr  eett  dd’’éémmeettttrree  

ddeess  aavviiss  ssuurr  ddeess  qquueessttiioonnss  ddoonntt  iill  eesstt  ssaaiissii  eett  cceelllleess  rreellaattiivveess  àà  llaa  ssiittuuaattiioonn  dduu  sseecctteeuurr  ddeess  

aassssuurraanncceess  eett  àà  ssoonn  oorrggaanniissaattiioonn  aaiinnssii  qquu’’aauuxx  mmooyyeennss  ssuusscceeppttiibblleess  dd’’aamméélliioorreerr  sseess  

pprreessttaattiioonnss..  

  

TITRE II : DU CONTROLE DE L’ETAT  

Chapitre 1 : Du champ d’application  

  

AArrttiiccllee  339999  ::  DDee  ll’’oobbjjeett  eett  ddee  ll’’éétteenndduuee  dduu  ccoonnttrrôôllee      
  

LLee  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’EEttaatt  ss’’eexxeerrccee  ddaannss  ll’’iinnttéérrêêtt  ddeess  aassssuurrééss,,  ssoouussccrriipptteeuurrss  eett  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  

ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee  eett  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn..  IIll  rreeppoossee  ssuurr  uunnee  aapppprroocchhee  pprroossppeeccttiivvee  eett  ffoonnddééee  

ssuurr  lleess  rriissqquueess..  IIll  iinncclluutt  llaa  vvéérriiffiiccaattiioonn  ccoonnttiinnuuee  dduu  bboonn  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  

dd’’aassssuurraannccee  oouu  ddee  rrééaassssuurraannccee,,  aaiinnssii  qquuee  dduu  rreessppeecctt,,  ppaarr  ddeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  eett  ddee  

rrééaassssuurraannccee,,  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  aapppplliiccaabblleess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  ccoonnttrrôôllee..    

  

SSoonntt  ssoouummiisseess  àà  ccee  ccoonnttrrôôllee  ::    
  

11..  lleess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  ddiirreeccttee  qquuii  ccoonnttrraacctteenntt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ddoonntt  ll’’eexxééccuuttiioonn  

ddééppeenndd  ddee  llaa  dduurrééee  ddee  vviiee  hhuummaaiinnee,,  qquuii  ss’’eennggaaggeenntt  àà  vveerrsseerr  uunn  ccaappiittaall  eenn  ccaass  ddee  

mmaarriiaaggee  oouu  ddee  nnaaiissssaannccee  dd’’eennffaannttss  oouu  qquuii  ffoonntt  aappppeell  àà  ll’’ééppaarrggnnee  eenn  vvuuee  ddee  llaa  

ccaappiittaalliissaattiioonn  eett  ccoonnttrraacctteenntt,,  eenn  éécchhaannggee  ddee  vveerrsseemmeennttss  uunniiqquueess  oouu  ppéérriiooddiiqquueess,,  ddiirreeccttss  

oouu  iinnddiirreeccttss,,  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ddéétteerrmmiinnééss  ;;    

22..  lleess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  ddiirreeccttee  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  yy  ccoommpprriiss  lleess  eennttrreepprriisseess  eexxeerrççaanntt  

uunnee  aaccttiivviittéé  dd’’aassssiissttaannccee  eett  aauuttrreess  qquuee  cceelllleess  vviissééeess  aauu  ppooiinntt  11  ;;    

33..  lleess  eennttrreepprriisseess  qquuii  eexxeerrcceenntt  uunnee  aaccttiivviittéé  ddee  rrééaassssuurraannccee  àà  ttiittrree  eexxcclluussiiff  eett  ddoonntt  llee  ssiièèggee  
ssoocciiaall  eesstt  ssiittuuéé  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..    
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Chapitre 2 : Des agréments  

  
Section 1ère : De l’agrément des entreprises d’assurance  
  

Paragraphe 1er : De la délivrance d’agrément  
  

AArrttiiccllee  440000  ::  DDee  ll’’aaggrréémmeenntt      
  

LLeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee,,  ssoouummiisseess  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’EEttaatt  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  339999  ddee  llaa  pprréésseennttee  

llooii,,  nnee  ppeeuuvveenntt  ccoommmmeenncceerr  lleeuurrss  ooppéérraattiioonnss  qquu’’aapprrèèss  aavvooiirr  oobbtteennuu  uunn  aaggrréémmeenntt  ddéélliivvrréé  ppaarr  

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

LL’’aaggrréémmeenntt  eesstt  aaccccoorrddéé  ssuurr  ddeemmaannddee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  ppoouurr  lleess  ooppéérraattiioonnss  dd’’uunnee  oouu  ddee  

pplluussiieeuurrss  bbrraanncchheess  dd’’aassssuurraanncceess..  LL’’eennttrreepprriissee  nnee  ppeeuutt  pprraattiiqquueerr  qquuee  lleess  ooppéérraattiioonnss  ppoouurr  

lleessqquueelllleess  eellllee  eesstt  aaggrrééééee..    

  

LL’’aaggrréémmeenntt  ppeeuutt  ppoorrtteerr  ssuurr  lleess  ooppéérraattiioonnss  vviissééeess  ::    
  

11..  àà  ll’’aarrttiiccllee  440022  ppooiinntt  11  eexxcclluussiivveemmeenntt  ;;    

22..  àà  ll’’aarrttiiccllee  440022  ppooiinntt  22  eexxcclluussiivveemmeenntt  ;;    

  

AArrttiiccllee  440011  ::  DDee  llaa  nnuulllliittéé  ddeess  ccoonnttrraattss  ssoouussccrriittss  
  

SSoonntt  nnuullss,,  lleess  ccoonnttrraattss  ssoouussccrriittss  eenn  vviioollaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt..    

  

TToouutteeffooiiss,,  cceettttee  nnuulllliittéé  nn’’eesstt  ppaass  ooppppoossaabbllee,,  aauuxx  aassssuurrééss,,  aauuxx  ssoouussccrriipptteeuurrss  eett  aauuxx  

bbéénnééffiicciiaaiirreess  lloorrssqquu’’iillss  ssoonntt  ddee  bboonnnnee  ffooii..    

  

AArrttiiccllee  440022  ::  DDeess  bbrraanncchheess  dd’’aassssuurraannccee      
  

LL’’aaggrréémmeenntt  pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  440000  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eesstt  aaccccoorrddéé  bbrraanncchhee  ppaarr  bbrraanncchhee..  AA  cceett  

eeffffeett,,  lleess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraanncceess  ssoonntt  ccllaassssééeess  eenn  bbrraanncchheess  ddee  llaa  mmaanniièèrree  ssuuiivvaannttee  ::  

  

11°°  bbrraanncchhee  iinncceennddiiee  aacccciiddeennttss  eett  rriissqquueess    ddiivveerrss..  

11..  aacccciiddeennttss,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  aacccciiddeennttss  ddee  ttrraavvaaiill  eett  lleess  mmaallaaddiieess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  ::    

aa..  pprreessttaattiioonnss  ffoorrffaaiittaaiirreess  ;;    

bb..  pprreessttaattiioonnss  iinnddeemmnniittaaiirreess  ;;    

cc..  ccoommbbiinnaaiissoonnss  ;;    

dd..  ppeerrssoonnnneess  ttrraannssppoorrttééeess..    
  

22..  mmaallaaddiieess  ::    

aa..  pprreessttaattiioonnss  ffoorrffaaiittaaiirreess  ;;    

bb..  pprreessttaattiioonnss  iinnddeemmnniittaaiirreess  ;;    

cc..  ccoommbbiinnaaiissoonnss..    
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33..  ccoorrppss  ddee  vvééhhiiccuulleess  tteerrrreessttrreess,,  aauuttrreess  qquuee  ffeerrrroovviiaaiirreess  ::    

ttoouutt  ddoommmmaaggee  ssuubbii  ppaarr  ::    

aa..  vvééhhiiccuulleess  tteerrrreessttrreess  àà  mmootteeuurr  ;;    

bb..  vvééhhiiccuulleess  tteerrrreessttrreess  nnoonn  aauuttoommootteeuurrss..    
  

44..  ccoorrppss  ddee  vvééhhiiccuulleess  ffeerrrroovviiaaiirreess  ::    

ttoouutt  ddoommmmaaggee  ssuubbii  ppaarr  lleess  vvééhhiiccuulleess  ffeerrrroovviiaaiirreess    
  

55..  ccoorrppss  ddeess  aaéérroonneeffss  ::  ttoouutt  ddoommmmaaggee  ssuubbii  ppaarr  lleess  aaéérroonneeffss..    
  

66..  ccoorrppss  ddee  vvééhhiiccuulleess  mmaarriittiimmeess,,  llaaccuussttrreess  eett  fflluuvviiaauuxx  ::  ttoouutt  ddoommmmaaggee  ssuubbii  ppaarr  ::    

aa..  vvééhhiiccuulleess  fflluuvviiaauuxx  ;;    

bb..  vvééhhiiccuulleess  llaaccuussttrreess  ;;    

cc..  vvééhhiiccuulleess  mmaarriittiimmeess..    
  

77..  mmaarrcchhaannddiisseess  ttrraannssppoorrttééeess,,  yy  ccoommpprriiss  lleess  mmaarrcchhaannddiisseess,,  bbaaggaaggeess  eett  ttoouuss  aauuttrreess  bbiieennss  ::    

ttoouutt  ddoommmmaaggee  ssuubbii  ppaarr  lleess  mmaarrcchhaannddiisseess  ttrraannssppoorrttééeess  oouu  bbaaggaaggeess  qquueell  qquuee  ssooiitt  llee  

mmooyyeenn  ddee  ttrraannssppoorrtt..    
  

88..  iinncceennddiiee  eett  éélléémmeennttss  nnaattuurreellss  ::  ttoouutt  ddoommmmaaggee  ssuubbii  ppaarr  lleess  bbiieennss,,  aauuttrreess  qquuee  lleess  bbiieennss  

ccoommpprriiss  ddaannss  lleess  bbrraanncchheess  33,,  44,,  55,,  66  eett  77,,  lloorrssqquu’’iill  eesstt  ccaauusséé  ppaarr  ::    

aa..  iinncceennddiiee  ;;    

bb..  eexxpplloossiioonn  ;;    

cc..  tteemmppêêttee  ;;    

dd..  éélléémmeennttss  nnaattuurreellss  aauuttrreess  qquuee  llaa  tteemmppêêttee  ;;    

ee..  éénneerrggiiee  nnuuccllééaaiirree  ;;    

ff..  aaffffaaiisssseemmeenntt  ddee  tteerrrraaiinn..    
  

99..  aauuttrreess  ddoommmmaaggeess  aauuxx  bbiieennss  ::  ttoouutt  ddoommmmaaggee  ssuubbii  ppaarr  lleess  bbiieennss  aauuttrreess  qquuee  cceeuuxx  ccoommpprriiss  

ddaannss  lleess  bbrraanncchheess  33,,  44,,  55,,  66,,  eett  77  eett  lloorrssqquuee  ccee  ddoommmmaaggee  eesstt  ccaauusséé  ppaarr  llaa  ggrrêêllee  oouu  llaa  ggeellééee,,  

aaiinnssii  qquuee  ppaarr  ttoouutt  éévvéénneemmeenntt,,  tteell  qquuee  llee  vvooll,,  aauuttrree  qquuee  cceeuuxx  ccoommpprriiss  ddaannss  llaa  bbrraanncchhee  88..    
  

1100..  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  ddeess  vvééhhiiccuulleess  tteerrrreessttrreess  aauuttoommootteeuurrss  ::    

ttoouuttee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  rrééssuullttaanntt  ddee  ll’’uussaaggee  ddeess  vvééhhiiccuulleess  tteerrrreessttrreess  aauuttoommootteeuurrss..    
  

1111..  rreessppoonnssaabbiilliittéé  rrééssuullttaanntt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  aaéérroonneeffss  ::    
                ttoouuttee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  rrééssuullttaanntt  ddee  ll’’eexxppllooiittaattiioonn  ddeess  vvééhhiiccuulleess  aaéérriieennss..    

    

1122..  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  ddeess  vvééhhiiccuulleess  mmaarriittiimmeess,,  llaaccuussttrreess  eett  fflluuvviiaauuxx  ::    

    ttoouuttee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  rrééssuullttaanntt  ddee  ll’’uussaaggee  ddeess  vvééhhiiccuulleess  fflluuvviiaauuxx,,  llaaccuussttrreess  eett  mmaarriittiimmeess..    
  

1133..  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  ggéénnéérraallee  ::    
              ttoouuttee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  aauuttrree  qquuee  cceelllleess  mmeennttiioonnnnééeess  aauuxx  ppooiinnttss  1100,,  1111  eett  1122..    

  

1144..  ccrrééddiitt  ::    

aa..  iinnssoollvvaabbiilliittéé  ggéénnéérraallee  ;;    

bb..  ccrrééddiitt  àà  ll’’eexxppoorrttaattiioonn  ;;    
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cc..  vveennttee  àà  tteemmppéérraammeenntt  ;;    

dd..  ccrrééddiitt  hhyyppootthhééccaaiirree  ;;    

ee..  ccrrééddiitt  aaggrriiccoollee..    
  

1155..  ccaauuttiioonn  ::    
aa..  ccaauuttiioonn  ddiirreeccttee,,    

bb..  ccaauuttiioonn  iinnddiirreeccttee..    
    

1166..  ppeerrtteess  ppééccuunniiaaiirreess  ddiivveerrsseess  ::    
aa..  rriissqquueess  dd’’eemmppllooii  ;;    

bb..  iinnssuuffffiissaannccee  ddee  rreecceetttteess  eenn  ggéénnéérraall  ;;    

cc..  mmaauuvvaaiiss  tteemmppss  ;;    

dd..  ppeerrtteess  ddee  bbéénnééffiicceess  ;;    

ee..  ppeerrssiissttaannccee  ddee  ffrraaiiss  ggéénnéérraauuxx  ;;    

ff..  ddééppeennsseess  ccoommmmeerrcciiaalleess  iimmpprréévvuueess  ;;    

gg..  ppeerrttee  ddee  llaa  vvaalleeuurr  vvéénnaallee  ;;    

hh..  ppeerrttee  ddee  llooyyeerrss  oouu  ddee  rreevveennuuss  ;;    

ii..  ppeerrtteess  ccoommmmeerrcciiaalleess  iinnddiirreecctteess  aauuttrreess  qquuee  cceelllleess  mmeennttiioonnnnééeess  pprrééccééddeemmmmeenntt  ;;    

jj..  ppeerrtteess  ppééccuunniiaaiirreess  nnoonn  ccoommmmeerrcciiaalleess  ;;    

kk..  aauuttrreess  ppeerrtteess  ppééccuunniiaaiirreess..  
    

1177..  pprrootteeccttiioonn  jjuurriiddiiqquuee..  
    

1188..  aassssiissttaannccee  ::    
AAssssiissttaannccee  aauuxx  ppeerrssoonnnneess  eenn  ddiiffffiiccuullttéé,,  nnoottaammmmeenntt  aauu  ccoouurrss  ddee  ddééppllaacceemmeennttss..  
    

1199..  ttoouutt  aauuttrree  rriissqquuee..    
  

22°°..  bbrraanncchheess  vviiee..  

    

2200..  vviiee--ddééccèèss  ::    
ttoouuttee  ooppéérraattiioonn  ccoommppoorrttaanntt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ddoonntt  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddééppeenndd  ddee  llaa  dduurrééee  ddee  

llaa  vviiee  hhuummaaiinnee..  
    

2211..  aassssuurraanncceess  lliiééeess  àà  ddeess  ffoonnddss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ::    

ttoouuttee  ooppéérraattiioonn  ccoommppoorrttaanntt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ddoonntt  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddééppeenndd  ddee  llaa  dduurrééee  ddee  

llaa  vviiee  hhuummaaiinnee  eett  lliiééeess  àà  uunn  ffoonnddss  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt..    

LLeess  bbrraanncchheess  mmeennttiioonnnnééeess  aauuxx  ppooiinnttss  2200  eett  2211  ccoommppoorrttaanntt  llaa  pprraattiiqquuee  dd’’aassssuurraanncceess  

ccoommpplléémmeennttaaiirreess  aauu  rriissqquuee  pprriinncciippaall,,  nnoottaammmmeenntt  cceelllleess  aayyaanntt  ppoouurr  oobbjjeett  ddeess  ggaarraannttiieess  

eenn  ccaass  ddee  ddééccèèss  aacccciiddeenntteell  oouu  dd’’iinnvvaalliiddiittéé..    
  

2222..  ccaappiittaalliissaattiioonn  ::    
TToouuttee  ooppéérraattiioonn  dd’’aappppeell  àà  ll’’ééppaarrggnnee  eenn  vvuuee  ddee  llaa  ccaappiittaalliissaattiioonn  eett  ccoommppoorrttaanntt,,  eenn  

éécchhaannggee  ddeess  vveerrsseemmeennttss  uunniiqquueess  oouu  ppéérriiooddiiqquueess,,  ddiirreeccttss  oouu  iinnddiirreeccttss,,  ddeess  

eennggaaggeemmeennttss  ddéétteerrmmiinnééss  qquuaanntt  àà  lleeuurr  dduurrééee  eett  àà  lleeuurr  mmoonnttaanntt..    
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AArrttiiccllee    440033  ::  DDeess  rriissqquueess  aacccceessssooiirreess  
  

TToouuttee  eennttrreepprriissee  oobbtteennaanntt  ll’’aaggrréémmeenntt  ppoouurr  uunn  rriissqquuee  pprriinncciippaall  aappppaarrtteennaanntt  àà  uunnee  bbrraanncchhee  

mmeennttiioonnnnééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt  ppooiinnttss  11  àà  1188  ppeeuutt  ééggaalleemmeenntt  ggaarraannttiirr  ddeess  rriissqquueess  ccoommpprriiss  

ddaannss  uunnee  aauuttrree  bbrraanncchhee  ssaannss  qquuee  ll’’aaggrréémmeenntt  ssooiitt  eexxiiggéé  ppoouurr  cceess  rriissqquueess,,  lloorrssqquuee  cceeuuxx--ccii  

ssoonntt  lliiééss  aauu  rriissqquuee  pprriinncciippaall,,  ccoonncceerrnneenntt    ll’’oobbjjeett  ccoouuvveerrtt  ccoonnttrree  llee  rriissqquuee  pprriinncciippaall  eett  ssoonntt  

ggaarraannttiiss  ppaarr  llee  ccoonnttrraatt  qquuii  ccoouuvvrree  llee  rriissqquuee  pprriinncciippaall..    

  

TToouutteeffooiiss,,  lleess  rriissqquueess  ccoommpprriiss  ddaannss  lleess  bbrraanncchheess  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee    pprrééccééddeenntt  ppooiinnttss  

1144  eett  1155  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  ccoonnssiiddéérrééss  ccoommmmee  aacccceessssooiirreess  àà  dd’’aauuttrreess  bbrraanncchheess..    

  

AArrttiiccllee  440044  ::  DDeess  rriissqquueess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  
  

LLeess  eennttrreepprriisseess  aaggrrééééeess  ppoouurr  pprraattiiqquueerr  lleess  bbrraanncchheess  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  440022  ppooiinnttss  2200  eett  

2211  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ppeeuuvveenntt  rrééaalliisseerr  ddiirreecctteemmeenntt,,  àà  ttiittrree  dd’’aassssuurraannccee  aacccceessssooiirree  ffaaiissaanntt  

ppaarrttiiee  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee--vviiee  eett  mmooyyeennnnaanntt  ppaaiieemmeenntt  dd’’uunnee  ccoottiissaattiioonn  oouu  ccoottiissaattiioonn  

ddiissttiinnccttee,,  ddeess  aassssuurraanncceess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ccoonnttrree  lleess  rriissqquueess  dd’’aatttteeiinntteess  ccoorrppoorreelllleess  iinncclluuaanntt  

ll’’iinnccaappaacciittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddee  ttrraavvaaiill,,  ddee  ddééccèèss  aacccciiddeenntteell  oouu  dd’’iinnvvaalliiddiittéé  àà  llaa  ssuuiittee  

dd’’aacccciiddeenntt  oouu  ddee  mmaallaaddiiee..  DDaannss  ccee  ccaass,,  llee  ccoonnttrraatt  pprréécciissee  qquuee  cceess  ggaarraannttiieess  

ccoommpplléémmeennttaaiirreess  pprreennnneenntt  ffiinn  eenn  mmêêmmee  tteemmppss  qquuee  llaa  ggaarraannttiiee  pprriinncciippaallee..    

  

LLeess  ddeemmaannddeess  ddee  vviissaa  ddeess  ttaarriiffss  dd’’aassssuurraannccee--vviiee  ccoommppoorrttaanntt  lleess  aassssuurraanncceess  

ccoommpplléémmeennttaaiirreess  ccoonnttrree  lleess  rriissqquueess  mmeennttiioonnnnééss  aauu  pprreemmiieerr  aalliinnééaa,,  qquuee  lleess  eennttrreepprriisseess  ssoonntt  

tteennuueess  ddee  pprréésseenntteerr  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  228888  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ssoonntt  aaccccoommppaaggnnééeess  ddeess  

jjuussttiiffiiccaattiioonnss  tteecchhnniiqquueess  rreellaattiivveess  àà  cceess  ggaarraannttiieess  aacccceessssooiirreess..    

  
Paragraphe 2 : Des conditions d’agrément  
  

AArrttiiccllee  440055  ::  DDeess  ccrriittèèrreess  ddee  ll’’ooccttrrooii  oouu  dduu  rreeffuuss  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt      
  

TToouuss  lleess  ddooccuummeennttss  qquuii  aaccccoommppaaggnneenntt  lleess  ddeemmaannddeess  dd’’aaggrréémmeenntt  ssoonntt  rrééddiiggééss  eenn  ffrraannççaaiiss..    

  

PPoouurr  éémmeettttrree  ssoonn  aavviiss,,  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  pprreenndd  eenn  

ccoommppttee  ::    
  

11..  lleess  mmooyyeennss  tteecchhnniiqquueess  eett  ffiinnaanncciieerrss  ddoonntt  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  eesstt  pprrooppoossééee  eett  lleeuurr  

aaddééqquuaattiioonn  aauu  pprrooggrraammmmee  dd’’aaccttiivviittéé  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ;;    

22..  ll’’hhoonnoorraabbiilliittéé  eett  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  ddeess  ppeerrssoonnnneess  cchhaarrggééeess  ddee  llaa  ccoonndduuiirree  ;;    
33..  llaa  rrééppaarrttiittiioonn  dduu  ccaappiittaall  ppoouurr  lleess  ssoocciiééttééss  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  229955  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  oouu  

lleess  mmooddaalliittééss  ddee  ccoonnssttiittuuttiioonn  dduu  ffoonnddss  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ;;    

44..  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ggéénnéérraallee  dduu  mmaarrcchhéé..    

  

TToouutt  aavviiss  ddééffaavvoorraabbllee  eesstt  mmoottiivvéé  eett  nnoottiiffiiéé  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

aassssuurraanncceess..    
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LL’’aavviiss  ddééffaavvoorraabbllee  mmaarrqquuaanntt  llee  rreeffuuss  ttoottaall  oouu  ppaarrttiieell  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  nnee  ppeeuutt  êêttrree  éémmiiss  qquuee  ssii  

ll’’eennttrreepprriissee  aa  ééttéé  pprrééaallaabblleemmeenntt  mmiissee  eenn  ddeemmeeuurree  ppaarr  lleettttrree  oouu  ttoouutt  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  

rréécceeppttiioonn  ddee  pprréésseenntteerr  sseess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ppaarr  ééccrriitt  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  qquuiinnzzee  jjoouurrss..    

  

LL’’eennttrreepprriissee  ppeeuutt  ssee  ppoouurrvvooiirr  ddeevvaanntt  llee  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  

aattttrriibbuuttiioonnss  ddaannss  lleess  ddeeuuxx  mmooiiss  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  dduu  rreeffuuss  dd’’aaggrréémmeenntt,,  ttoottaall  oouu  ppaarrttiieell  oouu  eenn  

ll’’aabbsseennccee  ddee  llaa  nnoottiiffiiccaattiioonn,,  àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  dd’’uunn  ddééllaaii  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  dduu  ddééppôôtt  dd’’uunn  

ddoossssiieerr  rréégguulliièèrreemmeenntt  ccoonnssttiittuuéé  ddee  ddeemmaannddee  dd’’aaggrréémmeenntt..  

  

AArrttiiccllee  440066  ::  DDeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’aaggrréémmeenntt  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss      
  

TToouuttee  ddeemmaannddee  dd’’aaggrréémmeenntt  pprréésseennttééee  ppaarr  uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  ddrrooiitt  ccoonnggoollaaiiss  eesstt  pprroodduuiittee  eenn  

cciinnqq  eexxeemmppllaaiirreess  eett  ccoommppoorrttee  ::    
  

11..  llaa  lliissttee  ééttaabblliiee  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  440022  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ddeess  bbrraanncchheess  qquuee  

ll’’eennttrreepprriissee  ssee  pprrooppoossee  ddee  pprraattiiqquueerr  ;;    

22..  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  ll’’iinnddiiccaattiioonn  ddeess  ppaayyss  ééttrraannggeerrss  ooùù  ll’’eennttrreepprriissee  ssee  pprrooppoossee  dd’’ooppéérreerr  ;;    
33..  uunn  ddeess  ddoouubblleess  ddee  ll’’aaccttee  aauutthheennttiiqquuee  ccoonnssttiittuuttiiff  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  oouu  uunnee  eexxppééddiittiioonn  ;;    
44..  llee  pprrooccèèss--vveerrbbaall  ddee  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ccoonnssttiittuuttiivvee  ;;    

55..  ddeeuuxx  eexxeemmppllaaiirreess  ddeess  ssttaattuuttss,,  uunnee  aatttteessttaattiioonn  ddee  ddééppôôtt  bbaannccaaiirree  eett  llee  rreelleevvéé  ddee  ccoommppttee  

bbaannccaaiirree  eennrreeggiissttrraanntt  lleess  vveerrsseemmeennttss  eeffffeeccttuuééss  ppoouurr  llaa  lliibbéérraattiioonn  dduu  ccaappiittaall  ssoocciiaall  oouu  dduu  

ffoonnddss  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ;;    

66..  llaa  lliissttee  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  eett  ddiirreecctteeuurrss  aaiinnssii  qquuee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  aappppeellééee  àà  eexxeerrcceerr  eenn  

ffaaiitt  ddeess  ffoonnccttiioonnss  ééqquuiivvaalleenntteess  aavveecc  lleess  nnoomm,,  ppoosstt--nnoommss,,  pprréénnoommss,,  ddoommiicciillee,,  nnaattiioonnaalliittéé,,  

ddaattee  eett  lliieeuu  ddee  nnaaiissssaannccee  ddee  cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx..    
  

LLeess  ppeerrssoonnnneess  mmeennttiioonnnnééeess  ccii--ddeessssuuss  ssoonntt  tteennuueess  ddee  pprroodduuiirree  uunn  eexxttrraaiitt  ddee  lleeuurr  ccaassiieerr  

jjuuddiicciiaaiirree  ddaattaanntt  ddee  mmooiinnss  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  oouu  uunn  ddooccuummeenntt  ééqquuiivvaalleenntt  ddéélliivvrréé  ppaarr  uunnee  

aauuttoorriittéé  ccoommppéétteennttee..    
  

EEnn  oouuttrree,,  ssii  eelllleess  ssoonntt  ddee  nnaattiioonnaalliittéé  ééttrraannggèèrree,,  cceess  ppeerrssoonnnneess  ddooiivveenntt  ssaattiissffaaiirree  aauuxx  

ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  llooiiss  eett  rrèègglleemmeennttss  rreellaattiiffss  àà  llaa  ppoolliiccee  ddeess  ééttrraannggeerrss  ;;  
  

77..  uunn  pprrooggrraammmmee  dd’’aaccttiivviittééss  ccoommpprreennaanntt  lleess  ppiièècceess  ssuuiivvaanntteess  ::    
  

aa..  uunn  ddooccuummeenntt  pprréécciissaanntt  llaa  nnaattuurree  ddeess  rriissqquueess  qquuee  ll’’eennttrreepprriissee  ssee  pprrooppoossee  ddee  ggaarraannttiirr  ;;  

bb..  ddeeuuxx  eexxeemmppllaaiirreess  ddeess  ppoolliicceess  eett  iimmpprriimmééss  ddeessttiinnééss  àà  êêttrree  ddiissttrriibbuuééss  aauu  ppuubblliicc  oouu  

ppuubblliiééss  ppoouurr  cchhaaccuunnee  ddeess  bbrraanncchheess  ffaaiissaanntt  ll’’oobbjjeett  ddee  llaa  ddeemmaannddee  dd’’aaggrréémmeenntt  ;;  

cc..  ddeeuuxx  eexxeemmppllaaiirreess  ddeess  ttaarriiffss  ppoouurr  cchhaaccuunnee  ddeess  bbrraanncchheess  ffaaiissaanntt  ll’’oobbjjeett  ddee  llaa  ddeemmaannddee  

dd’’aaggrréémmeenntt..    
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SS’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraanncceess  ccoommppoorrttaanntt  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ddoonntt  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddééppeenndd  

ddee  llaa  dduurrééee  ddee  llaa  vviiee  hhuummaaiinnee,,  dd’’ooppéérraattiioonnss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  pprrééccééddeenntteess,,  

ll’’eennttrreepprriissee  ddooiitt  pprroodduuiirree  llee  ttaarriiff  aafffféérreenntt  àà  ttoouutteess  cceess  ooppéérraattiioonnss,,  aaiinnssii  qquu’’uunnee  nnoottee  tteecchhnniiqquuee  

eexxppoossaanntt  llee  mmooddee  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ddeess  ttaarriiffss  eett  lleess  bbaasseess  ddee  ccaallccuull  ddeess  ddiivveerrsseess  ccaattééggoorriieess  

ddee  pprriimmeess..    

  

SS’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’ooppéérraattiioonnss  dd’’aappppeell  àà  ll’’ééppaarrggnnee  eenn  vvuuee  ddee  llaa  ccaappiittaalliissaattiioonn,,  ll’’eennttrreepprriissee  ddooiitt  

pprroodduuiirree  llee  ttaarriiff  ccoommpplleett  ddeess  vveerrsseemmeennttss  oouu  pprriimmeess,,  aaccccoommppaaggnnéé  ddee  ttaabblleeaauuxx  iinnddiiqquuaanntt  aauu  

mmooiinnss  aannnnééee  ppaarr  aannnnééee  lleess  pprroovviissiioonnss  mmaatthhéémmaattiiqquueess  eett  lleess  vvaalleeuurrss  ddee  rraacchhaatt  

ccoorrrreessppoonnddaanntteess  aaiinnssii  qquuee  dd’’uunnee  nnoottee  tteecchhnniiqquuee  eexxppoossaanntt,,  eenn  pplluuss  dduu  mmooddee  

dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt,,  lleess    ddiivveerrss  éélléémmeennttss  ccii--aapprrèèss  ::  

  

aa..  lleess  pprriinncciippeess  ddiirreecctteeuurrss  qquuee  ll’’eennttrreepprriissee  ssee    pprrooppoossee  ddee  ssuuiivvrree  eenn  mmaattiièèrree  ddee    

rrééaassssuurraanncceess  ;;    

bb..  llee  ppllaann  dd’’iinnffoorrmmaattiissaattiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  lleess  pprréévviissiioonnss  ddee  ffrraaiiss  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  ddeess  sseerrvviicceess  

aaddmmiinniissttrraattiiffss  eett  dduu  rréésseeaauu  ddee  pprroodduuccttiioonn  aaiinnssii  qquuee  lleess  mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss  ddeessttiinnééss  àà  yy  

ffaaiirree  ffaaccee  ;;    

cc..  ppoouurr  lleess  ttrrooiiss  pprreemmiieerrss  eexxeerrcciicceess  ssoocciiaauuxx  ::    

11..  lleess  pprréévviissiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  ffrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn  aauuttrreess  qquuee  lleess  ffrraaiiss  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  ;;  
22..    lleess  ffrraaiiss  ggéénnéérraauuxx  eett  lleess  ccoommmmiissssiioonnss  ;;    

33..  lleess  pprréévviissiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  pprriimmeess  eett  aauuxx  ssiinniissttrreess  ;;    

44..  llaa  ssiittuuaattiioonn  pprroobbaabbllee  ddee  ttrrééssoorreerriiee  ;;    
55..  lleess  bbiillaannss,,  llee  ttaabblleeaauu  ddee  ffoorrmmaattiioonn  ddee  rrééssuullttaatt,,  llee  ttaabblleeaauu  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  eett  llee  ttaabblleeaauu  

ééccoonnoommiiqquuee  ffiinnaanncciieerr  eett  ffiissccaall  pprréévviissiioonnnneellss  ;;    

dd..  ppoouurr  lleess  mmêêmmeess  eexxeerrcciicceess  ssoocciiaauuxx  ::    

11..  lleess  pprréévviissiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  mmooyyeennss  ffiinnaanncciieerrss  ddeessttiinnééss  àà  llaa  ccoouuvveerrttuurree  ddeess  

eennggaaggeemmeennttss  ;;    

22..  lleess  pprréévviissiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  qquuee  ll’’eennttrreepprriissee  ddooiitt  ppoossssééddeerr  eenn  

aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ;;    

ee..  ddaannss  llee  ccaass  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  aannoonnyymmee,,  llaa  lliissttee  ddeess  pprriinncciippaauuxx  aaccttiioonnnnaaiirreess  aaiinnssii  qquuee  llaa  ppaarrtt  

dduu  ccaappiittaall  ssoocciiaall  ddéétteennuuee  ppaarr  cchhaaccuunn  dd’’eeuuxx  ;;  ddaannss  llee  ccaass  dd’’uunnee  mmuuttuueellllee  dd’’aassssuurraannccee,,  lleess  

mmooddaalliittééss  ddee  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  ffoonnddss  dd’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ;;    

ff..    llee  nnoomm  eett  ll’’aaddrreessssee  dduu  pprriinncciippaall  ééttaabblliisssseemmeenntt  bbaannccaaiirree  ooùù  ssoonntt  ddoommiicciilliiééss  lleess  ccoommpptteess  

ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ;;    

gg..  eenn  ccaass  ddee  ddeemmaannddee  dd’’eexxtteennssiioonn  dd’’aaggrréémmeenntt,,  lleess  ddooccuummeennttss  mmeennttiioonnnnééss  aauuxx  ppooiinnttss  33,,  44  

eett  55  nnee  ssoonntt  ppaass  eexxiiggééss..  LL’’eennttrreepprriissee  ddooiitt  iinnddiiqquueerr,,  ss’’iill  yy  aa  lliieeuu,,  ttoouuttee  mmooddiiffiiccaattiioonn  

iinntteerrvveennuuee  ccoonncceerrnnaanntt  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  ppooiinntt  66  aaiinnssii  qquuee  cceelllleess  

ssuubbssééqquueenntteess  eett  jjuussttiiffiieerr  qquu’’eellllee  ddiissppoossee  dd’’uunnee  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  aauu  mmooiinnss  ééggaallee  aauu  

mmoonnttaanntt  rréégglleemmeennttaaiirree..    
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AArrttiiccllee  440077  ::  DDee  llaa  qquuaalliittéé  eett  ddee  ll’’eexxppéérriieennccee  pprrooffeessssiioonnnneellllee    
  

LLoorrss  ddee  ll’’eexxaammeenn  dduu  ddoossssiieerr  dd’’aaggrréémmeenntt,,  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

aassssuurraanncceess  pprreenndd  eenn  ccoonnssiiddéérraattiioonn  llaa  qquuaalliiffiiccaattiioonn  eett  ll’’eexxppéérriieennccee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddeess  

ppeerrssoonnnneess  mmeennttiioonnnnééeess  aauu  ppooiinntt  66  ddee  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt..  CCeelllleess--ccii  ddooiivveenntt  pprroodduuiirree  uunn  ééttaatt  

ddeessccrriippttiiff  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss..  EElllleess  iinnddiiqquueenntt  nnoottaammmmeenntt  ::    
  

11..  llaa  nnaattuurree  ddee  lleeuurrss  aaccttiivviittééss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  aaccttuueelllleess  eett  ddee  cceelllleess  qquu’’eelllleess  oonntt  eexxeerrccééeess  
lleess  ddiixx  aannnnééeess  pprrééccééddaanntt  llaa  ddeemmaannddee  dd’’aaggrréémmeenntt  ;;    

22..    lleess  ssaannccttiioonnss  ddiisscciipplliinnaaiirreess  pprriisseess    àà  lleeuurr  cchhaarrggee  ppaarr  uunnee  aauuttoorriittéé  ddee  ccoonnttrrôôllee  oouu  uunnee  
oorrggaanniissaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ccoommppéétteennttee  oouu  uunn  rreeffuuss  dd’’iinnssccrriippttiioonn  ssuurr  uunnee  lliissttee  

pprrooffeessssiioonnnneellllee  ;;    

33..  llee  lliicceenncciieemmeenntt  oouu  llaa  mmeessuurree  ééqquuiivvaalleennttee  ppoouurr  ffaauuttee  ;;    

44..  lleess  ffoonnccttiioonnss  dd’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr  oouu  ddee  ddiirreeccttiioonn  ddaannss  ddeess  eennttrreepprriisseess  aayyaanntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  

mmeessuurreess  ddee  rreeddrreesssseemmeenntt  oouu  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  jjuuddiicciiaaiirree,,  ddee  mmeessuurreess  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ffaaiilllliittee  

ppeerrssoonnnneellllee  eett  lleess  bbaannqquueerroouutteess  oouu  ddee  mmeessuurreess  ééqquuiivvaalleenntteess  eenn  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  oouu  àà  ll’’ééttrraannggeerr..    

  

AArrttiiccllee  440088  ::  DDee  llaa  ddeemmaannddee  dd’’aaggrréémmeenntt  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  ééttrraannggèèrree      
  

TToouuttee  eennttrreepprriissee  ééttrraannggèèrree  aauuttoorriissééee  àà  ssoouussccrriirree  uunn  rriissqquuee  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo,,  eenn  vveerrttuu  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  228855,,  aalliinnééaa  33  ddee  llaa  pprréésseennttee  

llooii,,  nnee  ppeeuutt  ddéébbuutteerr  sseess  ooppéérraattiioonnss  qquu’’aapprrèèss  aavvooiirr  oobbtteennuu  uunn  aaggrréémmeenntt  tteemmppoorraaiirree  ppoorrttaanntt  

aacccceeppttaattiioonn  dd’’uunn  mmaannddaattaaiirree    ssppéécciiaall  rrééppoonnddaanntt  aauuxx  ccrriittèèrreess  ddééffiinniiss  àà  ll’’aarrttiiccllee  440099  ccii--ddeessssoouuss  

eett    ssaattiissffaaiitt  aauuxx  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ccrrééddiibbiilliittéé  eett  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  ddéétteerrmmiinnééeess  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  

rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ssuubboorrddoonnnnee  ll’’aaggrréémmeenntt  tteemmppoorraaiirree  aauu  

ddééppôôtt,,  àà  ttiittrree  ddee  ccaauuttiioonnnneemmeenntt,,  dd’’uunnee  ffrraaccttiioonn  ddee  llaa  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  ssee  rraappppoorrttaanntt  àà  llaa  

ssoouussccrriippttiioonn  dduu  rriissqquuee  ssiittuuéé  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo..    

  

AArrttiiccllee  440099  ::  DDuu  mmaannddaattaaiirree  ssppéécciiaall    
  

LLee  mmaannddaattaaiirree  ssppéécciiaall  eesstt  uunnee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  qquuii  ppoossssèèddee  llaa  qquuaalliittéé  eett  ll’’eexxppéérriieennccee  

pprrooffeessssiioonnnneellllee  rreeqquuiisseess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii..  IIll  ddooiitt  cchhooiissiirr  ssoonn  ddoommiicciillee  tteemmppoorraaiirree  ssuurr  llee  

tteerrrriittooiirree  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  eett  jjuussttiiffiieerr  ppaarr  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  ssoolleennnneellllee  

nn’’aavvooiirr  ppaass  ffaaiitt,,  àà  ll’’ééttrraannggeerr,,  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ccoonnddaammnnaattiioonn..    

  

AArrttiiccllee  441100  ::  DDuu  ccoommppttee--rreenndduu  dd’’eexxééccuuttiioonn  
  

PPeennddaanntt  lleess  ttrrooiiss  eexxeerrcciicceess  ffaaiissaanntt  ll’’oobbjjeett  ddeess  eexxiiggeenncceess  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  440066  ppooiinntt  77  

lliitteerraass  cc  eett  dd  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ll’’eennttrreepprriissee  pprréésseennttee    àà    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  

ddeess  aassssuurraanncceess,,  ppoouurr  cchhaaqquuee  sseemmeessttrree,,  uunn  ccoommppttee--rreenndduu  dd’’eexxééccuuttiioonn  dduu  pprrooggrraammmmee  

dd’’aaccttiivviittéé..    
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SSii  lleess  ccoommpptteess--rreenndduuss  aaiinnssii  pprréésseennttééss  ffoonntt  aappppaarraaîîttrree  uunn  ddééssééqquuiilliibbrree  ggrraavvee  ddaannss  llaa  ssiittuuaattiioonn  

ffiinnaanncciièèrree  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ppeeuutt  àà  ttoouutt  

mmoommeenntt  pprreennddrree  lleess  mmeessuurreess  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  ffaaiirree  rreennffoorrcceerr  lleess  ggaarraannttiieess  ffiinnaanncciièèrreess  

jjuuggééeess  iinnddiissppeennssaabblleess  eett,,  àà  ddééffaauutt,,  pprrooccééddeerr  aauu  rreettrraaiitt  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt..    

  
Section 2 : De l’agrément et des activités des entreprises de réassurance  
    

AArrttiiccllee  441111  ::  DDee  ll’’aaccccèèss  àà  ll’’aaccttiivviittéé  ddee  rrééaassssuurraannccee      
    

LL’’aaccccèèss  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  àà  ll’’aaccttiivviittéé  ddee  rrééaassssuurraannccee  àà  ttiittrree  eexxcclluussiiff  eesstt  ssuubboorrddoonnnnéé  àà  

ll’’oobbtteennttiioonn  pprrééaallaabbllee  dd’’uunn  aaggrréémmeenntt  ddéélliivvrréé  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

aassssuurraanncceess,,  ssuuiivvaanntt  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  LLiivvrree  IIIIII,,  TTiittrree  IIII,,  cchhaappiittrree  22  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  

  

TToouutteeffooiiss,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aacccceeppttaattiioonn  eenn  rrééaassssuurraannccee,,  cceett  aaggrréémmeenntt  

nn’’eesstt  ppaass  eexxiiggéé..  

  

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt  nnee  ccoonncceerrnneenntt  ppaass  ::  
  

11..  ll’’aaccttiivviittéé  ddee  rrééaassssuurraannccee  eexxeerrccééee  ppaarr  uunnee  eennttrreepprriissee  ddoonntt  lleess  ooppéérraattiioonnss  ssoonntt  ttoottaalleemmeenntt  

ggaarraannttiieess  ppaarr  ll’’EEttaatt  ppoouurr  ddeess  rraaiissoonnss  dd’’iinnttéérrêêtt  ppuubblliicc  ;;  

22..  lleess  eennttrreepprriisseess  ééttrraannggèèrreess  ddee  rrééaassssuurraanncceess  aauuttoorriissééeess  àà  pprraattiiqquueerr  eennttiièèrreemmeenntt  oouu  

ppaarrttiieelllleemmeenntt  lleess  ooppéérraattiioonnss  ddee  rrééaassssuurraannccee  eenn  vveerrttuu  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  

228855  aalliinnééaa  22  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ;;  

33..  lleess  eennttrreepprriisseess  rrééggiioonnaalleess  aaffrriiccaaiinneess  oouu  iinntteerraaffrriiccaaiinneess  ddee  rrééaassssuurraanncceess  aaggiissssaanntt  aauu  

bbéénnééffiiccee  ddeess  aaccccoorrddss  bbiillaattéérraauuxx  oouu  iinntteerrééttaattiiqquueess  eenn  vveerrttuu  ddeessqquueellss  llaa  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  eesstt  ppaarrttiiee  pprreennaannttee..  

  

AArrttiiccllee  441122  ::  DDee  ll’’ooccttrrooii  oouu  dduu  rreeffuuss  dd’’aaggrréémmeenntt  àà  uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  rrééaassssuurraannccee      
  

PPoouurr  aaccccoorrddeerr  oouu  rreeffuusseerr  ll’’aaggrréémmeenntt  àà  uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  rrééaassssuurraannccee,,  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  

rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  aapppplliiqquuee  lleess  ccrriittèèrreess  ddééffiinniiss  àà  ll’’aarrttiiccllee  440055  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii..  

  

LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ppeeuutt  ssuubboorrddoonnnneerr  ll’’ooccttrrooii  ddee  

ll’’aaggrréémmeenntt  aauu  rreessppeecctt  dd’’eennggaaggeemmeennttss  ssoouussccrriittss  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee  qquuii  llee  ssoolllliicciittee..  

  

EEllllee  rreeffuussee  ll’’aaggrréémmeenntt  lloorrssqquuee  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  mmiissssiioonn  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eesstt  

ssuusscceeppttiibbllee  dd’’êêttrree  eennttrraavvééee  ssooiitt  ppaarr  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  lliieennss  ddiirreeccttss  oouu  iinnddiirreeccttss  ddee  ccaappiittaall  oouu  ddee  

ccoonnttrrôôllee  eennttrree  ll’’eennttrreepprriissee  ddeemmaannddeerreessssee  eett  dd’’aauuttrreess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  oouu  mmoorraalleess,,  ssooiitt  

ppaarr  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess,,  rréégglleemmeennttaaiirreess  oouu  aaddmmiinniissttrraattiivveess  dd’’uunn  EEttaatt  ééttrraannggeerr  

ddoonntt  rreellèèvveenntt  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  ddee  cceess  ppeerrssoonnnneess..  

  

  



Journal officiel - Numéro spécial – 30 avril 2015                                                                  Code des assurances 

 
 
 

151 

EEllllee  ffiixxee  llaa  lliissttee  ddeess  ddooccuummeennttss  àà  pprroodduuiirree  àà  ll’’aappppuuii  dd’’uunnee  ddeemmaannddee  dd’’aaggrréémmeenntt..  

  

AArrttiiccllee  441133  ::  DDeess  ttyyppeess  dd’’aaccttiivviittééss  ddee  rrééaassssuurraannccee    
  

SSuurr  ddeemmaannddee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ddee  rrééaassssuurraannccee,,  ll’’aaggrréémmeenntt  eesstt  aaccccoorrddéé  ::  
  

11..  ssuurr  ttoouutt  ttyyppee  dd’’aaccttiivviittééss  ddee  rrééaassssuurraannccee  ccllaassssééeess  sseelloonn  lleess  bbrraanncchheess  ddiirreecctteess  pprréévvuueess  àà  

ll’’aarrttiiccllee  440022  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ccaattééggoorriissééeess  eenn  rrééaassssuurraannccee  nnoonn  vviiee  aacccciiddeennttss,,  iinncceennddiiee  

eett  rriissqquueess  ddiivveerrss--IIAARRDD,,  eenn  rrééaassssuurraannccee  vviiee  eett  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn,,  eenn  rrééaassssuurraannccee  ddee  ttoouutt  

ttyyppee,,  nnoonn  vviiee  eett  vviiee  ;;  

22..  ssuurr  uunnee  bbrraanncchhee  eennttiièèrree  oouu  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  rriissqquueess  rreelleevvaanntt  ddee  cceettttee  bbrraanncchhee  ssii  llee  

ddeemmaannddeeuurr  eenn  ffoorrmmuullee  llee  ddééssiirr..  

  

TToouuttee  eennttrreepprriissee  ddee  rrééaassssuurraannccee  ddooiitt  lliimmiitteerr  ssoonn  oobbjjeett  àà  ll’’aaccttiivviittéé  ddee  rrééaassssuurraannccee  ppoouurr  

llaaqquueellllee  eellllee  aa  ééttéé  aaggrrééééee  eett  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  lliiééeess..  

  

AArrttiiccllee  441144  ::  DDeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ll’’aaccttiivviittéé  ddee  rrééaassssuurraannccee      
  

LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ffiixxee  lleess  ccoonnddiittiioonnss  qquuii  rrééggiisssseenntt  

ll’’aaccttiivviittéé  ddee  rrééaassssuurraannccee,,  lleess  pprriinncciippeess  eett  mméétthhooddeess  ddee  llaa  ssuurrvveeiillllaannccee  ffiinnaanncciièèrree,,  llaa  

vvéérriiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  ssoollvvaabbiilliittéé,,  lleess  pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess  eett  rréésseerrvveess  dd’’ééqquuiilliibbrraaggee,,  lleess  ffoonnddss  ddee  

ggaarraannttiiee,,  lleess  aaccttiiffss,,  llee  ttrraannssffeerrtt  dduu  ppoorrtteeffeeuuiillllee,,  lleess  mmeessuurreess  ddee  rreeddrreesssseemmeenntt  aaiinnssii  qquuee  ttoouutteess  

aauuttrreess  ccoonnddiittiioonnss  jjuuggééeess  nnéécceessssaaiirreess  ppoouurr  mmaaiinntteenniirr  llaa  vviiaabbiilliittéé  eett  llaa  ssoollvvaabbiilliittéé  ddeess  

eennttrreepprriisseess  ddee  rrééaassssuurraannccee..  

  

AArrttiiccllee  441155  ::  DDeess  ppaarrttiicciippaattiioonnss  qquuaalliiffiiééeess    
  

CChhaaqquuee  aaccqquuiissiittiioonn  oouu  cceessssiioonn  ddee  ppaarrttiicciippaattiioonn  qquuaalliiffiiééee  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  ddee  rrééaassssuurraannccee  

eesstt  ccoommmmuunniiqquuééee  pprrééaallaabblleemmeenntt  àà  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  qquuii  

pprrooccèèddee  àà  ll’’éévvaalluuaattiioonn  ddee  mmaanniièèrree  ccoonncceerrttééee..  

    

LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  jjuuggee  dduu  ccaarraaccttèèrree  sséérriieeuuxx  dduu  ccaannddiiddaatt  

aaccqquuéérreeuurr,,  ddee  ll’’iinnfflluueennccee  qquuee  cceelluuii--ccii  ppeeuutt  eexxeerrcceerr  eett  ddee  llaa  ssoolliiddiittéé  ffiinnaanncciièèrree  ddee  ll’’aaccqquuiissiittiioonn..    

  

AArrttiiccllee  441166  ::  DDuu  pprrooggrraammmmee  ddee  rrééttaabblliisssseemmeenntt    
  

LLoorrssqquuee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  eexxiiggee  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  

rrééaassssuurraannccee  uunn  pprrooggrraammmmee  ddee  rrééttaabblliisssseemmeenntt,,  cceelluuii--ccii  ddooiitt  nnoottaammmmeenntt  ccoommppoorrtteerr,,  ppoouurr  lleess  

ttrrooiiss  pprroocchhaaiinnss  eexxeerrcciicceess  ssoocciiaauuxx,,  uunnee  ddeessccrriippttiioonn  ddééttaaiillllééee  ddeess  éélléémmeennttss  eett  êêttrree  

aaccccoommppaaggnnéé  ddeess  jjuussttiiffiiccaattiiffss  ss’’yy  rraappppoorrttaanntt  ccii--aapprrèèss  ::    
  

11..  uunnee  eessttiimmaattiioonn  pprréévviissiioonnnneellllee  ddeess  ffrraaiiss  ddee  ggeessttiioonn,,  nnoottaammmmeenntt  ddeess  ffrraaiiss  ggéénnéérraauuxx  

ccoouurraannttss  eett  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss  ;;    

22..  uunn  ppllaann  ddééttaaiillllaanntt  lleess  pprréévviissiioonnss  ddee  rreecceetttteess  eett  ddee  ddééppeennsseess  ;;    
33..  uunn  bbiillaann  pprréévviissiioonnnneell  ;;    



Journal officiel - Numéro spécial – 30 avril 2015                                                                  Code des assurances 

 
 
 

152

44..  uunnee  eessttiimmaattiioonn  ddeess  rreessssoouurrcceess  ffiinnaanncciièèrreess  ddeevvaanntt  sseerrvviirr  àà  llaa  ccoouuvveerrttuurree  ddeess  

eennggaaggeemmeennttss  eett  ddee  ll’’eexxiiggeennccee  ddee  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé  ;;    

55..  uunnee  ppoolliittiiqquuee  ggéénnéérraallee  eenn  mmaattiièèrree  ddee  cceessssiioonn  eenn  rrééaassssuurraannccee..    

  
Section 3 : De la publicité, de la suspension et de la caducité de l’agrément  
  

AArrttiiccllee  441177  ::  DDee  llaa  ppuubblliicciittéé  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt    
  

LLaa  ddéécciissiioonn  dd’’aaggrréémmeenntt  eesstt  ppuubblliiééee  aauu  JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell..    

  

AArrttiiccllee  441188  ::  DDee  llaa  ccaadduucciittéé  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  aapprrèèss  ttrraannssffeerrtt  ddee  ppoorrtteeffeeuuiillllee      
  

EEnn  ccaass  ddee  ttrraannssffeerrtt  ddee  ppoorrtteeffeeuuiillllee  iinntteerrvveennaanntt  eenn  aapppplliiccaattiioonn  ddeess  ssaannccttiioonnss  pprriisseess  ppaarr    

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  eett  

ppoorrttaanntt  ssuurr  llaa  ttoottaalliittéé  ddeess  ccoonnttrraattss  aappppaarrtteennaanntt  àà  uunnee  bbrraanncchhee  oouu  uunnee  ssoouuss--bbrraanncchhee  

ddéétteerrmmiinnééee,,  ll’’aaggrréémmeenntt  cceessssee  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  dd’’êêttrree  vvaallaabbllee  ppoouurr  cceettttee  bbrraanncchhee  oouu  cceettttee  ssoouuss--

bbrraanncchhee..    

  

AArrttiiccllee  441199  ::  DDee  llaa  ssuussppeennssiioonn  eett  ccaadduucciittéé  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  ppaarr  ddééffaauutt  ddee  ssoouussccrriippttiioonn    
    

LLoorrssqquu’’uunnee  eennttrreepprriissee  qquuii  aa  oobbtteennuu  ll’’aaggrréémmeenntt  ppoouurr  uunnee  bbrraanncchhee  oouu  uunnee  ssoouuss--bbrraanncchhee  nn’’aa  

ppaass  ccoommmmeennccéé  àà  pprraattiiqquueerr  lleess  ooppéérraattiioonnss  ccoorrrreessppoonnddaanntteess  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ddeeuuxx  aannss  àà  

ddaatteerr  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  aauu  jjoouurrnnaall  ooffffiicciieell  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  dd’’aaggrréémmeenntt,,  oouu  ssii  uunnee  eennttrreepprriissee  nnee  

ssoouussccrriitt,,  ppeennddaanntt  ddeeuuxx  eexxeerrcciicceess  ccoonnssééccuuttiiffss,,  aauuccuunn  ccoonnttrraatt  aappppaarrtteennaanntt  àà  uunnee  bbrraanncchhee  oouu  

uunnee  ssoouuss  bbrraanncchhee  ppoouurr  llaaqquueellllee  eellllee  eesstt  aaggrrééééee,,  ll’’aaggrréémmeenntt  cceessssee  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  dd’’êêttrree  

vvaallaabbllee  ppoouurr  llaa  bbrraanncchhee  oouu  llaa  ssoouuss--bbrraanncchhee  ccoonnssiiddéérrééee..    

  

AArrttiiccllee  442200  ::  DDee  llaa  ccaadduucciittéé  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  ppoouurr  rreennoonncciiaattiioonn    
  

AA  llaa  ddeemmaannddee  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  ss’’eennggaaggeeaanntt  àà  nnee  pplluuss  ssoouussccrriirree  àà  ll’’aavveenniirr  ddee  nnoouuvveeaauuxx  

ccoonnttrraattss  eennttrraanntt  ddaannss  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  bbrraanncchheess  oouu  ssoouuss--bbrraanncchheess,,  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  

eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ppeeuutt,,  ppaarr  ddéécciissiioonn  ppuubblliiééee  aauu  JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell,,  ccoonnssttaatteerr  llaa  

ccaadduucciittéé  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  ppoouurr  lleessddiitteess  bbrraanncchheess  oouu  ssoouuss--bbrraanncchheess..    

  
Section 4 : Du transfert de portefeuille  
  

AArrttiiccllee  442211  ::  DDee  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  ttrraannssffeerrtt  vvoolloonnttaaiirree    
    

LLeess  eennttrreepprriisseess  pprraattiiqquuaanntt  lleess  ooppéérraattiioonnss  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  440022  ppeeuuvveenntt,,  aavveecc  

ll’’aapppprroobbaattiioonn  ddee      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess,,  ttrraannssfféérreerr  eenn  ttoottaalliittéé  

oouu  eenn  ppaarrttiiee  lleeuurr  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  ccoonnttrraattss,,  aavveecc  sseess  ddrrooiittss  eett  oobblliiggaattiioonnss,,  àà  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  

eennttrreepprriisseess  aaggrrééééeess..    
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LLaa  ddeemmaannddee  ddee  ttrraannssffeerrtt  eesstt  ppoorrttééee  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ccrrééaanncciieerrss  ppaarr  uunn  aavviiss  ppuubblliiéé  aauu  

JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell,,  qquuii  lleeuurr  iimmppaarrttiitt  uunn  ddééllaaii  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  aauu  mmooiinnss  ppoouurr  pprréésseenntteerr  lleeuurrss  

oobbsseerrvvaattiioonnss  àà      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree  eenn  

iinnffoorrmmee  llee  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..    

  

LLeess  aassssuurrééss  ddiissppoosseenntt  dd’’uunn  ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  ddee  cceett  aavviiss  aauu  

JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell  ppoouurr  rrééssiilliieerr  lleeuurrss  ccoonnttrraattss..  TToouutteeffooiiss,,  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  

ddeess  aassssuurraanncceess  aapppprroouuvvee  llee  ttrraannssffeerrtt  ss’’iill  lluuii  aappppaarraaîîtt  qquuee  cceelluuii--ccii  eesstt  ccoonnffoorrmmee  aauuxx  iinnttéérrêêttss  

ddeess  ccrrééaanncciieerrss  eett  ddeess  aassssuurrééss..  CCeettttee  aapppprroobbaattiioonn  rreenndd  llee  ttrraannssffeerrtt  ooppppoossaabbllee  aauuxx  aassssuurrééss  

ssoouussccrriipptteeuurrss  eett  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddeess  ccoonnttrraattss  eett  aauuxx  ccrrééaanncciieerrss..    

  

AArrttiiccllee  442222  ::  DDuu  ttrraannssffeerrtt  dd’’ooffffiiccee      
  

LLoorrssqquuee      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ddéécciiddee  dd’’iimmppoosseerr  àà  uunnee  

eennttrreepprriissee  llee  ttrraannssffeerrtt  dd’’ooffffiiccee  ddee  ssoonn  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee,,  cceettttee  ddéécciissiioonn  eesstt  

ppoorrttééee  àà  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  dd’’eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  ppaarr  uunn  aavviiss  ppuubblliiéé  aauu  

JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell..  CCeett  aavviiss  ffaaiitt  ccoouurriirr  uunn  ddééllaaii  ddee  qquuiinnzzee  jjoouurrss  ppeennddaanntt  lleessqquueellss  lleess  eennttrreepprriisseess,,  

qquuii  aacccceepptteenntt  ddee  pprreennddrree  eenn  cchhaarrggee  llee  ppoorrtteeffeeuuiillllee  eenn  ccaauussee,,  ddooiivveenntt  ssee  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  àà      

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

LL’’eennttrreepprriissee  ddééssiiggnnééee  ppaarr      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ppoouurr  

pprreennddrree  eenn  cchhaarrggee  llee  ppoorrtteeffeeuuiillllee  ddee  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraanncceess  ttrraannssfféérréé  eesstt  aavviissééee  ddee  cceettttee  

ddééssiiggnnaattiioonn  ppaarr  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  aauu  ppoorrtteeuurr  oouu  ppaarr  ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  

rréécceeppttiioonn..    

  

LLaa  ddéécciissiioonn  qquuii  pprroonnoonnccee  llee  ttrraannssffeerrtt  eenn  ffiixxee  lleess  mmooddaalliittééss  eett  llaa  ddaattee  ddee  pprriissee  dd’’eeffffeettss..    

  
Section 5 : De la procédure de redressement et de sauvegarde  
  

AArrttiiccllee  442233  ::  DDeess  mmeessuurreess  ddee  ssaauuvveeggaarrddee      
  

LLoorrssqquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  ssoouummiissee  àà  ssoonn  ccoonnttrrôôllee  eesstt  tteellllee  qquuee  lleess  

iinnttéérrêêttss  ddeess  aassssuurrééss  eett  bbéénnééffiicciiaaiirreess  ddee  ccoonnttrraattss  ssoonntt  ccoommpprroommiiss  oouu  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  ll’’êêttrree,,      

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess,,  ppeeuutt  pprreennddrree  ll’’uunnee  ddeess  mmeessuurreess  

dd’’uurrggeennccee  ssuuiivvaanntteess  ::    
  

11..  mmiissee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ssoouuss  ssuurrvveeiillllaannccee  ppeerrmmaanneennttee  ;;    

22..  rreessttrriiccttiioonn  oouu  iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  llaa  lliibbrree  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddeess  aaccttiiffss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ;;    
33..  ddééssiiggnnaattiioonn  dd’’uunn  aaddmmiinniissttrraatteeuurr  pprroovviissooiirree  àà  qquuii  ssoonntt  ttrraannssfféérrééss  lleess  ppoouuvvooiirrss  nnéécceessssaaiirreess  

àà  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  àà  llaa  ddiirreeccttiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  CCeettttee  ddééssiiggnnaattiioonn  eesstt  ffaaiittee  ssooiitt  àà  llaa  

ddeemmaannddee  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  lloorrssqquu’’iillss  eessttiimmeenntt  nnee  pplluuss  êêttrree  eenn  mmeessuurree  dd’’eexxeerrcceerr  

nnoorrmmaalleemmeenntt  lleeuurrss  ffoonnccttiioonnss,,  ssooiitt  àà  ll’’iinniittiiaattiivvee  ddee      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  

ddeess  aassssuurraanncceess  oouu  ddee  ssoonn  mmaannddaattaaiirree  lloorrssqquuee  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  nnee  ppeeuutt  pplluuss  êêttrree  
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aassssuurrééee  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  nnoorrmmaalleess  oouu  lloorrssqquuee  ll’’uunnee  ddeess  ssaannccttiioonnss  pprréévvuueess  ddaannss  lleess  

ppoouuvvooiirrss  ddee      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  aa  ééttéé  pprriissee..    

  

LLeess  mmeessuurreess  mmeennttiioonnnnééeess  aauuxx  ppooiinnttss  22  eett  33  ssoonntt  lleevvééeess  oouu  ccoonnffiirrmmééeess  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  

rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess,,  aapprrèèss  pprrooccéédduurree  ccoonnttrraaddiiccttooiirree,,  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  

qquuaattrree  mmooiiss..  LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  eenn  iinnffoorrmmee  llee  mmiinniissttrree  

aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..  

  

PPeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  mmeennttiioonnnnééee  aauu  pprrééccééddeenntt  aalliinnééaa,,  lleess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ssoonntt  mmiiss  àà  

mmêêmmee  dd’’êêttrree  eenntteenndduuss..  IIllss  ppeeuuvveenntt  ssee  ffaaiirree  aassssiisstteerr  dd’’uunn  aavvooccaatt  oouu  dd’’uunn  pprrooffeessssiioonnnneell  eenn  

aassssuurraannccee  ddee  lleeuurr  cchhooiixx..    

  

AArrttiiccllee  442244  ::  DDuu  ppllaann  ddee  rreeddrreesssseemmeenntt    
  

LLoorrssqquu’’uunnee  eennttrreepprriissee  ssoouummiissee  aauu  ccoonnttrrôôllee  nnee  rreessppeeccttee  ppaass  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  337700  

eett//oouu  339900  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  eexxiiggee  qquuee  

lluuii  ssooiitt  ssoouummiiss,,  ddaannss  uunn  ddééllaaii  dd’’uunn  mmooiiss  ::    
  

11..  uunn  ppllaann  ddee  rreeddrreesssseemmeenntt  pprréévvooyyaanntt  ttoouutteess  lleess  mmeessuurreess  pprroopprreess  àà  rreessttaauurreerr,,  ddaannss  uunn  

ddééllaaii  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss,,  uunnee  ccoouuvveerrttuurree  ccoonnffoorrmmee  àà  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn,,  ssii  ll’’eennttrreepprriissee  nnee  

ssaattiissffaaiitt  ppaass  àà  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  ssuurr  lleess  pprroovviissiioonnss  tteecchhnniiqquueess  ;;    

22..  uunn  ppllaann  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt  àà  ccoouurrtt  tteerrmmee  eenn  mmeessuurree  ddee  rrééttaabblliirr  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss,,  

llaa  mmaarrggee  ddee  ssoollvvaabbiilliittéé,,  ssii  cceellllee--ccii  nn’’aatttteeiinntt  ppaass  llee  mmiinniimmuumm  ffiixxéé  ppaarr  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn..    

  

LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ssee  rréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  ddee  pprroorrooggeerr  lleess  

ddééllaaiiss  pprréévvuuss  ccii--ddeessssuuss..    

  

EEllllee  ppeeuutt  bbllooqquueerr  oouu  rreessttrreeiinnddrree  llaa  lliibbrree  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  aaccttiiffss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  eett//oouu  cchhaarrggeerr  uunn  

ccoommmmiissssaaiirree  ccoonnttrrôôlleeuurr  dd’’eexxeerrcceerr  uunnee  ssuurrvveeiillllaannccee  ppeerrmmaanneennttee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..  CCee  ddeerrnniieerr  

ddiissppoossee  àà  cceett  eeffffeett,,  ddeess  ddrrooiittss  dd’’iinnvveessttiiggaattiioonn  lleess  pplluuss  éétteenndduuss..  IIll  ddooiitt  nnoottaammmmeenntt  êêttrree  aavviisséé  

iimmmmééddiiaatteemmeenntt  ddee  ttoouutteess  lleess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ppaarr  llee  ccoonnsseeiill  dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  oouu  ppaarr  llaa  

ddiirreeccttiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..    

  

LLoorrssqquuee  ll’’eennttrreepprriissee  nnee  ssoouummeett  ppaass  ddaannss  lleess  ddééllaaiiss  llee  ppllaann  eexxiiggéé  oouu  ssii  cceelluuii  qquu’’eellllee  aa  ssoouummiiss  

nnee  rreeccuueeiillllee  ppaass  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  oouu  ssii  

llee  pprrooggrraammmmee  aapppprroouuvvéé  nn’’eesstt  ppaass  eexxééccuuttéé  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  eett  ddééllaaiiss  pprréévvuuss,,  eellllee  

pprroonnoonnccee  lleess  ssaannccttiioonnss  pprréévvuueess  aauu  lliivvrree  IIIIII  ttiittrree  IIIIII  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

AArrttiiccllee  442255  ::  DDuu  ccoonnsseeiill  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee      
  

LLoorrssqquu’’eenn  aapppplliiccaattiioonn    ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  442233  ppooiinntt  33  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  uunn  

aaddmmiinniissttrraatteeuurr  pprroovviissooiirree  eesstt  ddééssiiggnnéé  aauupprrèèss  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  ssoouummiissee  aauu  ccoonnttrrôôllee  ddee      

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  eenn  vveerrttuu  ddee  ll’’aarrttiiccllee  339999  ddee  llaa  pprréésseennttee  
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llooii,,  uunn  ccoonnsseeiill  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  eesstt  mmiiss  eenn  ppllaaccee  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  

aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..      

  

LLee  ccoonnsseeiill  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  eesstt  ccoommppoosséé  dduu  DDiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  

ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  oouu  ddee  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt,,  dd’’uunn  ddéélléégguuéé  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llaa  

JJuussttiiccee  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss    oouu  ddee  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  eett  dd’’uunn  rreepprréésseennttaanntt  ddee  llaa  BBaannqquuee  

cceennttrraallee  dduu  CCoonnggoo..  IIll  eesstt  pprrééssiiddéé  ppaarr  llee  DDiirreecctteeuurr  ggéénnéérraall  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  

ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  oouu  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt..    

  

IIll  eexxeerrccee  uunn  ccoonnttrrôôllee  ppeerrmmaanneenntt  ddee  llaa  ggeessttiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eett  ddooiitt  nnoottaammmmeenntt  êêttrree  aavviisséé  

pprrééaallaabblleemmeenntt  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  ttoouutteess  lleess  ddéécciissiioonnss  pprriisseess  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr  pprroovviissooiirree..    

  

IIll  aapppprroouuvvee  lleess  ééttaattss  ffiinnaanncciieerrss  aarrrrêêttééss  ppaarr  ll’’aaddmmiinniissttrraatteeuurr  pprroovviissooiirree  aaiinnssii  qquuee  llee  rraappppoorrtt  ddee  

ggeessttiioonn  ééttaabbllii  ppaarr  lleess  ccoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess..    

  

AArrttiiccllee  442266  ::  DDee  llaa  rreessttrriiccttiioonn  oouu  iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  llaa  lliibbrree  ddiissppoossiittiioonn  ddeess  aaccttiiffss    
  

LLoorrssqquuee      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  oouu  llee  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  

sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  eesstt  aammeennéé  àà  rreessttrreeiinnddrree  oouu  iinntteerrddiirree  llaa  lliibbrree  

ddiissppoossiittiioonn  ddeess  aaccttiiffss  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee,,  ll’’uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  ddeess  mmeessuurreess  ssuuiivvaanntteess  ppeeuuvveenntt  

êêttrree  pprriisseess  ::    
  

11..  llaa  pprreessccrriippttiioonn  ppaarr  lleettttrree  oouu  ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn  àà  ttoouuttee  ssoocciiééttéé  oouu  

ccoolllleeccttiivviittéé  éémmeettttrriiccee  oouu  ddééppoossiittaaiirree  ddee  rreeffuusseerr  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  ttoouuttee  ooppéérraattiioonn  ppoorrttaanntt  ssuurr  

ddeess  ccoommpptteess  oouu  ddeess  ttiittrreess  aappppaarrtteennaanntt  àà  ll’’eennttrreepprriissee  iinnttéérreessssééee  aaiinnssii  qquuee  llee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  

iinnttéérrêêttss  eett  ddiivviiddeennddeess  aafffféérreennttss  aauuxxddiittss  ttiittrreess  ;;    

22..  llaa  ssuubboorrddiinnaattiioonn  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  cceess  ooppéérraattiioonnss  aauu  vviissaa  pprrééaallaabbllee  dd’’uunn  ccoommmmiissssaaiirree--

ccoonnttrrôôlleeuurr  oouu  ddee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  aauurraa  ééttéé  aaccccrrééddiittééee  àà  cceett  eeffffeett  ;;    

33..  ll’’iinnssccrriippttiioonn  ssuurr  lleess  iimmmmeeuubblleess  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  ddee  ll’’hhyyppootthhèèqquuee  mmeennttiioonnnnééee  ppaarr  ll’’aarrttiiccllee  

335522  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ;;    

44..  llaa  pprreessccrriippttiioonn  aauuxx  ccoonnsseerrvvaatteeuurrss  ddeess  ttiittrreess  iimmmmoobbiilliieerrss,,  ppaarr  lleettttrree  oouu  ppaarr  ttoouutt  aauuttrree  

mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  rréécceeppttiioonn,,  ddee  rreeffuusseerr  llaa  ttrraannssccrriippttiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  aacctteess,,  

ll’’iinnssccrriippttiioonn  ddee  ttoouuttee  hhyyppootthhèèqquuee  ppoorrttaanntt  ssuurr  lleess  iimmmmeeuubblleess  aappppaarrtteennaanntt  àà  ll’’eennttrreepprriissee  

aaiinnssii  qquuee  llaa  rraaddiiaattiioonn  dd’’hhyyppootthhèèqquuee  ccoonnsseennttiiee  ppaarr  uunn  ttiieerrss  aauu  pprrooffiitt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ;;    

55..  llee  ddééppôôtt  aauupprrèèss  dd’’uunnee  bbaannqquuee  ddeess  ggrroosssseess  ddee  pprrêêttss  hhyyppootthhééccaaiirreess  ccoonnsseennttiiss  ppaarr  llaaddiittee  
eennttrreepprriissee  ;;    

66..  llee  ttrraannssffeerrtt  aauupprrèèss  dd’’uunnee  bbaannqquuee,,  ddee  ttoouuss  lleess  ffoonnddss,,  ttiittrreess  eett  vvaalleeuurrss  ddéétteennuuss  oouu  
ppoossssééddééss  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee,,  ddaannss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  àà  ddéétteerrmmiinneerr,,  ppoouurr  yy  êêttrree  ddééppoossééss  ddaannss  

uunn  ccoommppttee  bbllooqquuéé..  CCee  ccoommppttee  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ddéébbiittéé  ssuurr  oorrddrree  ddee  ssoonn  ttiittuullaaiirree  qquuee  ssuurr  

aauuttoorriissaattiioonn  eexxpprreessssee  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  oouu  dduu  

mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  eett  sseeuulleemmeenntt  ppoouurr  uunn  

mmoonnttaanntt  ddéétteerrmmiinnéé..  
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LLeess  ddiirriiggeeaannttss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  qquuii  nn’’eeffffeeccttuueenntt  ppaass  llee  ttrraannssffeerrtt  mmeennttiioonnnnéé  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt  

ssoonntt  ppaassssiibblleess  ddeess  ssaannccttiioonnss  ppéénnaalleess  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

AArrttiiccllee  442277  ::  DDee  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee--vviiee  oouu  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  
  

LLoorrssqquuee  lleess  cciirrccoonnssttaanncceess  ll’’eexxiiggeenntt,,  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  

ppeeuutt  oorrddoonnnneerr  àà  uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  ssuussppeennddrree  llee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  vvaalleeuurrss  ddee  rraacchhaatt  oouu  llee  

vveerrsseemmeenntt  dd’’aavvaanncceess  ssuurr  ccoonnttrraatt..    

  

AArrttiiccllee  442288  ::  DDuu  rreettrraaiitt  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt      
  

LLaa  ddéécciissiioonn  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  pprroonnoonnççaanntt  llee  rreettrraaiitt  

ttoottaall  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  eemmppoorrttee,,  àà  ddaatteerr  ddee  ssaa  ppuubblliiccaattiioonn  aauu  JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell,,  ppoouurr  ttoouuttee  

eennttrreepprriissee,,  iinntteerrddiiccttiioonn  dd’’ooppéérreerr  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  nnaattiioonnaall..    

  
Section 6 : De l’ouverture de la procédure de liquidation  
  

AArrttiiccllee  442299  ::  DDeess  pprrooccéédduurreess  ccoolllleeccttiivveess  dd’’aappuurreemmeenntt  dduu  ppaassssiiff      
  

LLaa  ffaaiilllliittee  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  rrééggiiee  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  llooii  ppeeuutt  êêttrree  pprroonnoonnccééee  àà  llaa  rreeqquuêêttee  ddee  

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..  

  

LLee  ttrriibbuunnaall  ppeeuutt  ssee  ssaaiissiirr  dd’’ooffffiiccee  oouu  êêttrree  ssaaiissii  ppaarr  llee  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  oouu  ppaarr  ttoouuttee    aauuttrree  

ppeerrssoonnnnee  iinnttéérreessssééee  dd’’uunnee  ddeemmaannddee  dd’’oouuvveerrttuurree  ddee  cceettttee  pprrooccéédduurree  aapprrèèss  aavviiss  ccoonnffoorrmmee  ddee  

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..  

  

AArrttiiccllee  443300  ::  DDuu  lliiqquuiiddaatteeuurr  
  

LLee  lliiqquuiiddaatteeuurr  aaggiitt  ssoouuss  ssoonn  eennttiièèrree  rreessppoonnssaabbiilliittéé..  IIll  aa  lleess  ppoouuvvooiirrss  lleess  pplluuss  éétteenndduuss  ssoouuss  

rréésseerrvvee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  dduu  pprréésseenntt  cchhaappiittrree,,  ppoouurr  aaddmmiinniissttrreerr,,  lliiqquuiiddeerr,,  rrééaalliisseerr  ll’’aaccttiiff,,  ttaanntt  

mmoobbiilliieerr  qquu’’iimmmmoobbiilliieerr,,  eett  ppoouurr  aarrrrêêtteerr  llee  ppaassssiiff,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  ssiinniissttrreess  nnoonn  rrééggllééss..  TToouuttee  

aaccttiioonn  mmoobbiilliièèrree  oouu  iimmmmoobbiilliièèrree  nnee  ppeeuutt  êêttrree  ssuuiivviiee  oouu  iinntteennttééee  qquuee  ppaarr  lluuii  oouu  ccoonnttrree  lluuii..    

  

AArrttiiccllee  443311  ::  DDee  llaa  ppuubblliicciittéé      
  

LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ppuubblliiee  llaa  ddéécciissiioonn  pprroonnoonnççaanntt  llee  rreettrraaiitt  

ttoottaall  dd’’aaggrréémmeenntt  ssoouuss  ffoorrmmee  dd’’eexxttrraaiittss  ddèèss  ssaa  nnoottiiffiiccaattiioonn  aauuxx  ddiirriiggeeaannttss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  

dd’’aassssuurraannccee..    

  

DDaannss  lleess  ddiixx  jjoouurrss  ddee  llaa  nnoommiinnaattiioonn  dduu  lliiqquuiiddaatteeuurr  eett  àà  llaa  ddiilliiggeennccee  ddee  cceelluuii--ccii,,  ll’’oorrddoonnnnaannccee  

dduu  pprrééssiiddeenntt  dduu  ttrriibbuunnaall  ccoommppéétteenntt  eesstt  ééggaalleemmeenntt  ppuubblliiééee  ssoouuss  ffoorrmmee  dd’’eexxttrraaiittss  aauu  JJoouurrnnaall  

OOffffiicciieell..    

  

  

  

  



Journal officiel - Numéro spécial – 30 avril 2015                                                                  Code des assurances 

 
 
 

157 

AArrttiiccllee  443322  ::  DDee  ll’’aaddmmiissssiioonn  ddeess  ccrrééaanncciieerrss      
  

LLee  lliiqquuiiddaatteeuurr  aaddmmeett  dd’’ooffffiiccee  aauu  ppaassssiiff  lleess  ccrrééaanncceess  cceerrttaaiinneess  ddeess  ttiieerrss  aavveecc  ll’’aapppprroobbaattiioonn  dduu  

jjuuggee,,  iill  iinnssccrriitt  ssoouuss  rréésseerrvvee,,  aauu  ppaassssiiff  lleess  ccrrééaanncceess    ccoonntteessttééeess  ,,  ssii  lleess  pprréétteenndduuss  ccrrééaanncciieerrss  

oonntt  ddééjjàà  ssaaiissii  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ccoommppéétteennttee  oouu  ss’’iillss  llaa  ssaaiissiisssseenntt  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  qquuiinnzzee  jjoouurrss  àà  

ddaatteerr  ddee  llaa  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  aauu  ppoorrtteeuurr  oouu  ppaarr  ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  

rréécceeppttiioonn  qquuii  lleeuurr  eesstt  aaddrreesssséé  eenn  vvuuee  ddee  lleeuurr  ffaaiirree  ccoonnnnaaîîttrree  qquuee  lleeuurrss  ccrrééaanncceess  nn’’oonntt  ppaass  

ééttéé  aaddmmiisseess  dd’’ooffffiiccee..    

  

AArrttiiccllee  443333  ::  DDeess  oobblliiggaattiioonnss  dduu  lliiqquuiiddaatteeuurr      
  

LLee  lliiqquuiiddaatteeuurr  ééttaabblliitt  uunnee  ssiittuuaattiioonn  aaccttiivvee  eett  ppaassssiivvee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eenn  lliiqquuiiddaattiioonn  eett  llaa  rreemmeett  

aauu  jjuuggee  eett  àà      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

EEnn  oouuttrree,,  iill  lleeuurr  aaddrreessssee  ttrriimmeessttrriieelllleemmeenntt  uunn  rraappppoorrtt  ssuurr  ll’’ééttaatt  ddee  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ddoonntt  iill  ddééppoossee  

uunn  eexxeemmppllaaiirree  aauu  ggrreeffffee  dduu  ttrriibbuunnaall  ccoommppéétteenntt..    

  

CCooppiiee  ddee  ccee  rraappppoorrtt  eesstt  aaddrreessssééee  aauu  pprrééssiiddeenntt  dduu  ttrriibbuunnaall,,  aauu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc  eett  aauu  mmiinniissttrree  

aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..    

  

CCee  rraappppoorrtt  ccoommpprreenndd  aauu  mmooiinnss  uunnee  ssiittuuaattiioonn  ccoommppttaabbllee  ttrriimmeessttrriieellllee,,  uunn  rraappppoorrtt  ddééttaaiilllléé  ddeess  

aaccttiiffss  rrééaalliissééss,,  dduu  ppaassssiiff  aappuurréé  aaiinnssii  qquuee  lleess  ppeerrssppeeccttiivveess  ddee  ddéénnoouueemmeenntt  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  

llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  eenn  ccoouurrss..    

  

LLoorrssqquu’’iill  aa  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  ffaaiittss  pprréévvuuss  àà  ll’’aarrttiiccllee  444477  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ccoommmmiiss  ppaarr  ddeess  

ddiirriiggeeaannttss  ddee  ddrrooiitt  oouu  ddee  ffaaiitt,,  aappppaarreennttss  oouu  ooccccuulltteess,,  rréémmuunnéérrééss  oouu  nnoonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eenn  

lliiqquuiiddaattiioonn,,  llee  lliiqquuiiddaatteeuurr  eenn  iinnffoorrmmee  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  llee  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc,,  llee  jjuuggee  eett    ll’’AAuuttoorriittéé  

ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  443344  ::  DDeess  pprriivviillèèggeess  ddeess  ssaallaarriiééss    
  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  pprriivviillèèggeess  rreeccoonnnnuuss  aauuxx  ttrraavvaaiilllleeuurrss  ppaarr  llee  CCooddee  dduu  ttrraavvaaiill,,  eenn  ccaass  ddee  

lliiqquuiiddaattiioonn  eeffffeeccttuuééee  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  àà  ll’’aarrttiiccllee  441199  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  lleess  

ssaallaaiirreess  ccoorrrreessppoonnddaanntt  aauuxx  ssooiixxaannttee  ddeerrnniieerrss  jjoouurrss  ddee  ttrraavvaaiill  eett  lleess  ccoonnggééss  ppaayyééss  dduuss,,  

ppllaaffoonnnnééss  àà  ttrreennttee  jjoouurrss  ddee  ttrraavvaaiill,,  ddooiivveenntt  êêttrree  ppaayyééss  nnoonnoobbssttaanntt  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  ttoouutt  aauuttrree  

pprriivviillèèggee..    

  

AArrttiiccllee  443355  ::  DDee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  pprriivviillèèggee  ddeess  ssaallaarriiééss    
  

NNoonnoobbssttaanntt  ll’’eexxiisstteennccee  ddee  ttoouuttee  aauuttrree  ccrrééaannccee,,  lleess  ccrrééaanncceess  qquuee  ggaarraannttiisssseenntt  lleess  pprriivviillèèggeess  

ddeess  ssaallaarriiééss  ddooiivveenntt  êêttrree  ppaayyééeess  ppaarr  llee  lliiqquuiiddaatteeuurr,,  ssuurr  ssiimmppllee  oorrddoonnnnaannccee  dduu  jjuuggee,,  ddaannss  lleess  

ddiixx  jjoouurrss  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  pprroonnoonnççaanntt  

llee  rreettrraaiitt  ttoottaall  dd’’aaggrréémmeenntt,,  ssii  llee  lliiqquuiiddaatteeuurr  aa  eenn  mmaaiinn  lleess  ffoonnddss  nnéécceessssaaiirreess..    
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TToouutteeffooiiss,,  aavvaanntt  ttoouutt  ééttaabblliisssseemmeenntt  dduu  mmoonnttaanntt  ddee  cceess  ccrrééaanncceess,,  llee  lliiqquuiiddaatteeuurr  ddooiitt,,  aavveecc  

ll’’aauuttoorriissaattiioonn  dduu  jjuuggee  eett  ddaannss  llaa  mmeessuurree  ddeess  ffoonnddss  ddiissppoonniibblleess,,  vveerrsseerr  iimmmmééddiiaatteemmeenntt  aauuxx  

ssaallaarriiééss,,  àà  ttiittrree  pprroovviissiioonnnneell,,  uunnee  ssoommmmee  ééggaallee  àà  uunn  mmooiiss  ddee  ssaallaaiirree  iimmppaayyéé  ssuurr  llaa  bbaassee  dduu  

ddeerrnniieerr  bbuulllleettiinn  ddee  ssaallaaiirree..    

  

AA  ddééffaauutt  ddee  ddiissppoonniibbiilliittééss,,  lleess  ssoommmmeess  dduueess  eenn  vveerrttuu  ddee  ddeeuuxx  aalliinnééaass  pprrééccééddeennttss  ssoonntt  

aaccqquuiittttééeess  ssuurr  lleess  pprreemmiièèrreess  rreennttrrééeess  ddee  ffoonnddss..    

  

AAuu  ccaass  ooùù  lleessddiitteess  ssoommmmeess  sseerraaiieenntt  ppaayyééeess  aauu  mmooyyeenn  dd’’uunnee  aavvaannccee,,  llee  pprrêêtteeuurr  sseerraa,,  ddee  ccee  

ffaaiitt,,  ssuubbrrooggéé  ddaannss  lleess  ddrrooiittss  ddeess  iinnttéérreessssééss  eett  ddeevvrraa  êêttrree  rreemmbboouurrsséé  ddèèss  llaa  rreennttrrééee  ddeess  ffoonnddss  

nnéécceessssaaiirreess  ssaannss  qquu’’aauuccuunn  aauuttrree  ccrrééaanncciieerr  ppuuiissssee  yy  ffaaiirree  ooppppoossiittiioonn..    

  

AArrttiiccllee  443366  ::  DDeess  rrééppaarrttiittiioonnss      
  

LLee  lliiqquuiiddaatteeuurr  pprrooccèèddee  aauuxx  rrééppaarrttiittiioonnss  aavveecc  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  dduu  jjuuggee..  IIll  ttiieenntt  ccoommppttee  ddeess  

pprriivviillèèggeess  ddeess  ccrrééaanncciieerrss  ;;  eennttrree  ccrrééaanncciieerrss  ééggaauuxx  eenn  ddrrooiittss  eett  eennttrree  ccrrééaanncciieerrss  

cchhiirrooggrraapphhaaiirreess,,  lleess  rrééppaarrttiittiioonnss  ssoonntt  eeffffeeccttuuééeess  aauu  mmaarrcc  llee  ffrraanncc..    

  

AA  ddaatteerr  ddee  llaa  nnoommiinnaattiioonn  dduu  lliiqquuiiddaatteeuurr,,  lleess  ppoouurrssuuiitteess  iinnddiivviidduueelllleess  ssoonntt  ssuussppeenndduueess..    

  

AA  ddééffaauutt  ppoouurr  lleess  ccrrééaanncciieerrss  dd’’aavvooiirr  vvaallaabblleemmeenntt  ssaaiissii  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ccoommppéétteennttee  ddaannss  llee  ddééllaaii  

pprreessccrriitt,,  lleess  ccrrééaanncceess  ccoonntteessttééeess  oouu  iinnccoonnnnuueess  nnee  ssoonntt  ppaass  ccoommpprriisseess  ddaannss  lleess  rrééppaarrttiittiioonnss  

àà  ffaaiirree..  SSii  lleess  ccrrééaanncceess  ssoonntt  uullttéérriieeuurreemmeenntt  rreeccoonnnnuueess,,  lleess  ccrrééaanncciieerrss  nnee  ppeeuuvveenntt  rriieenn  

rrééccllaammeerr  ssuurr  lleess  rrééppaarrttiittiioonnss  ddééjjàà  aauuttoorriissééeess  ppaarr  llee  jjuuggee,,  mmaaiiss  iillss  oonntt  llee  ddrrooiitt  ddee  pprréélleevveerr  ssuurr  

ll’’aaccttiiff  nnoonn  eennccoorree  rrééppaarrttii  lleess  iinnttéérrêêttss  aafffféérreennttss  àà  lleeuurrss  ccrrééaanncceess  ddaannss  lleess  rrééppaarrttiittiioonnss  

uullttéérriieeuurreess..    

  

LLeess  ssoommmmeess  ppoouuvvaanntt  rreevveenniirr  ddaannss  lleess  rrééppaarrttiittiioonnss  aauuxx  ccrrééaanncciieerrss  ccoonntteessttééeess  qquuii  oonntt  

rréégguulliièèrreemmeenntt  ssaaiissii  llaa  jjuurriiddiiccttiioonn  ccoommppéétteennttee  ddaannss  llee  ddééllaaii  pprreessccrriitt  ssoonntt  tteennuueess  eenn  rréésseerrvvee  

jjuussqquu’’àà  ccee  qquu’’iill  aaiitt  ééttéé  ssttaattuuéé  ddééffiinniittiivveemmeenntt  ssuurr  lleeuurrss  ccrrééaanncceess  ;;  lleess  ccrrééaanncciieerrss  oonntt  llee  ddrrooiitt  ddee  

pprréélleevveerr  ssuurr  lleess  ssoommmmeess  mmiisseess  eenn  rréésseerrvvee  lleess  iinnttéérrêêttss  aafffféérreennttss  àà  lleeuurrss  ccrrééaanncceess  ddaannss  lleess  

pprreemmiièèrreess  rrééppaarrttiittiioonnss,,  ssaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddee  lleeuurrss  ddrrooiittss  ddaannss  lleess  rrééppaarrttiittiioonnss  uullttéérriieeuurreess..    

  

AArrttiiccllee  443377  ::  DDeess  ttrraannssaaccttiioonnss  eett  ddeess  aalliiéénnaattiioonnss      
  

LLee  lliiqquuiiddaatteeuurr  ppeeuutt,,  aavveecc  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  dduu  jjuuggee,,  ttrraannssiiggeerr  ssuurr  ll’’eexxiisstteennccee  oouu  llee  mmoonnttaanntt  ddeess  

ccrrééaanncceess  ccoonntteessttééeess  ssuurr  lleess  ddeetttteess  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..    

  

LLee  lliiqquuiiddaatteeuurr  nnee  ppeeuutt  aalliiéénneerr  lleess  iimmmmeeuubblleess  aappppaarrtteennaanntt  àà  ll’’eennttrreepprriissee  eett  lleess  vvaalleeuurrss  

mmoobbiilliièèrreess  nnoonn  ccoottééeess  eenn  BBoouurrssee  qquuee  ppaarr  vvooiiee    ddee  vveennttee  ppuubblliiqquuee  aauuxx  eenncchhèèrreess..    
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NNoonnoobbssttaanntt  ttoouuttee  ddiissppoossiittiioonn  ccoonnttrraaiirree,,  lleess  vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  eett  lleess  iimmmmeeuubblleess  ddeess  

eennttrreepprriisseess  ééttrraannggèèrreess,,  mmeennttiioonnnnééss  aauuxx  aarrttiicclleess  335511  eett  335533  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ppeeuuvveenntt  êêttrree  

rrééaalliissééss  ppaarr  llee  lliiqquuiiddaatteeuurr,,  eett  lleess  ffoonnddss  uuttiilliissééss  ppaarr  lluuii  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddeess  ccoonnttrraattss..    

  

AArrttiiccllee  443388  ::  DDee  llaa  ccllôôttuurree  ddee  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn      
  

LLee  pprrééssiiddeenntt  dduu  ttrriibbuunnaall  ccoommppéétteenntt  pprroonnoonnccee  llaa  ccllôôttuurree  ddee  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ssuurr  llee  rraappppoorrtt  dduu  

lliiqquuiiddaatteeuurr  lloorrssqquuee  ttoouutteess  lleess  ccrrééaanncceess  pprriivviillééggiiééeess  tteennaanntt  lleeuurrss  ddrrooiittss  ddee  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  

ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee,,  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  oouu  dd’’ééppaarrggnnee  oonntt  ééttéé  ddééssiinnttéérreessssééeess  oouu  lloorrssqquuee  llee  

ccoouurrss  ddeess  ooppéérraattiioonnss  eesstt  aarrrrêêttéé  ppoouurr  iinnssuuffffiissaannccee  dd’’aaccttiiff..    

  

AArrttiiccllee  443399  ::  DDeess  éémmoolluummeennttss  dduu  lliiqquuiiddaatteeuurr  eett  dduu  jjuuggee  ccoonnttrrôôlleeuurr      
  

LLee  lliiqquuiiddaatteeuurr  ppeerrççooiitt,,  àà  cchhaarrggee  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  lliiqquuiiddééee,,  lleess  éémmoolluummeennttss  ffiixxééss  ppaarr      ll’’AAuuttoorriittéé  

ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  444400  ::  DDuu  rreettrraaiitt  dd’’aaggrréémmeenntt  eett  ddee  llaa    cceessssaattiioonn  ddee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  

ddoommmmaaggeess      
  

EEnn  ccaass  ddee  rreettrraaiitt  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  pprroonnoonnccéé  àà  ll’’eennccoonnttrree  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  mmeennttiioonnnnééee  aauuxx  

ppooiinnttss  22  eett  33  ppoouurr  ssaa  ppaarrttiiee  rreellaattiivvee  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraanncceess  aauuttrreess  qquuee  vviiee  eett  

ccaappiittaalliissaattiioonn  ddee  ll’’aarrttiiccllee  339999  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ttoouuss  lleess  ccoonnttrraattss  ssoouussccrriittss  ppaarr  eellllee  cceesssseenntt  

ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  dd’’aavvooiirr  eeffffeett  llee  qquuaarraannttiièèmmee  jjoouurr  àà  mmiinnuuiitt,,  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  aauu  

JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  

pprroonnoonnççaanntt  llee  rreettrraaiitt..    

  

LLeess  pprriimmeess  oouu  ccoottiissaattiioonnss  éécchhuueess  aavvaanntt  llaa  ddaattee  ddee  cceettttee  ddéécciissiioonn,,  eett  nnoonn  ppaayyééeess  àà  cceettttee  

ddaattee,,  ssoonntt  dduueess  eenn  ttoottaalliittéé  àà  ll’’eennttrreepprriissee,,  mmaaiiss  eelllleess  nnee  ssoonntt  ddééffiinniittiivveemmeenntt  aaccqquuiisseess  àà  cceellllee--ccii  

qquuee  pprrooppoorrttiioonnnneelllleemmeenntt  àà  llaa  ppéérriiooddee  ggaarraannttiiee  jjuussqquu’’aauu  jjoouurr  ddee  llaa  rrééaalliissaattiioonn..    

LLeess  pprriimmeess  oouu  ccoottiissaattiioonnss  vveennaanntt  àà  éécchhééaannccee  eennttrree  llaa  ddaattee  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  eett  llaa  ddaattee  ddee  

rrééssiilliiaattiioonn  ddee  pplleeiinn  ddrrooiitt  ddeess  ccoonnttrraattss  nnee  ssoonntt  dduueess  qquuee  pprrooppoorrttiioonnnneelllleemmeenntt  àà  llaa  ppéérriiooddee  

ggaarraannttiiee..    

  

AArrttiiccllee  444411  ::  DDuu  rreettrraaiitt  dd’’aaggrréémmeenntt  eett  ddee  llaa  cceessssaattiioonn  ddeess  ccoonnttrraattss  eenn  aassssuurraannccee--vviiee    
  

AApprrèèss  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  aauu  JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell  ddee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  

ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  pprroonnoonnççaanntt  llee  rreettrraaiitt  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  aaccccoorrddéé  àà  uunnee  eennttrreepprriissee  

mmeennttiioonnnnééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  440022  ppooiinntt  22  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ppoouurr  ssaa  ppaarrttiiee  rreellaattiivvee  aauuxx  ooppéérraattiioonnss  

dd’’aassssuurraanncceess  vviiee  eett  ccaappiittaalliissaattiioonn,,  lleess  ccoonnttrraattss  ssoouussccrriittss  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee  ddeemmeeuurreenntt  rrééggiiss  ppaarr  

lleeuurrss  ccoonnddiittiioonnss  ggéénnéérraalleess  eett  ppaarrttiiccuulliièèrreess  ttaanntt  qquuee  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  

ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  pprréévvuuee  àà  ll’’aalliinnééaa  ssuuiivvaanntt  nn’’aa  ppaass  ééttéé  ppuubblliiééee  aauu  JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell  ..  
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TToouutteeffooiiss,,  llee  lliiqquuiiddaatteeuurr  ppeeuutt,,  aavveecc  ll’’aapppprroobbaattiioonn  dduu  jjuuggee,,  ssuurrsseeooiirr  aauu  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ssiinniissttrreess,,  

ddeess  éécchhééaanncceess  eett  ddeess  vvaalleeuurrss  ddee  rraacchhaatt..  LLeess  pprriimmeess  eennccaaiissssééeess  ppaarr  llee  lliiqquuiiddaatteeuurr  ssoonntt  

vveerrssééeess  ssuurr  uunn  ccoommppttee  ssppéécciiaall  qquuii  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  lliiqquuiiddaattiioonn  ddiissttiinnccttee..    

  

LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess,,  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu  lliiqquuiiddaatteeuurr  eett  ssuurr  llee  

rraappppoorrtt  dduu  jjuuggee,,  ffiixxee  llaa  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  lleess  ccoonnttrraattss  cceesssseenntt  dd’’aavvooiirr  eeffffeett,,  aauuttoorriissee  lleeuurr  

ttrraannssffeerrtt  eenn  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  àà  uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  eennttrreepprriisseess,,  pprroorrooggee  lleeuurr  éécchhééaannccee,,  ddéécciiddee  llaa  

rréédduuccttiioonn  ddeess  ssoommmmeess  ppaayyaabblleess  eenn  ccaass  ddee  vviiee  oouu  ddee  ddééccèèss  aaiinnssii  qquuee  ddeess  bbéénnééffiicceess  

aattttrriibbuuééss  eett  ddeess  vvaalleeuurrss  ddee  rraacchhaatt,,  ddee  mmaanniièèrree  àà  rraammeenneerr  llaa  vvaalleeuurr  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee  aauu  mmoonnttaanntt  qquuee  llaa  ssiittuuaattiioonn  ddee  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  ppeerrmmeett  ddee  ccoouuvvrriirr..    

  

LLeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  nnee  ssoonntt  ppaass  aapppplliiccaabblleess  ttaanntt  qquuee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  

ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  nn’’aa  ppaass  ffiixxéé  llaa  ddaattee  àà  llaaqquueellllee  lleess  ccoonnttrraattss  cceesssseenntt  dd’’aavvooiirr  eeffffeett  

eett  llee  ddééllaaii  ddee  ddiixx  jjoouurrss,,  pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  443311  aalliinnééaa  22,,  nnee  ccoouurrtt  qquu’’àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  

ddee  cceettttee  ddéécciissiioonn  aauu  JJoouurrnnaall  OOffffiicciieell..  

  

AArrttiiccllee  444422  ::  DDee  llaa  nnuulllliittéé  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ppoossttéérriieeuurreess  aauu  rreettrraaiitt  dd’’aaggrréémmeenntt    
    

AA  llaa  rreeqquuêêttee  ddee    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess,,  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  

ttrriibbuunnaall  ccoommppéétteenntt  ppeeuutt  pprroonnoonncceerr  llaa  nnuulllliittéé  dd’’uunnee  oouu  pplluussiieeuurrss  ooppéérraattiioonnss  rrééaalliissééeess  ppaarr  lleess  

ddiirriiggeeaannttss  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  ppoouurrvvuuee  dd’’uunn  lliiqquuiiddaatteeuurr  àà  llaa  ssuuiittee  dduu  rreettrraaiitt  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  ;;  iill  

aappppaarrttiieenntt  àà  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  dd’’aappppoorrtteerr  llaa  pprreeuuvvee  qquuee  

lleess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  oonntt  ccoonnttrraaccttéé  aavveecc  ll’’eennttrreepprriissee  ééttaaiieenntt  aauu  ccoouurraanntt  dduu  rreettrraaiitt  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt..    

  

AArrttiiccllee  444433  ::  DDuu  rreevveerrsseemmeenntt  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss  ppaarr  lleess  ccoouurrttiieerrss  eett  lleess  mmaannddaattaaiirreess      
  

LLoorrssqquu’’uunnee  eennttrreepprriissee  pprraattiiqquuaanntt  lleess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraannccee  tteerrrreessttrree  ddee  vvééhhiiccuulleess  àà  mmootteeuurr  

ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  rreettrraaiitt  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  oouu  mmoorraalleess,,  eexxeerrççaanntt  llee  

ccoouurrttaaggee  dd’’aassssuurraannccee  ppaarr  ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddeessqquueelllleess  ddeess  ccoonnttrraattss  ccoommppoorrttaanntt  llaa  ggaarraannttiiee  ddee  

llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  oobblliiggaattooiirree  ddeess  pprroopprriiééttaaiirreess  ddee  vvééhhiiccuulleess  tteerrrreessttrreess  àà  mmootteeuurr  oonntt  ééttéé  

ssoouussccrriittss  aauupprrèèss  ddee  cceettttee  eennttrreepprriissee,,  ddooiivveenntt  rreevveerrsseerr  àà  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  llee  qquuaarrtt  dduu  mmoonnttaanntt  ddeess  

ccoommmmiissssiioonnss  eennccaaiissssééeess,,  àà  qquueellqquuee  ttiittrree  qquuee  ccee  ssooiitt,,  àà  ll’’ooccccaassiioonn  ddee  cceess  ccoonnttrraattss,,  ddeeppuuiiss  llee  

11eerr    jjaannvviieerr  ddee  ll’’aannnnééee  pprrééccééddaanntt  cceellllee  aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  ll’’aaggrréémmeenntt  eesstt  rreettiirréé..    

  

LLaa  mmêêmmee  ddiissppoossiittiioonn  ss’’aapppplliiqquuee  aauuxx  mmaannddaattaaiirreess  nnoonn  ssaallaarriiééss  ddee  llaa  mmêêmmee  eennttrreepprriissee  qquuii  

nn’’ééttaaiieenntt  ppaass  tteennuuss  ddee  rréésseerrvveerr  àà  cceellllee--ccii  ll’’eexxcclluussiivviittéé  ddee  lleeuurrss  aappppoorrttss  ddee  ccoonnttrraattss..    
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AArrttiiccllee  444444  ::  DDee  llaa  vviioollaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  àà  ll’’aaggrréémmeenntt  ddeess  ddiirriiggeeaannttss      
  

LLaa  vviioollaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  229933  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eesstt  ppuunniiee  ddee  ssiixx  mmooiiss  àà  ddeeuuxx  

aannss  ddee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  pprriinncciippaallee  eett  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  330000..000000  àà  33..000000..000000  ddee  FFrraannccss  

ccoonnggoollaaiiss  oouu  ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt..    

  

AArrttiiccllee  444455  ::  DDee  llaa  vviioollaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  228866    
    

LLaa  vviioollaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  228866  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eesstt    ppuunniiee  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  

5500%%    dduu  mmoonnttaanntt  ddeess  pprriimmeess  éémmiisseess  àà  ll’’eexxttéérriieeuurr..    

  

EEnn  ccaass  ddee  rréécciiddiivvee,,  ll’’aammeennddee  eesstt  ppoorrttééee  àà  110000  %%  ddee  ccee  mmêêmmee  mmoonnttaanntt..  LLee  jjuuggeemmeenntt  eesstt  

ppuubblliiéé  aauuxx  ffrraaiiss  ddeess  ccoonnddaammnnééss  oouu  ddeess  eennttrreepprriisseess  cciivviilleemmeenntt  rreessppoonnssaabblleess..    

  

AArrttiiccllee  444466  ::  DDee  llaa  vviioollaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  228899,,  229911,,  229988  eett  331100  
  

SSoonntt  ppaassssiibblleess  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  pprriinncciippaallee  ddee  hhuuiitt  àà  qquuiinnzzee  jjoouurrss  eett  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  

220000..000000  àà  11..000000..000000  ddee  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  oouu  ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt,,  lleess  

ddiirriiggeeaannttss  dd’’eennttrreepprriissee  qquuii  mmééccoonnnnaaiisssseenntt  lleess  oobblliiggaattiioonnss  oouu  iinntteerrddiiccttiioonnss  rrééssuullttaanntt  

nnoottaammmmeenntt  ddeess  aarrttiicclleess  228899,,  229911,,  229988,,  331100  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett  cceelllleess  rreellaattiivveess  àà  llaa  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddeess  rraappppoorrttss  ddeess  ccoommmmiissssaaiirreess  aauuxx  ccoommpptteess  eett  ddee  ttoouuss  ddooccuummeennttss  

ccoommppttaabblleess  aaiinnssii  qquuee  cceelllleess  rreellaattiivveess  àà  llaa  tteennuuee  ddeess  ccoommpptteess  eett  àà  llaa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ddeess  ppiièècceess  

ccoommppttaabblleess..    

  

EEnn  ccaass  ddee  rréécciiddiivvee,,  llaa  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  pprriinncciippaallee  ppeeuutt  êêttrree  ppoorrttééee  àà  uunn  mmooiiss  eett  ll’’aammeennddee  ddee  

440000..000000  àà  22..000000..000000  ddee  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss..    

  

AArrttiiccllee  444477  ::  DDee  llaa  bbaannqquueerroouuttee  
      

SSoonntt  ppuunniiss  ddeess  ppeeiinneess  pprréévvuueess  nnoottaammmmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  8866  dduu  CCooddee  ppéénnaall  ccoonnggoollaaiiss  ppoouurr  

bbaannqquueerroouuttee,,  llee  pprrééssiiddeenntt,,  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss,,  ddiirreecctteeuurrss  ggéénnéérraauuxx,,  mmeemmbbrreess  dduu  ddiirreeccttooiirree,,  

ddiirreecctteeuurrss,,  ggéérraannttss  oouu  lliiqquuiiddaatteeuurrss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  qquueellllee  qquu’’eenn  ssooiitt  llaa  ffoorrmmee  eett,,  dd’’uunnee  mmaanniièèrree  

ggéénnéérraallee,,  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  aayyaanntt  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  iinntteerrppoossééee  aaddmmiinniissttrréé,,  ggéérréé  oouu  

lliiqquuiiddéé  ll’’eennttrreepprriissee,,  ssoouuss  ccoouuvveerrtt  oouu  eenn  lliieeuu  eett  ppllaaccee  ddee  sseess  rreepprréésseennttaannttss  llééggaauuxx,,  qquuii  oonntt  eenn  

cceettttee  qquuaalliittéé  eett  ddee  mmaauuvvaaiissee  ffooii  ssooiitt  ::    
  

11..  ccoonnssoommmméé  ddeess  ssoommmmeess  aappppaarrtteennaanntt  àà  ll’’eennttrreepprriissee  eenn  ffaaiissaanntt  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddee  ppuurr  

hhaassaarrdd  oouu  ffiiccttiivveess  ;;    

22..  eemmppllooyyéé  ddeess  mmooyyeennss  rruuiinneeuuxx  ppoouurr  ssee  pprrooccuurreerr  ddeess  ffoonnddss  ddaannss  ll’’iinntteennttiioonn  ddee  rreettaarrddeerr  llee  

rreettrraaiitt  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ;;    

33..  ppaayyéé  oouu  ffaaiitt  ppaayyeerr  iirrrréégguulliièèrreemmeenntt  uunn    ccrrééaanncciieerr,,  aapprrèèss  llee  rreettrraaiitt  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  ddee  

ll’’eennttrreepprriissee  ;;    
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44..  ffaaiitt  ccoonnttrraacctteerr  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee,,  ppoouurr  llee  ccoommppttee  dd’’aauuttrruuii,,  ssaannss  qquu’’eellllee  rreeççooiivvee  ddee  vvaalleeuurrss  eenn  

éécchhaannggee,,  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  jjuuggééss  ttrroopp  iimmppoorrttaannttss  eeuu  ééggaarrdd  àà  ssaa  ssiittuuaattiioonn  lloorrssqquu’’eellllee  lleess  aa  

ccoonnttrraaccttééss  ;;    

55..  tteennuu  oouu  ffaaiitt  tteenniirr,,  oouu  llaaiisssséé  tteenniirr  iirrrréégguulliièèrreemmeenntt  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  dd’’eennttrreepprriissee  ;;    

66..  ddééttoouurrnnéé  oouu  ddiissssiimmuulléé,,  tteennttéé  ddee  ddééttoouurrnneerr  oouu  ddee  ddiissssiimmuulleerr  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  lleeuurrss  bbiieennss  oouu  

qquuii  ssee  ssoonntt  ffrraauudduulleeuusseemmeenntt  rreeccoonnnnuuss  ddéébbiitteeuurrss  ddeess  ssoommmmeess  qquu’’iillss  nnee  ddeevvaaiieenntt  ppaass  eenn  

vvuuee  ddee  ssoouussttrraaiirree  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddee  lleeuurr  ppaattrriimmooiinnee  aauuxx  ppoouurrssuuiitteess  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eenn  

lliiqquuiiddaattiioonn  oouu  àà  cceelllleess  ddeess  aassssoocciiééss  oouu  ccrrééaanncciieerrss  ssoocciiaauuxx..    
  

LLeess  ppeeiinneess  pprréévvuueess  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt  ssoonntt  ppoorrttééeess  aauu  ddoouubbllee  ssii  lleess  ppeerrssoonnnneess  

mmeennttiioonnnnééeess  oonntt  ffrraauudduulleeuusseemmeenntt  ::    
  

11..  ssoouussttrraaiitt  ddeess  lliivvrreess  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ;;    

22..  ddééttoouurrnnéé  oouu  ddiissssiimmuulléé  uunnee  ppaarrttiiee  ddee  ssoonn  aaccttiiff  ;;  

33..  rreeccoonnnnuu  ll’’eennttrreepprriissee  ddéébbiittrriiccee  ddeess  ssoommmmeess  qquu’’eellllee  nnee  ddeevvaaiitt  ppaass,,  ssooiitt  ddaannss  lleess  ééccrriittuurreess,,  

ssooiitt  ppaarr  ddeess  aacctteess  ppuubblliiccss  oouu  ddeess  eennggaaggeemmeennttss  ssoouuss  ssiiggnnaattuurree  pprriivvééee  oouu  ssooiitt    eennccoorree  

ddaannss  lleess  ééttaattss  ffiinnaanncciieerrss..    

  

AArrttiiccllee  444488  ::  DDeess  iinntteerrddiiccttiioonnss  eett  ddeess  ppoouurrssuuiitteess  jjuuddiicciiaaiirreess  dduu  lliiqquuiiddaatteeuurr      
  

IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  aauu  lliiqquuiiddaatteeuurr  eett  àà  ttoouuss  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ppaarrttiicciippéé  àà  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  

dd’’aaccqquuéérriirr  ppeerrssoonnnneelllleemmeenntt,,  ssooiitt  ddiirreecctteemmeenntt,,  ssooiitt  iinnddiirreecctteemmeenntt,,  àà  ll’’aammiiaabbllee  oouu  ppaarr  vveennttee  ddee  

jjuussttiiccee,,  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee  ddee  ll’’aaccttiiff  mmoobbiilliieerr  oouu  iimmmmoobbiilliieerr  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  eenn  lliiqquuiiddaattiioonn..    

  

EEsstt  ppuunnii  ddeess  ppeeiinneess  pprréévvuueess  àà  ll’’aarrttiiccllee  9955  dduu  CCooddee  ppéénnaall  ccoonnggoollaaiiss  ttoouutt  lliiqquuiiddaatteeuurr  oouu  ttoouuttee  

ppeerrssoonnnnee  aayyaanntt  ppaarrttiicciippéé  àà  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn,,  qquuii,,  eenn  vviioollaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  

ddee  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt,,    ssee  rreenndd    aaccqquuéérreeuurr  ppoouurr  ssoonn  ccoommppttee,,  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt,,  

ddeess  bbiieennss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee..    

  

EEsstt  ppuunnii  ddee  mmêêmmeess  ppeeiinneess,,  ttoouutt  lliiqquuiiddaatteeuurr  qquuii  ssee  rreenndd  ccoouuppaabbllee  dd’’uunnee  ffaauuttee  aavvéérrééee  ddaannss  ssaa  

ggeessttiioonn..    

  

AArrttiiccllee  444499  ::  DDee  llaa  ppuubblliicciittéé  ddeess  aarrrrêêttss  eett  ddeess  jjuuggeemmeennttss  
  

TToouuss  lleess  aarrrrêêttss  eett  jjuuggeemmeennttss  ddee  ccoonnddaammnnaattiioonn  rreenndduuss  eenn  vveerrttuu  ddeess  aarrttiicclleess  445555  eett  445566  

aalliinnééaa  22  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ssoonntt,,  aauuxx  ffrraaiiss  ddeess  ccoonnddaammnnééss,,  aaffffiicchhééss  eett  ppuubblliiééss  aauu  JJoouurrnnaall  

OOffffiicciieell..    

  

AArrttiiccllee  445500  ::  DDeess  ffrraaiiss  ddee  ppoouurrssuuiittee        
  

LLeess  ffrraaiiss  dd’’iinnssttaannccee  ppoouurr  uunnee  aaccttiioonn  eenn  jjuussttiiccee  iinntteennttééee  ppaarr  uunn  ccrrééaanncciieerr  ssoonntt  ssuuppppoorrttééss,,  ss’’iill  yy  

aa  ccoonnddaammnnaattiioonn,,  ppaarr  llee  TTrrééssoorr  ppuubblliicc,,  ssaauuff  rreeccoouurrss  ccoonnttrree  llee  ddéébbiitteeuurr  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  
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pprréévvuueess  àà  ll’’aarrttiiccllee  445544  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett,,  ss’’iill  yy  aa  aaccqquuiitttteemmeenntt,,  ppaarr  llee  ccrrééaanncciieerr  

ppoouurrssuuiivvaanntt..    

  

AArrttiiccllee  445511  ::  DDeess  ssaannccttiioonnss  ddeess  rrèègglleess  rreellaattiivveess  àà  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  eett  aauuxx  ssoouussccrriippttiioonnss  
  

SSoonntt  ppuunniiss  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  pprriinncciippaallee  ddee  11  àà  55  aannss    eett  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  88..000000..000000  àà  

1155..000000..000000  ddee  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  oouu  ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt,,  cceeuuxx  qquuii  sscciieemmmmeenntt  ::    
  

11..  ffoonntt,,  ddaannss  llaa  ddééccllaarraattiioonn  pprréévvuuee  ppoouurr  llaa  vvaalliiddiittéé  ddee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  ééttaatt  ddee  
ssoouussccrriippttiioonnss  ddee  ccoonnttrraattss  qquu’’iillss  ssaavvaaiieenntt  ffiiccttiivveess,,  oouu  aauurroonntt  ddééccllaarrééss  ddeess  vveerrsseemmeennttss  ddee  

ffoonnddss  qquuii  nn’’oonntt  ppaass  ééttéé  mmiiss  ddééffiinniittiivveemmeenntt  àà  llaa  ddiissppoossiittiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ;;    

22..  oobbttiieennnneenntt,,  tteenntteenntt  oouu  oonntt  tteennttéé  dd’’oobbtteenniirr  ddeess  ssoouussccrriippttiioonnss  ddeess  ccoonnttrraattss,,  ppaarr  ssiimmuullaattiioonn  

ddee  ssoouussccrriippttiioonn  oouu  ppaarr  ppuubblliiccaattiioonn  oouu  aallllééggaattiioonn  ddee  ssoouussccrriippttiioonnss  qquuii  nn’’eexxiisstteenntt  ppaass  oouu  ddee  

ttoouuss  aauuttrreess  ffaaiittss  ffaauuxx  ;;    

33..  ppuubblliieenntt  lleess  nnoommss  ddee  ppeerrssoonnnneess  ddééssiiggnnééeess  ccoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  llaa  vvéérriittéé  ccoommmmee  ééttaanntt  oouu  

ddeevvaanntt  êêttrree  aattttaacchhééeess  àà  ll’’eennttrreepprriissee  àà  uunn  ttiittrree  qquueellccoonnqquuee,,  ppoouurr  pprroovvooqquueerr  ddeess  

ssoouussccrriippttiioonnss  ddee  ccoonnttrraattss  ;;    

44..  pprrooccèèddeenntt  àà  ttoouutteess  aauuttrreess  ddééccllaarraattiioonnss  ffrraauudduulleeuusseess  oouu  ddiissssiimmuullaattiioonnss  ddaannss  ttoouuss  

ddooccuummeennttss  pprroodduuiittss  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  oouu  ppoorrttééss  àà  

llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  ppuubblliicc..    

  

AArrttiiccllee  445522  ::  DDeess  ssaannccttiioonnss  ddeess  rrèègglleess  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt        
  

SSoonntt    ppuunniiss  dd’’uunnee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  pprriinncciippaallee  ddee  11  àà  55  aannss  eett  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  88..000000..000000  àà  

1155..000000..000000  ddee  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  oouu  ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt,,  llee  pprrééssiiddeenntt,,  lleess  

ddiirreecctteeuurrss  ggéénnéérraauuxx,,  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss,,  lleess  ggéérraannttss  oouu  lleess  ddiirreecctteeuurrss  ggéénnéérraauuxx  ddeess  

eennttrreepprriisseess  nnoonn  ccoommmmeerrcciiaalleess  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  229999  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  qquuii,,  sscciieemmmmeenntt  ::    

11..  ppuubblliieenntt  oouu  pprréésseenntteenntt    àà  ll’’aasssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  uunn  bbiillaann  iinneexxaacctt  eenn  vvuuee  ddee  ddiissssiimmuulleerr  llaa  

vvéérriittaabbllee  ssiittuuaattiioonn  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ;;    

22..  ffoonntt  ddeess  bbiieennss  oouu  dduu  ccrrééddiitt  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  uunn  uussaaggee  qquu’’iillss  ssaavveenntt  ccoonnttrraaiirree  àà  ll’’iinnttéérrêêtt  ddee  
cceellllee--ccii,,  àà  ddeess  ffiinnss  ppeerrssoonnnneelllleess  oouu  ppoouurr  ffaavvoorriisseerr  uunnee  aauuttrree  eennttrreepprriissee  ddaannss  llaaqquueellllee  iillss  

ssoonntt  iinnttéérreessssééss  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt  ;;    

33..  ffoonntt  ddeess  ppoouuvvooiirrss  qquu’’iillss  ppoossssèèddeenntt,,  oouu  ddeess  vvooiixx  ddoonntt  iillss  ddiissppoosseenntt  eenn  cceettttee  qquuaalliittéé  uunn  
uussaaggee  qquu’’iillss  ssaavveenntt  ccoonnttrraaiirree  aauuxx  iinnttéérrêêttss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee,,  àà  ddeess  ffiinnss  ppeerrssoonnnneelllleess  oouu  ppoouurr  

ffaavvoorriisseerr  uunnee  eennttrreepprriissee  ddaannss  llaaqquueellllee  iillss  ssoonntt  iinnttéérreessssééss  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  iinnddiirreecctteemmeenntt..  

  

CCeess  ddiissppoossiittiioonnss  ssoonntt  aapppplliiccaabblleess  àà  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii,,  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  

iinntteerrppoossééee,,  eexxeerrccee,,  eenn  ffaaiitt,,  llaa  ddiirreeccttiioonn,,  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  oouu  llaa  ggeessttiioonn  ddeessddiitteess  eennttrreepprriisseess  

ssoouuss  llee  ccoouuvveerrtt  oouu  eenn  lliieeuu  eett  ppllaaccee  ddee  lleeuurrss  rreepprréésseennttaannttss  llééggaauuxx..    
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AArrttiiccllee    445533  ::  DDeess  ssaannccttiioonnss  ddeess  rrèègglleess  rreellaattiivveess  àà  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn      
    

EEnn  ccaass  ddee  lliiqquuiiddaattiioonn  eeffffeeccttuuééee  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  àà  ll’’aarrttiiccllee  442299  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  

lleess  ddiissppoossiittiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ssoonntt  aapppplliiccaabblleess  ::    
  

11..  ssii  llaa  ssiittuuaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ddiissssoouuttee  àà  llaa  ssuuiittee  dduu  rreettrraaiitt  ttoottaall  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt  ffaaiitt  

aappppaarraaîîttrree  uunnee  iinnssuuffffiissaannccee  dd’’aaccttiiff  ppaarr  rraappppoorrtt  aauu  ppaassssiiff  qquuii  ddooiitt  êêttrree  rréégglléé  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  

lliiqquuiiddaattiioonn,,  llee  ttrriibbuunnaall  ppeeuutt,,  eenn  ccaass  ddee  ffaauuttee  ddee  ggeessttiioonn  aayyaanntt  ccoonnttrriibbuuéé  àà  cceettttee  

iinnssuuffffiissaannccee  dd’’aaccttiiff,,  ddéécciiddeerr  àà  llaa  ddeemmaannddee  dduu  lliiqquuiiddaatteeuurr  oouu  mmêêmmee  dd’’ooffffiiccee  qquuee  lleess  ddeetttteess  

ddee  ll’’eennttrreepprriissee  ssooiieenntt  ssuuppppoorrttééeess  eenn  ttoouutt  oouu  ppaarrttiiee,,  aavveecc  oouu  ssaannss  ssoolliiddaarriittéé,,  ppaarr  ttoouuss  lleess  

ddiirriiggeeaannttss  ddee  ddrrooiitt  oouu  ddee  ffaaiitt,,  rréémmuunnéérrééss  oouu  nnoonn,,  oouu  ppaarr  cceerrttaaiinnss  dd’’eennttrree  eeuuxx..    
  

LL‘‘aaccttiioonn  ssee  pprreessccrriitt  ppaarr  ttrrooiiss  aannss  àà  ccoommpptteerr  dduu  ddééppôôtt  aauu  ggrreeffffee  dduu  hhuuiittiièèmmee  rraappppoorrtt  

ttrriimmeessttrriieell  dduu  lliiqquuiiddaatteeuurr..    

  

22..  lleess  ddiirriiggeeaannttss  qquuii  ssee  rreennddeenntt  ccoouuppaabblleess  ddeess  aaggiisssseemmeennttss  mmeennttiioonnnnééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  444477  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii  ppeeuuvveenntt    ffaaiirree  ll’’oobbjjeett  ddeess  ssaannccttiioonnss  pprréévvuueess  eenn  ccaass  ddee  ffaaiilllliittee  ppeerrssoonnnneellllee..    

  

AArrttiiccllee  445544  ::  DDee  llaa  ssaannccttiioonn  ddeess  rrèègglleess  rreellaattiivveess  aauuxx  ccllaauusseess  ttyyppeess  àà  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  eett  

àà  llaa  nnoonn--pprroodduuccttiioonn  ddeess  ddooccuummeennttss  aauuxx  aauuttoorriittééss  ddee  ccoonnttrrôôllee  
    

EEsstt  ppuunniiee  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  440000..000000  àà  22..000000..000000  ddee  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss,,  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee    qquuii  

ssee  rreenndd  ccoouuppaabbllee  dd’’iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleess  rreellaattiivveess  aauuxx  ccllaauusseess  ttyyppeess  àà  llaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  eett  àà  llaa  

nnoonn  pprroodduuccttiioonn  ddee  ddooccuummeennttss  aauuxx  aauuttoorriittééss  ddee  ccoonnttrrôôllee..    
  

EEnn  ccaass  dd’’iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  223399  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ll’’aammeennddee  eesstt  

pprroonnoonnccééee  ppoouurr  cchhaaccuunnee  ddeess  iinnffrraaccttiioonnss  ccoonnssttaattééeess  ssaannss  qquuee  llee  ttoottaall  ddeess  aammeennddeess  

eennccoouurruueess  nn’’eexxccèèddee    1155..000000..000000    ddee  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss..  
  

LLeess  mmêêmmeess  ssaannccttiioonnss  ssoonntt  aapppplliiccaabblleess  eenn  ccaass  ddee  nnoonn  pprroodduuccttiioonn  ddee  ddooccuummeennttss  àà      ll’’AAuuttoorriittéé  

ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  445555  ::  DDeess  iinnffrraaccttiioonnss  aauuxx  rrèègglleess  rreellaattiivveess  àà  llaa  ffoorrmmee  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  àà  llaa  

ppuubblliicciittéé,,  àà  ll’’aaggrréémmeenntt  eett  aauuxx  pprrooccéédduurreess  ddee  ssaauuvveeggaarrddee  
      

EEsstt  ppuunniiee  ddee  11  mmooiiss  àà  55  aannss  ddee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  pprriinncciippaallee  eett  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  440000..000000  àà  

44..000000..000000  ddee  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  oouu  ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt,,  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  ssee  

rreenndd  ccoouuppaabbllee  dd’’iinnffrraaccttiioonn  aauuxx  rrèègglleess  rreellaattiivveess  àà  llaa  ffoorrmmee  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  àà  llaa  ppuubblliicciittéé,,  àà  

ll’’aaggrréémmeenntt,,  eett  aauuxx  pprrooccéédduurreess  ddee  ssaauuvveeggaarrddee  pprréévvuueess  aauuxx  aarrttiicclleess  228855,,  228888,,  440000  eett  442288  ddee  

llaa  pprréésseennttee  llooii..  

  

AArrttiiccllee  445566  ::  DDuu  ddéélliitt  dd’’eennttrraavvee--ssaannccttiioonnss      
  

EEsstt  ccoonnssttiittuuttiiff  dd’’iinnffrraaccttiioonn  dd’’eennttrraavvee,,  ttoouutt  oobbssttaaccllee  mmiiss  àà  ll’’eexxeerrcciiccee  ddeess  mmiissssiioonnss  ddee      ll’’AAuuttoorriittéé  

ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..  CCeettttee  iinnffrraaccttiioonn  eesstt  ppuunniiee  ddee  11  àà  66  mmooiiss  ddee  

sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  pprriinncciippaallee    eett  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  11..000000..000000  àà  22..000000..000000  ddee  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  

oouu  ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt..    
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LIVRE IV :                                                 

DES AGENTS GENERAUX, 

COURTIERS ET AUTRES 

INTERMEDIAIRES D’ASSURANCES  
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TITRE I : DES REGLES COMMUNES A LA PRESENTATION DES OPERATIONS  
D’ASSURANCES  ET DE REASSURANCES 

Chapitre 1 : Des principes généraux  

  
Article 457 : De la présentation d’une opération d’assurance et de réassurance 
  

EEsstt  ccoonnssiiddéérrééee  ccoommmmee  pprréésseennttaattiioonn  dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn  dd’’aassssuurraanncceess  oouu  ddee  rrééaassssuurraannccee  

pprraattiiqquuééee  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  339999  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  llee  ffaaiitt,,  ppoouurr  ttoouuttee  

ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee,,  ddee  ssoolllliicciitteerr  oouu  ddee  rreeccuueeiilllliirr  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  

dd’’aassssuurraanncceess  oouu  ddee  rrééaassssuurraanncceess    oouu  dd’’eexxppoosseerr  oorraalleemmeenntt  oouu  ppaarr  ééccrriitt  àà  uunn  ssoouussccrriipptteeuurr    

éévveennttuueell,,  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ggaarraannttiiee  dd’’uunn  tteell  ccoonnttrraatt..    

  

LLeess  ooppéérraattiioonnss  pprraattiiqquuééeess  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  vviissééeess  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt  ssoonntt  pprréésseennttééeess  

ssooiitt  ddiirreecctteemmeenntt  ppaarr  lleessddiitteess  eennttrreepprriisseess  ssooiitt  ppaarr  ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddeess  ppeerrssoonnnneess  hhaabbiilliittééeess  àà  

cceett  eeffffeett  ddéénnoommmmééeess    iinntteerrmmééddiiaaiirreess  dd’’aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  445588  ::  DDeess  ppeerrssoonnnneess  hhaabbiilliittééeess  àà  pprréésseenntteerr  lleess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraanncceess  
  

SSoonntt  hhaabbiilliittééeess  àà  pprréésseenntteerr  lleess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraanncceess  oouu  ddee  rrééaassssuurraannccee  lleess  ppeerrssoonnnneess  

ssuuiivvaanntteess  ::  

  

11..  lleess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  oouu  mmoorraalleess    iimmmmaattrriiccuullééeess  aauu  rreeggiissttrree  dduu  ccoommmmeerrccee  eett  dduu  ccrrééddiitt  

mmoobbiilliieerr  ppoouurr  llee  ccoouurrttaaggee  dd’’aassssuurraanncceess  oouu  ddee  rrééaassssuurraanncceess  aaggrrééééeess  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  

rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  eett  ss’’aaggiissssaanntt    ddeess  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess,,  lleess  

ddiirriiggeeaannttss    eett  lleess  ttiieerrss  qquuii  oonntt  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  ggéérreerr  oouu  dd’’aaddmmiinniissttrreerr  ;;  

  

22..    lleess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  oouu  mmoorraalleess  qquuii  ssoonntt  ssooiitt  ::  

--  ttiittuullaaiirreess  dd’’uunn  mmaannddaatt  dd’’aaggeenntt  ggéénnéérraall  dd’’aassssuurraannccee,,  oouu  cchhaarrggééeess  àà  ttiittrree  pprroovviissooiirree,,  

ppoouurr  uunnee  ppéérriiooddee  ddee  ddeeuuxx  aannss  aauu  pplluuss  nnoonn  rreennoouuvveellaabbllee,,  ddeess  ffoonnccttiioonnss  dd’’aaggeenntt  

ggéénnéérraall  dd’’aassssuurraanncceess  ;;    

--  ddiirriiggeeaannttss  dd’’eennttrreepprriisseess  oouu  ttiittuullaaiirreess  dd’’uunn  mmaannddaatt    dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  rrééaassssuurraannccee..  

  

33..  lleess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  ssaallaarriiééeess  ccoommmmiisseess  àà  cceett  eeffffeett  ::    

aa..  ssooiitt  ppaarr  uunnee  eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  oouu  ddee  rrééaassssuurraannccee  ;;    

bb..  ssooiitt  ppaarr  uunnee  ppeerrssoonnnnee  oouu    uunnee  ssoocciiééttéé  mmeennttiioonnnnééee  aauu  ppooiinntt  11  ccii--ddeessssuuss..    

  

44..  lleess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  nnoonn  ssaallaarriiééeess,,  mmaannddaattééeess  eett  rréémmuunnéérrééeess  àà  llaa  ccoommmmiissssiioonn..    
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AArrttiiccllee  445599  ::  DDee  llaa  pprréésseennttaattiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  
  

LLeess  ooppéérraattiioonnss  pprraattiiqquuééeess  ppaarr  ll’’eennttrreepprriissee  mmeennttiioonnnnééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  440000  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  

ppeeuuvveenntt  êêttrree  pprréésseennttééeess  ppaarr  lleess  mmeemmbbrreess  dduu  ppeerrssoonnnneell  ssaallaarriiéé  ddee  cceettttee  eennttrreepprriissee  oouu  dd’’uunnee  

ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee  mmeennttiioonnnnééee  aauu  ppooiinntt  11  oouu  22  ddee  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt  ::  

  

11..  aauu  ssiièèggee  ddee  cceettttee  eennttrreepprriissee  oouu  aauu  ddoommiicciillee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee;;    

22..  ddaannss  ttoouutt  bbuurreeaauu  ddee  pprroodduuccttiioonn  ddee  llaaddiittee  eennttrreepprriissee  oouu  ppeerrssoonnnnee  ddoonntt  llee  rreessppoonnssaabbllee    
rreemmpplliitt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ccaappaacciittéé  pprrooffeessssiioonnnneellllee  eexxiiggééeess  ddeess  ccoouurrttiieerrss  oouu  ddeess  aaggeennttss  

ggéénnéérraauuxx  dd’’aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  446600  ::  DDeess  ddéérrooggaattiioonnss  ppoouurr  lleess  aassssuurraanncceess  iinnddiivviidduueelllleess    
  

LLeess  ooppéérraattiioonnss  ccii--aapprrèèss  ddééffiinniieess  ppeeuuvveenntt  êêttrree  pprréésseennttééeess,,  ssoouuss  llaa  ffoorrmmee  aauussssii  bbiieenn  ddee  

ssoouussccrriippttiioonnss  dd’’aassssuurraanncceess  iinnddiivviidduueelllleess,,  qquuee  dd’’aaddhhééssiioonn  àà  ddeess  aassssuurraanncceess  ccoolllleeccttiivveess,,  ppaarr  

lleess  ppeerrssoonnnneess  rreessppeeccttiivveemmeenntt  éénnoonnccééeess  ddaannss  cchhaaqquuee  ccaass  ::    

  

11..  aassssuurraannccee  ccoonnttrree  lleess  rriissqquueess  ddee  ddééccèèss,,  dd’’iinnvvaalliiddiittéé,,  ddee  ppeerrttee  dd’’eemmppllooii  oouu  dd’’aaccttiivviittéé  

pprrooffeessssiioonnnneellllee  ssoouussccrriitteess  eexxpprreesssséémmeenntt  eett  eexxcclluussiivveemmeenntt  eenn  vvuuee  ddee  sseerrvviirr  ddee  ggaarraannttiiee  

aauu  rreemmbboouurrsseemmeenntt  dd’’uunn  pprrêêtt  ::  llee  pprrêêtteeuurr  oouu  lleess  ppeerrssoonnnneess  ccoonnccoouurraanntt  àà  ll’’ooccttrrooii  ddee  ccee  pprrêêtt  

;;    

22..  aassssuurraannccee  ddee  ttrraannssppoorrtt  ddee  mmaarrcchhaannddiisseess  oouu  ffaaccuullttééss  ppaarr  vvooiiee  fflluuvviiaallee  ::  lleess  ccoouurrttiieerrss  ddee  

ffrreett  ;;    

33..  aassssuurraanncceess  ccoouuvvrraanntt  àà  ttiittrree  pprriinncciippaall  lleess  ffrraaiiss  ddeess  iinntteerrvveennttiioonnss  dd’’aassssiissttaannccee  lliiééeess  aauu  
ddééppllaacceemmeenntt  eett  eeffffeeccttuuééeess  ppaarr  ddeess  ttiieerrss  ::  lleess  ddiirriiggeeaannttss,,  llee  ppeerrssoonnnneell  ddeess  aaggeenncceess  ddee  

vvooyyaaggeess,,  ddeess  bbaannqquueess  eett  ééttaabblliisssseemmeennttss  ffiinnaanncciieerrss  eett  lleeuurrss  pprrééppoossééss  ;;    

44..  lleess  bbaannqquueess,,  lleess  ééttaabblliisssseemmeennttss  ffiinnaanncciieerrss,,  lleess  iinnssttiittuuttiioonnss  ddee  mmiiccrrooffiinnaannccee,,  lleess  ccaaiisssseess  

dd’’ééppaarrggnnee  aaggrrééééss  eett  llaa  ppoossttee  ppeeuuvveenntt  pprréésseenntteerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraannccee  àà  lleeuurrss  

gguuiicchheettss  ddèèss  lloorrss  qquuee  llaa  ppeerrssoonnnnee  hhaabbiilliittééee  àà  pprréésseenntteerr  cceess  ooppéérraattiioonnss  ll’’aa  ééttéé  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  446699  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

AArrttiiccllee    446611  ::  DDeess  ddéérrooggaattiioonnss  ppoouurr  lleess  aassssuurraanncceess  ccoolllleeccttiivveess  
  

LLeess  aaddhhééssiioonnss  àà  ddeess  aassssuurraanncceess  ddee  ggrroouuppee  ddééffiinniieess  àà  ll’’aarrttiiccllee  228822  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ppeeuuvveenntt  

êêttrree  pprréésseennttééeess  ppaarr  llee  ssoouussccrriipptteeuurr,,  sseess  pprrééppoossééss  oouu  mmaannddaattaaiirreess  aaiinnssii  qquuee  lleess  ppeerrssoonnnneess  

pphhyyssiiqquueess  oouu  mmoorraalleess  ddééssiiggnnééeess  eexxpprreesssséémmeenntt  àà  cceett  eeffffeett  ddaannss  llee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraanncceess  ddee  

ggrroouuppee..    

  

AArrttiiccllee  446622  ::  DDee  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddee  ll’’aassssuurreeuurr  dduu  ffaaiitt  ddee  sseess  mmaannddaattaaiirreess  
  

LLoorrssqquuee  llaa  pprréésseennttaattiioonn  dd’’uunnee  ooppéérraattiioonn  dd’’aassssuurraannccee  eesstt  eeffffeeccttuuééee  ppaarr  uunnee  ppeerrssoonnnnee  

hhaabbiilliittééee  sseelloonn  lleess  mmooddaalliittééss  pprréévvuueess  àà  ll’’aarrttiiccllee  446611  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ll’’eemmppllooyyeeuurr  oouu  llee  

mmaannddaanntt  eesstt  cciivviilleemmeenntt  rreessppoonnssaabbllee  dduu  ddoommmmaaggee  ccaauusséé  ppaarr  llaa  ffaauuttee,,  ll’’iimmpprruuddeennccee  oouu  llaa  
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nnéégglliiggeennccee  ddee  sseess  eemmppllooyyééss  oouu  mmaannddaattaaiirreess  aaggiissssaanntt  eenn  cceettttee  qquuaalliittéé,,  lleessqquueellss  ssoonntt  

ccoonnssiiddéérrééss,,  ccoommmmee  ddeess  pprrééppoossééss,,  nnoonnoobbssttaanntt  ttoouuttee  ccoonnvveennttiioonn  ccoonnttrraaiirree..    

  

Chapitre 2 : Des conditions d’honorabilité  

  

AArrttiiccllee  446633  ::  DDeess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’hhoonnoorraabbiilliittéé      
  

NNee  ppeeuuvveenntt  eexxeerrcceerr  llaa  pprrooffeessssiioonn  dd’’aaggeenntt  ggéénnéérraall  oouu  ddee  ccoouurrttiieerr  dd’’aassssuurraanncceess    oouu  ddee  

rrééaassssuurraanncceess  lleess  ppeerrssoonnnneess  aayyaanntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ::    

  

11..  dd’’uunnee  ccoonnddaammnnaattiioonn  iirrrréévvooccaabbllee  àà  uunnee  ppeeiinnee  ddee  sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee    pprriinncciippaallee  ppoouurr  

iinnffrraaccttiioonn  iinntteennttiioonnnneellllee;;    

22..  dd’’uunnee  mmeessuurree  ddee  ffaaiilllliittee  ppeerrssoonnnneellllee  oouu  aauuttrree  mmeessuurree  dd’’iinntteerrddiiccttiioonn  rreellaattiivvee  aauu  

rreeddrreesssseemmeenntt  eett  àà  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  jjuuddiicciiaaiirree  ddeess  eennttrreepprriisseess  ;;    

33..  dd’’uunnee  mmeessuurree  ddee  ddeessttiittuuttiioonn  ddeess  ffoonnccttiioonnss  dd’’ooffffiicciieerr  dduu  mmiinniissttèèrree  ppuubblliicc    eenn  vveerrttuu  dd’’uunnee  

ddéécciissiioonn  ddee  jjuussttiiccee..    

  

LLeess  ccoonnddaammnnaattiioonnss  eett  mmeessuurreess  vviissééeess  aauu  pprrééccééddeenntt  aalliinnééaa  eennttrraaîînneenntt  ppoouurr  lleess  mmaannddaattaaiirreess  

eett  eemmppllooyyééss  ddeess  eennttrreepprriisseess,,  lleess  aaggeennttss  ggéénnéérraauuxx,,  lleess  ccoouurrttiieerrss  eett  eennttrreepprriisseess  ddee  ccoouurrttaaggee,,  

ll’’iinntteerrddiiccttiioonn  ddee  pprréésseenntteerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraanncceess..    

  

CCeess  iinntteerrddiiccttiioonnss  ppeeuuvveenntt  ééggaalleemmeenntt  êêttrree  pprroonnoonnccééeess  ppaarr  lleess  ttrriibbuunnaauuxx  àà  ll’’eennccoonnttrree  ddee  ttoouuttee  

ppeerrssoonnnnee  ccoonnddaammnnééee  ppoouurr  iinnffrraaccttiioonn  àà  llaa  llééggiissllaattiioonn  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  446644  ::  DDee  ll’’eexxcceeppttiioonn    
  

LLeess  ooppéérraattiioonnss  pprraattiiqquuééeess  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  339999  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  

nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  pprréésseennttééeess  ppaarr  ddeess  ppeerrssoonnnneess  ééttrraannggèèrreess  aauuxx  ccaattééggoorriieess  ddééffiinniieess  àà  ll’’aarrttiiccllee  

445588  ccii--ddeessssuuss  qquuee  ddaannss  lleess  ccaass  eett  ccoonnddiittiioonnss  ffiixxééss  ppaarr  lleess  aarrttiicclleess  445599  àà  446611  ddee  llaa  pprréésseennttee  

llooii  ssoouuss  rréésseerrvvee  qquuee  cceess  ppeerrssoonnnneess  nnee  ssooiieenntt  ffrraappppééeess  dd’’aauuccuunnee  ddeess  iinnccaappaacciittééss  pprréévvuueess  àà  

ll’’aarrttiiccllee  446655  ccii--ddeessssoouuss..    

  

Chapitre 3 : Des conditions de capacité  
  

AArrttiiccllee    446655  ::  DDeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ccaappaacciittéé      
  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  aarrttiicclleess  446600  eett  446611  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  lleess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  

mmeennttiioonnnnééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  445588  ddooiivveenntt  ::    
  

11..  êêttrree  mmaajjeeuurreess  ;;    
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22..  êêttrree  ddee  nnaattiioonnaalliittéé  ccoonnggoollaaiissee  ssoouuss  rréésseerrvvee  ppoouurr  lleess  ééttrraannggeerrss  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  
rréécciipprroocciittéé;;  

33..  rreemmpplliirr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ccaappaacciittéé  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  pprréévvuueess,,  ppoouurr  cchhaaqquuee  ccaattééggoorriiee  eett  

ffiixxééeess  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  aapprrèèss  aavviiss  ddeess  iinnssttaanncceess  

pprrooffeessssiioonnnneelllleess  rreepprréésseennttaattiivveess  ddeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  ;;    

44..  nnee  ppaass  êêttrree  ffrraappppééeess  dd’’uunnee  ddeess  iinnccaappaacciittééss  pprréévvuueess  àà  ll’’aarrttiiccllee  446633  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

PPoouurr  pprréésseenntteerr  uunnee  ooppéérraattiioonn  dd’’aassssuurraanncceess    oouu  ddee  rrééaassssuurraanncceess  aauu  sseennss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  445577  ddee  

llaa  pprréésseennttee  llooii,,  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  mmeennttiioonnnnééee  àà  ll’’aalliinnééaa  11  ppeeuutt,,  àà  ttoouutt  mmoommeenntt,,  jjuussttiiffiieerr  qquu’’eellllee  

rreemmpplliitt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  eexxiiggééeess  ppaarr  lleeddiitt  aalliinnééaa..    

  

LLeess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraanncceess  oouu  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn  ssoouussccrriittss  eenn  vviioollaattiioonn  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  

ll’’aarrttiiccllee  446611  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett  ddee  cceelllleess  pprréévvuueess  àà  ll’’aalliinnééaa  pprreemmiieerr  aaiinnssii  qquuee  lleess  aaddhhééssiioonnss  

àà  ddee  tteellss  ccoonnttrraattss  oobbtteennuueess  eenn  iinnffrraaccttiioonn  àà  cceess  ddiissppoossiittiioonnss  ppeeuuvveenntt,,  ppeennddaanntt  uunnee  dduurrééee  ddee  

ddeeuuxx  aannss  àà  ccoommpptteerr  ddee  cceettttee  ssoouussccrriippttiioonn  oouu  aaddhhééssiioonn,,  êêttrree  rrééssiilliiééss  àà  ttoouutt  mmoommeenntt  ppaarr  llee  

ssoouussccrriipptteeuurr  oouu  aaddhhéérreenntt,,  mmooyyeennnnaanntt  pprrééaavviiss  dd’’uunn  mmooiiss  aauu  mmooiinnss..  DDaannss  ccee  ccaass,,  ll’’aassssuurreeuurr  

nn’’aa  ddrrooiitt  qquu’’àà  llaa  ppaarrttiiee  ddee  llaa  pprriimmee  ccoorrrreessppoonnddaanntt  àà  llaa  ccoouuvveerrttuurree  dduu  rriissqquuee  jjuussqquu’’àà  llaa  

rrééssiilliiaattiioonn  eett  rreessttiittuuee  llee  ssuurrpplluuss  éévveennttuueelllleemmeenntt  ppeerrççuu..    

  

AArrttiiccllee  446666  ::  DDuu  ccoonnttrrôôllee  ddeess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ccaappaacciittéé  dduu  ppeerrssoonnnneell  
  

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii,,  ddaannss  uunnee  eennttrreepprriissee  mmeennttiioonnnnééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  339999  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii    oouu  

uunnee  eennttrreepprriissee  ddee  ccoouurrttaaggee  oouu  uunnee  aaggeennccee  ggéénnéérraallee,,  aa  ssoouuss  ssoonn  aauuttoorriittéé  ddeess  ppeerrssoonnnneess  

cchhaarrggééeess  ddee  pprréésseenntteerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraanncceess  oouu  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn,,  eesstt  tteennuuee  ddee  vveeiilllleerr  

àà  ccee  qquuee  cceelllleess--ccii  rreemmpplliisssseenntt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  aauuxx  aarrttiicclleess  446611  eett  446655  ddee  llaa  pprréésseennttee  

llooii..    

  

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii,,  ddaannss  lleess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee,,  ddoonnnnee  mmaannddaatt  àà  uunn  aaggeenntt  ggéénnéérraall  

dd’’aassssuurraannccee  oouu  àà  uunnee  ppeerrssoonnnnee  cchhaarrggééee  ddeess  ffoonnccttiioonnss  dd’’aaggeenntt  ggéénnéérraall  dd’’aassssuurraannccee,,  eesstt  

tteennuuee  ddee  ffaaiirree  pprrééaallaabblleemmeenntt  àà      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  llaa  

ddééccllaarraattiioonn  pprreessccrriittee  àà  ll’’aarrttiiccllee  446633  eett  aavvooiirr  vvéérriiffiiéé  qquu’’iill  rreessssoorrtt  ddeess  ppiièècceess  qquuii  lluuii  ssoonntt  

ccoommmmuunniiqquuééeess  qquuee  cceelluuii--ccii  rreemmpplliitt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’ââggee,,  ddee  nnaattiioonnaalliittéé  eett  ddee  ccaappaacciittéé  

pprrooffeessssiioonnnneellllee  rreeqquuiisseess  àà  ll’’aarrttiiccllee  446655  aalliinnééaa  pprreemmiieerr  ddee    llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

AArrttiiccllee  446677  ::  DDeess  ddooccuummeennttss  jjuussttiiffiiccaattiiffss      
  

LLeess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  mmeennttiioonnnnééeess  àà    ll’’aarrttiiccllee  445588  ppooiinnttss  22  eett  44  aaiinnssii  qquuee  lleess  ppeerrssoonnnneess  

vviissééeess  àà  ll’’aarrttiiccllee  446600  ppooiinntt  44  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ssoonntt  tteennuueess  ddee  pprroodduuiirree  uunnee  ccaarrttee  

pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddéélliivvrrééee  ppaarr    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..      
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AArrttiiccllee  446688  ::  DDeess  ccoonnddiittiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  ccoouurrttiieerrss  eett  aaggeennttss  ggéénnéérraauuxx  dd’’aassssuurraanncceess      
  

LLeess  ccoouurrttiieerrss  dd’’aassssuurraanncceess,,  lleess  aassssoocciiééss  oouu  ttiieerrss  qquuii  ggèèrreenntt  oouu  aaddmmiinniissttrreenntt  uunnee  ssoocciiééttéé  ddee  

ccoouurrttaaggee  dd’’aassssuurraanncceess  eett  lleess  aaggeennttss  ggéénnéérraauuxx  dd’’aassssuurraanncceess  jjuussttiiffiieenntt  pprrééaallaabblleemmeenntt  àà  lleeuurr  

eennttrrééee  eenn  ffoonnccttiioonn  ssooiitt  ::    
  

11..    ddee  llaa  ddéétteennttiioonn  dd’’uunn  ddiippllôômmee  mmeennttiioonnnnéé  ssuurr  uunnee  lliissttee  ffiixxééee  ppaarr    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  

ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  aapprrèèss  aavviiss  ddeess  iinnssttaanncceess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  rreepprréésseennttaattiivveess  

ddeess  ccoommppaaggnniieess  dd’’aassssuurraanncceess,,  aaiinnssii  qquuee  ddee  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  dd’’uunn  ssttaaggee  pprrooffeessssiioonnnneell  ;;  

22..  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  àà  tteemmppss  pplleeiinn,,  ppeennddaanntt  22  aannss  aauu  mmooiinnss,,  ddaannss  lleess  sseerrvviicceess  iinnttéérriieeuurrss  oouu  

eexxttéérriieeuurrss  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee,,  dd’’uunn  ccoouurrttiieerr  oouu  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  ddee  ccoouurrttaaggee  

dd’’aassssuurraanncceess  ddee  ffoonnccttiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  pprroodduuccttiioonn  oouu  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  ccoonnttrraattss  

dd’’aassssuurraanncceess  aaiinnssii  qquuee  ddee  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  dd’’uunn  ssttaaggee  pprrooffeessssiioonnnneell,,  ssooiitt  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  

àà  tteemmppss  pplleeiinn  ppeennddaanntt  11  aann  aauu  mmooiinnss  dd’’uunnee  aaccttiivviittéé  eenn  qquuaalliittéé  ddee  ccaaddrree  oouu  ddee  ddiirriiggeeaanntt  

ddaannss  cceess  mmêêmmeess  eennttrreepprriisseess  ;;  

33..  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee,,  ppeennddaanntt  22  aannss  aauu  mmooiinnss,,  eenn  qquuaalliittéé  ddee  ccaaddrree  oouu  ddee  cchheeff  dd’’eennttrreepprriissee,,  ddee  

ffoonnccttiioonnss  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddaannss  uunnee  eennttrreepprriissee  iinndduussttrriieellllee  oouu  ccoommmmeerrcciiaallee  aaiinnssii  qquuee  ddee  

ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  dd’’uunn  ssttaaggee  pprrooffeessssiioonnnneell  ;;    

44..  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ppeennddaanntt  22  aannss  ddee  ffoonnccttiioonnss  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittééss  eenn  ttaanntt  qquuee  ccaaddrree  ddaannss  uunnee  
aaddmmiinniissttrraattiioonn  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  446699  ::  DDeess  ccoonnddiittiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  mmaannddaattaaiirreess  ssaallaarriiééss  oouu  nnoonn  ssaallaarriiééss  
  

LLeess  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  mmeennttiioonnnnééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  445588    ppooiinnttss  33  eett  44  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  àà  ll’’eexxcceeppttiioonn  

ddeess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  ssaallaarriiééeess  qquuii  eexxeerrcceenntt  lleess  ffoonnccttiioonnss  ddee  rreessppoonnssaabbllee  ddee  bbuurreeaauu  ddee  

pprroodduuccttiioonn  oouu  oonntt  llaa  cchhaarrggee  dd’’aanniimmeerr  uunn  rréésseeaauu  ddee  pprroodduuccttiioonn,,  jjuussttiiffiieenntt,,  pprrééaallaabblleemmeenntt  àà  

lleeuurr  eennttrrééee  eenn  ffoonnccttiioonn  ssooiitt  ::    
  

11..  ddee  llaa  ddéétteennttiioonn  dd’’uunn  ddiippllôômmee  mmeennttiioonnnnéé  ssuurr  uunnee  lliissttee  ffiixxééee  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  

ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  aapprrèèss  aavviiss  ddeess  iinnssttaanncceess  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  rreepprréésseennttaattiivveess  

ddeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  aaiinnssii  qquuee  ddee  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  dd’’uunn  ssttaaggee  pprrooffeessssiioonnnneell  ;;    

22..  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  àà  tteemmppss  pplleeiinn  ppeennddaanntt  66  mmooiiss  aauu  mmooiinnss  ddee  ffoonnccttiioonnss  rreellaattiivveess  àà  llaa  

pprroodduuccttiioonn  oouu  àà  ll’’aapppplliiccaattiioonn  ddee  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee,,  ddaannss  lleess  sseerrvviicceess  iinnttéérriieeuurrss  oouu  

eexxttéérriieeuurrss  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee,,  dd’’uunn  ccoouurrttiieerr,,  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  ddee  ccoouurrttaaggee  

dd’’aassssuurraanncceess  oouu  dd’’uunn  aaggeenntt  ggéénnéérraall  dd’’aassssuurraanncceess  aaiinnssii  qquuee  ddee  ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt  dd’’uunn  

ssttaaggee  pprrooffeessssiioonnnneell..    

  

AArrttiiccllee  447700  ::  DDeess  ccoonnddiittiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  ssttaaggeess  pprrooffeessssiioonnnneellss    
      

LLeess  ssttaaggeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  mmeennttiioonnnnééss  aauuxx  aarrttiicclleess  446688  eett  446699  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ssoonntt  

eeffffeeccttuuééss  eenn  uunnee  sseeuullee  ppéérriiooddee..  IIllss  ccoommppoorrtteenntt  uunnee  ppéérriiooddee  dd’’eennsseeiiggnneemmeenntt  tthhééoorriiqquuee  eett  uunnee  

ppéérriiooddee  ddee  ffoorrmmaattiioonn  pprraattiiqquuee  ddaannss  uunn  iinnssttiittuutt  aaggrréééé  ddiissppeennssaanntt  uunn  eennsseeiiggnneemmeenntt  ssppéécciiffiiqquuee  

eenn  mmaattiièèrree  dd’’aassssuurraannccee..  LL’’eennsseeiiggnneemmeenntt  tthhééoorriiqquuee  ddooiitt  êêttrree  ddiissppeennsséé  ppaarr  ddeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  
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qquuaalliiffiiééss,,  pprrééaallaabblleemmeenntt  àà  llaa  ffoorrmmaattiioonn  pprraattiiqquuee  ddoonntt  llaa  dduurrééee  nnee  ppeeuutt  eexxccééddeerr  llaa  mmooiittiiéé  ddee  llaa  

dduurrééee  ttoottaallee  dduu  ssttaaggee  pprrooffeessssiioonnnneell..  

    

LLaa  ffoorrmmaattiioonn  pprraattiiqquuee  eesstt  eeffffeeccttuuééee  ssoouuss  llee  ccoonnttrrôôllee  ppeerrmmaanneenntt  eett  ddiirreecctt  ddee  ppeerrssoonnnneess  

hhaabbiilliittééeess  àà  pprréésseenntteerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraanncceess  oouu  ddee  ccaappiittaalliissaattiioonn..    

  

LLeess  ssttaaggeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ppeeuuvveenntt  êêttrree  eeffffeeccttuuééss  aauupprrèèss  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee,,  dd’’uunn  

ccoouurrttiieerr  oouu  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  ddee  ccoouurrttaaggee  dd’’aassssuurraanncceess,,  dd’’uunn  aaggeenntt  ggéénnéérraall  dd’’aassssuurraanncceess  oouu  

dd’’uunn  cceennttrree  ddee  ffoorrmmaattiioonn  cchhooiissii  ppaarr  lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  rreepprréésseennttaattiivveess  ddee  llaa  pprrooffeessssiioonn..  

    

LLeess  ssttaaggeess  pprrooffeessssiioonnnneellss  ddooiivveenntt  aavvooiirr  uunnee  dduurrééee  rraaiissoonnnnaabbllee  eett  ssuuffffiissaannttee..    

  

AArrttiiccllee  447711  ::  DDee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  aauupprrèèss  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

aassssuurraanncceess  
  

EEnn  vvuuee  ddee  ppeerrmmeettttrree  ddee  vvéérriiffiieerr  lleess  ccoonnddiittiioonnss  dd’’hhoonnoorraabbiilliittéé  tteelllleess  qquuee  pprréévvuueess  aauuxx  

ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  446666  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  eesstt  ffaaiittee  àà      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  

rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  lleess  ccoonnddiittiioonnss  pprréévvuueess  nnoottaammmmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  

447722  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ccoonncceerrnnaanntt  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  eennttrraanntt  ddaannss  uunnee  ddeess  ccaattééggoorriieess  

ddééffiinniieess  àà  ll’’aarrttiiccllee  445588  ppooiinnttss  11  àà  33  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  aavvaanntt  qquuee  cceettttee  ppeerrssoonnnnee  nnee  pprréésseennttee  

ddeess  ooppéérraattiioonnss  dd’’aassssuurraanncceess  ddééffiinniieess  àà  ll’’aarrttiiccllee  445577  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

AArrttiiccllee  447722  ::  DDeess  ppeerrssoonnnneess  ssoouummiisseess  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  ddééccllaarraattiioonn  
  

LL’’oobblliiggaattiioonn  ddee  ssoouussccrriirree  llaa  ddééccllaarraattiioonn  àà    ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

aassssuurraanncceess  iinnccoommbbee  ::    
  

11..  aauuxx  iinnttéérreessssééss  eeuuxx--mmêêmmeess,,    eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  ccoouurrttiieerrss  dd’’aassssuurraanncceess,,  lleess  aassssoocciiééss  oouu  

lleess  ttiieerrss  aayyaanntt  ppoouuvvooiirr  ddee  ggéérreerr,,  aaddmmiinniissttrreerr  uunnee  ssoocciiééttéé  ddee  ccoouurrttaaggee  dd’’aassssuurraannccee  ;;  

22..  aauuxx  eennttrreepprriisseess  qquuii  ssee  pprrooppoosseenntt  ddee  mmaannddaatteerr  lleess  aaggeennttss  ggéénnéérraauuxx  dd’’aassssuurraanncceess,,  eenn  ccee  

qquuii  ccoonncceerrnnee  cceess  ddeerrnniieerrss  ;;    

33..  àà  ll’’eennttrreepprriissee  aayyaanntt  llaa  qquuaalliittéé  dd’’eemmppllooyyeeuurr  oouu  ddee  mmaannddaanntt,,  eenn  ccee  qquuii  ccoonncceerrnnee  lleess  

iinntteerrmmééddiiaaiirreess  mmeennttiioonnnnééss  àà  ll’’aarrttiiccllee  445588  ppooiinnttss  33  eett  44  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

AArrttiiccllee  447733  ::  DDee  llaa  ddééccllaarraattiioonn  mmooddiiffiiccaattiivvee  
  

TToouuttee  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddeess  iinnddiiccaattiioonnss  iinncclluusseess  ddaannss  llaa  ddééccllaarraattiioonn  pprréévvuuee  àà  ll’’aarrttiiccllee  447722  ccii--

ddeessssuuss,,  ttoouuttee  cceessssaattiioonn  ddee  ffoonnccttiioonnss  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  aayyaanntt  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  dd’’uunnee  ddééccllaarraattiioonn,,  ttoouutt  

rreettrraaiitt  dduu  mmaannddaatt  ssoonntt  ddééccllaarrééss  àà      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  

ddééssiiggnnééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  447711  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ppaarr  llaa  ppeerrssoonnnnee  oouu  eennttrreepprriissee  àà  qquuii  iinnccoommbbee  

ll’’oobblliiggaattiioonn  dd’’eeffffeeccttuueerr  llaa  ddééccllaarraattiioonn..    
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AArrttiiccllee  447744  ::  DDuu  ccoonnttrrôôllee  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  
  

LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  qquuii  aa  rreeççuu  uunnee  ddééccllaarraattiioonn  pprréévvuuee  aauuxx  

aarrttiicclleess  447722    eett  447733  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ss’’aassssuurree  qquuee  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquuii  aa  ffaaiitt  ll’’oobbjjeett  ddee  cceettttee  

ddééccllaarraattiioonn  nn’’eesstt  ppaass  ffrraappppééee    oouu  nnee  vviieenntt  ppaass  àà  êêttrree  ffrraappppééee  dd’’uunnee  ddeess  iinnccaappaacciittééss  pprréévvuueess  

àà  ll’’aarrttiiccllee  446666    ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eett,,  llee  ccaass  éécchhééaanntt,,  llee  nnoottiiffiiee  ddaannss  llee  pplluuss  bbrreeff  ddééllaaii  ::  
    

11..  aauu  ggrreeffffiieerr  ccoommppéétteenntt  ppoouurr  rreecceevvooiirr  ll’’iimmmmaattrriiccuullaattiioonn  aauu  rreeggiissttrree  dduu  ccoommmmeerrccee  eett  ddee  ccrrééddiitt  

mmoobbiilliieerr  ppoouurr  llee  ccoouurrttaaggee  dd’’aassssuurraanncceess,,  ssii  eellllee  ccoonncceerrnnee  uunn  ccoouurrttiieerr  oouu  aassssoocciiéé  oouu  uunn  

ttiieerrss  aayyaanntt,,  ddaannss  uunnee  ssoocciiééttéé  ddee  ccoouurrttaaggee  dd’’aassssuurraanncceess,,  llee  ppoouuvvooiirr  ddee  ggéérreerr  oouu  

aaddmmiinniissttrreerr  ;;  

22..  àà  ll’’eennttrreepprriissee  ddééccllaarraannttee  ssii  eellllee  ccoonncceerrnnee  uunn  aaggeenntt  ggéénnéérraall  dd’’aassssuurraanncceess;;    

33..  aauu  ddééccllaarraanntt,,  ssii  eellllee  ccoonncceerrnnee  uunn  iinntteerrmmééddiiaaiirree  mmeennttiioonnnnéé  aauuxx  ppooiinnttss  33  eett  44  ddee  ll’’aarrttiiccllee  

445588  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

    LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ppeeuutt  pprrooccééddeerr  aauu  rreettrraaiitt  ddee  llaa  ccaarrttee          

pprrooffeessssiioonnnneellllee..    

  

AArrttiiccllee  447755  ::  DDee  ll’’oobblliiggaattiioonn  ddee  mmeennttiioonn  nnoommiinnaattiivvee  ppoouurr  ttoouutt  iinntteerrmmééddiiaaiirree  
  

LLee  nnoomm  ddee  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  oouu  ssoocciiééttéé  mmeennttiioonnnnééee  àà  ll’’aarrttiiccllee  445588  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ppaarr  

ll’’eennttrreemmiissee  ddee  llaaqquueellllee  aa  ééttéé  ssoouussccrriitt  uunn  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  oouu  uunnee  aaddhhééssiioonn  àà  uunn  tteell  

ccoonnttrraatt  ddooiitt  ffiigguurreerr  ssuurr  ll’’eexxeemmppllaaiirree  ddee  ccee  ccoonnttrraatt  oouu  ddee  ttoouutt  ddooccuummeenntt  ééqquuiivvaalleenntt,,  rreemmiiss  aauu  

ssoouussccrriipptteeuurr  oouu  àà  ll’’aaddhhéérreenntt..    

  

AArrttiiccllee  447766  ::  DDeess  mmeennttiioonnss  oobblliiggaattooiirreess  ppoouurr  ttoouuss  ddooccuummeennttss  ccoommmmeerrcciiaauuxx  
  

TToouuttee  ccoorrrreessppoonnddaannccee  oouu  ppuubblliicciittéé  éémmaannaanntt  dd’’uunnee  ppeerrssoonnnnee  oouu  ssoocciiééttéé  mmeennttiioonnnnééee  aauu  ppooiinntt  

11  ddee  ll’’aarrttiiccllee  445588  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  aaggiissssaanntt  eenn  cceettttee  qquuaalliittéé,,  ddooiitt  ccoommppoorrtteerr,,  ddaannss  ssoonn  eenn--

ttêêttee,,  llee  nnoomm  ddee  cceettttee  ppeerrssoonnnnee  oouu  llaa  rraaiissoonn  ssoocciiaallee  ddee  cceettttee  ssoocciiééttéé,,  ssuuiivvii  ddeess  mmoottss  ccoouurrttiieerr  

dd’’aassssuurraanncceess    oouu  ssoocciiééttéé  ddee  ccoouurrttaaggee  dd’’aassssuurraanncceess..  TToouuttee  ppuubblliicciittéé,,  qquueellllee  qquu’’eenn  ssooiitt  llaa  

ffoorrmmee,,  éémmaannaanntt  dd’’uunnee  tteellllee  ppeerrssoonnnnee  oouu  ssoocciiééttéé  eett  ccoonncceerrnnaanntt  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  

aauupprrèèss  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  oouu  ll’’aaddhhééssiioonn  àà  uunn  tteell  ccoonnttrraatt  oouu  eexxppoossaanntt,,  eenn  vvuuee  ddee  

cceettttee  ssoouussccrriippttiioonn  oouu  aaddhhééssiioonn,,  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ggaarraannttiiee  ddee  ccee  ccoonnttrraatt  iinnddiiqquuee  llaa  rraaiissoonn  

ssoocciiaallee  ddee  llaaddiittee  eennttrreepprriissee..    

  

TToouuttee  ccoorrrreessppoonnddaannccee  oouu  ppuubblliicciittéé  éémmaannaanntt  ddee  ppeerrssoonnnneess  aauuttrreess  qquuee  cceelllleess  mmeennttiioonnnnééeess  àà  

ll’’aarrttiiccllee  445588  ppooiinntt  11  ddee    llaa  pprréésseennttee  llooii  tteennddaanntt  àà  pprrooppoosseerr  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  dd’’uunn  ccoonnttrraatt  aauupprrèèss  

dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  ddéétteerrmmiinnééee  oouu  ll’’aaddhhééssiioonn  àà  uunn  tteell  ccoonnttrraatt  oouu  àà  eexxppoosseerr,,  eenn  vvuuee  

ddee  cceettttee  ssoouussccrriippttiioonn  oouu  aaddhhééssiioonn,,  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  ggaarraannttiieess  ddee  ccee  ccoonnttrraatt,,  ddooiitt  iinnddiiqquueerr  llee  

nnoomm  eett  llaa  qquuaalliittéé  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  qquuii  ffaaiitt  cceettttee  pprrooppoossiittiioonn  aaiinnssii  qquuee  llaa  rraaiissoonn  ssoocciiaallee  ddee  llaaddiittee  

eennttrreepprriissee..    
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TITRE II : DE LA GARANTIE FINANCIERE  

AArrttiiccllee  447777  ::  DDee  llaa  ggaarraannttiiee  ffiinnaanncciièèrree    
  

TToouutt  aaggeenntt  ggéénnéérraall,,  ccoouurrttiieerr  oouu  ssoocciiééttéé  ddee  ccoouurrttaaggee  eesstt  tteennuu  àà  ttoouutt  mmoommeenntt  ddee  jjuussttiiffiieerr  dd’’uunnee  

ggaarraannttiiee  ffiinnaanncciièèrree..    

  

CCeettttee  ggaarraannttiiee  rrééssuullttee  dd’’uunn  eennggaaggeemmeenntt  ddee  ccaauuttiioonn  pprriiss  ppaarr  uunn  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccrrééddiitt  

hhaabbiilliittéé  àà  cceett  eeffffeett  oouu  uunnee  eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  aaggrrééééee..    

  

AArrttiiccllee  447788  ::  DDuu  mmoonnttaanntt    
  

LLee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  ffiinnaanncciièèrree  nnee  ppeeuutt  êêttrree  iinnfféérriieeuurr  àà  2244..000000..000000  ddee  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  

eett  aauu  ddoouubbllee  dduu  mmoonnttaanntt  mmooyyeenn  mmeennssuueell  ddeess  ffoonnddss  ppeerrççuuss  ppaarr  ll’’aaggeenntt  ggéénnéérraall,,  llee  ccoouurrttiieerr  oouu  

llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ccoouurrttaaggee  dd’’aassssuurraanncceess,,  ccaallccuulléé  ssuurr  llaa  bbaassee  ddeess  ffoonnddss  ppeerrççuuss  aauu  ccoouurrss  ddeess  

ddoouuzzee  ddeerrnniieerrss  mmooiiss  pprrééccééddaanntt  llee  mmooiiss  ddee  llaa  ddaattee  ddee  ssoouussccrriippttiioonn  oouu  ddee  rreeccoonndduuccttiioonn  ddee  

ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  ccaauuttiioonn..    

  

LLee  ccaallccuull  dduu  mmoonnttaanntt  ddééffiinnii  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt  ttiieenntt  ccoommppttee  dduu  ttoottaall  ddeess  ffoonnddss  ccoonnffiiééss  àà  

ll’’aaggeenntt  ggéénnéérraall,,  aauu  ccoouurrttiieerr  oouu  àà  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ccoouurrttaaggee  dd’’aassssuurraanncceess,,  ppaarr  lleess  aassssuurrééss,,  eenn  

vvuuee  dd’’êêttrree  vveerrssééss  àà  ddeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  oouu  ppaarr  ttoouuttee  ppeerrssoonnnnee  pphhyyssiiqquuee  oouu  mmoorraallee,,  

eenn  vvuuee  dd’’êêttrree  vveerrssééss  aauuxx  aassssuurrééss..    

  

AArrttiiccllee  447799  ::  DDee  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  ccaauuttiioonn--dduurrééee--eexxiiggeenncceess  dduu  ggaarraanntt--cceerrttiiffiiccaatt    
  

LL’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  ccaauuttiioonn  eesstt  pprriiss  ppoouurr  llaa  dduurrééee  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee  cciivviillee  ;;  iill  eesstt  rreeccoonndduuiitt  

ttaacciitteemmeenntt  aauu  11eerr  jjaannvviieerr  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee..    

  

LLee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  eesstt  rréévviisséé  àà  llaa  ffiinn  ddee  cchhaaqquuee  aannnnééee..    

  

LLee  ggaarraanntt  ppeeuutt  eexxiiggeerr  llaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ddee  ttoouuss  rreeggiissttrreess  eett  ddooccuummeennttss  ccoommppttaabblleess  qquu’’iill  

eessttiimmee  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  ddéétteerrmmiinnaattiioonn  dduu  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ggaarraannttiiee..    

LLee  ggaarraanntt  ddéélliivvrree  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  ggaarraannttiiee  uunn  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  ggaarraannttiiee  ffiinnaanncciièèrree..  CCee  cceerrttiiffiiccaatt  eesstt  

rreennoouuvveelléé  aannnnuueelllleemmeenntt  lloorrss  ddee  llaa  rreeccoonndduuccttiioonn  ddee  ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  ccaauuttiioonn..    

  

AArrttiiccllee  448800  ::  DDee  llaa  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  dduu  ppaaiieemmeenntt        
  

LLaa  ggaarraannttiiee  ffiinnaanncciièèrree  eesstt  mmiissee  eenn  œœuuvvrree  ssuurr  llaa  sseeuullee  jjuussttiiffiiccaattiioonn  qquuee  ll’’aaggeenntt,,  llee  ccoouurrttiieerr  oouu  

llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ccoouurrttaaggee  dd’’aassssuurraanncceess  ggaarraannttii  eesstt  ddééffaaiillllaanntt  ssaannss  qquuee  llee  ggaarraanntt  ppuuiissssee  ooppppoosseerr  

aauu  ccrrééaanncciieerr  llee  bbéénnééffiiccee  ddee  ddiissccuussssiioonn..    

  

LLaa  ddééffaaiillllaannccee  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ggaarraannttiiee  eesstt  aaccqquuiissee  uunn  mmooiiss  aapprrèèss  llaa  ddaattee  ddee  rréécceeppttiioonn  ppaarr  

cceellllee--ccii  ppaarr  lleettttrree  rreeccoommmmaannddééee  aauu  ppoorrtteeuurr  oouu  ppaarr  ttoouutt  aauuttrree  mmooyyeenn  aavveecc  aaccccuusséé  ddee  
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rréécceeppttiioonn  eexxiiggeeaanntt  llee  ppaaiieemmeenntt  ddeess  ssoommmmeess  dduueess  oouu  dd’’uunnee  ssoommmmaattiioonn  ddee  ppaayyeerr,,  ddeemmeeuurrééee  

ssaannss  eeffffeett..    

  

EEllllee  eesstt  ééggaalleemmeenntt  aaccqquuiissee  ppaarr  uunn  jjuuggeemmeenntt  pprroonnoonnççaanntt  llaa  lliiqquuiiddaattiioonn  jjuuddiicciiaaiirree..    

  

LLee  ppaaiieemmeenntt  eesstt  eeffffeeccttuuéé  ppaarr  llee  ggaarraanntt  àà  ll’’eexxppiirraattiioonn  dd’’uunn  ddééllaaii  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  àà  ccoommpptteerr  ddee  llaa  

pprréésseennttaattiioonn  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ddeemmaannddee  ééccrriittee..    

  

SSii  dd’’aauuttrreess  ddeemmaannddeess  ssoonntt  rreeççuueess  ppeennddaanntt  ccee  ddééllaaii,,  uunnee  rrééppaarrttiittiioonn  aa  lliieeuu  aauu  mmaarrcc  llee  ffrraanncc  

ddaannss  llee  ccaass  ooùù  llee  mmoonnttaanntt  ttoottaall  ddeess  ddeemmaannddeess  eexxccééddeerraaiitt  llee  mmoonnttaanntt  ddee  llaa  ggaarraannttiiee..    

  

AArrttiiccllee  448811  ::  DDee  llaa  cceessssaattiioonn        
  

LLaa  ggaarraannttiiee  cceessssee  eenn  rraaiissoonn  ddee  llaa  ddéénnoonncciiaattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  àà  ssoonn  éécchhééaannccee..  EEllllee  cceessssee  

ééggaalleemmeenntt  ppaarr  llee  ddééccèèss  oouu  llaa  cceessssaattiioonn  dd’’aaccttiivviittéé  ddee  llaa  ppeerrssoonnnnee  ggaarraannttiiee  oouu,,  ss’’iill  ss’’aaggiitt  dd’’uunnee  

ppeerrssoonnnnee  mmoorraallee,,  ppaarr  llaa  ddiissssoolluuttiioonn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé..    

  

EEnn  aauuccuunn  ccaass,,  llaa  ggaarraannttiiee  nnee  ppeeuutt  cceesssseerr  aavvaanntt  ll’’eexxppiirraattiioonn  dd’’uunn  ddééllaaii  ddee  ttrrooiiss  jjoouurrss  ffrraannccss  

ssuuiivvaanntt  llaa  ppuubblliiccaattiioonn  àà  llaa  ddiilliiggeennccee  dduu  ggaarraanntt  dd’’uunn  aavviiss  aauu  JJoouurrnnaall  ooffffiicciieell..    

  

TToouutteeffooiiss,,  llee  ggaarraanntt  nn’’aaccccoommpplliitt  ppaass  lleess  ffoorrmmaalliittééss  ddee  ppuubblliicciittéé  pprreessccrriitteess  aauu  pprréésseenntt  aarrttiiccllee  ssii  

llaa  ppeerrssoonnnnee  ggaarraannttiiee  aappppoorrttee  llaa  pprreeuuvvee  ddee  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunnee  nnoouuvveellllee  ggaarraannttiiee  ffiinnaanncciièèrree  

pprreennaanntt  llaa  ssuuiittee  ddee  llaa  pprrééccééddeennttee  ssaannss  iinntteerrrruuppttiioonn..    

  

DDaannss  ttoouuss  lleess  ccaass  pprréévvuuss  aauuxx  aalliinnééaass  pprrééccééddeennttss,,  llaa  cceessssaattiioonn  ddee  ggaarraannttiiee  nn’’eesstt  ppaass  

ooppppoossaabbllee  aauu  ccrrééaanncciieerr,,  ppoouurr  lleess  ccrrééaanncceess  nnééeess  ppeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  ddee  vvaalliiddiittéé  ddee  

ll’’eennggaaggeemmeenntt  ddee  ccaauuttiioonn..    

  

TITRE III : DES REGLES SPECIFIQUES AUX AGENTS GENERAUX ET AUX 
COURTIERS D’ASSURANCES ET DE REASSURANCES 

Chapitre 1 : Des agents généraux  

    

AArrttiiccllee  448822  ::  DDee  llaa  cceessssaattiioonn  ddee  mmaannddaatt        
  

LLee  ccoonnttrraatt  ppaasssséé  eennttrree  lleess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  eett  lleeuurrss  aaggeennttss  ggéénnéérraauuxx,,  ssaannss  

ddéétteerrmmiinnaattiioonn  ddee  dduurrééee,,  ppeeuutt  cceesssseerr  ppaarr  llaa  vvoolloonnttéé  dd’’uunnee  ddeess  ppaarrttiieess  ccoonnttrraaccttaanntteess..    

  

NNééaannmmooiinnss,,  llaa  rrééssiilliiaattiioonn  uunniillaattéérraallee  ssaannss  mmoottiiff  vvaallaabbllee  dd’’uunn  sseeuull  ddeess  ccoonnttrraattss  ppeeuutt  ddoonnnneerr  

lliieeuu  àà  ddeess  ddoommmmaaggeess--  iinnttéérrêêttss..    
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Chapitre 2 : Des courtiers d’assurances et sociétés de courtage d’assurances  

  

AArrttiiccllee  448833  ::  DDuu  ssttaattuutt  
    

LLeess  ccoouurrttiieerrss  dd’’aassssuurraanncceess  ssoonntt  ddeess  ccoommmmeerrççaannttss  ssaannss  qquu’’iill  yy  aaiitt  lliieeuu  ddee  ddiissttiinngguueerr  ssuuiivvaanntt  

qquuee  lleess  aacctteess  qquu’’iillss  aaccccoommpplliisssseenntt  ssoonntt  cciivviillss  oouu    ccoommmmeerrcciiaauuxx..  

  

IIllss  ssoonntt  ssoouummiiss  ccoommmmee  tteellss  àà  ttoouutteess  lleess  oobblliiggaattiioonnss  iimmppoossééeess  aauuxx  ccoommmmeerrççaannttss..  
 

AArrttiiccllee    448844  ::  DDee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn--aassssoocciiaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee    
  

LL’’eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  pprrooffeessssiioonn  ddee  ccoouurrttiieerr  dd’’aassssuurraanncceess  oouu  ddee  rrééaassssuurraannccee  eesstt  ssoouummiiss  àà  

ll’’aauuttoorriissaattiioonn  ddee      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..  CCeettttee  ddeerrnniièèrree  

ééttaabblliitt  eett  mmeett  àà  jjoouurr  uunnee  lliissttee  ddeess  ccoouurrttiieerrss  eett  llaa  ttrraannssmmeett,,  àà  lleeuurr  ddeemmaannddee,,  aauuxx  ccoommppaaggnniieess  

aaggrrééééeess..    

  

IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  aauuxx  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  ddee  ssoouussccrriirree  ddeess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraannccee  ppaarr  

ll’’iinntteerrmmééddiiaaiirree  ddeess  ccoouurrttiieerrss  nnoonn  aauuttoorriissééss  ssoouuss  ppeeiinnee  ddeess  ssaannccttiioonnss  pprréévvuueess  ppaarr  llaa  pprréésseennttee  

llooii..    

  

LLeess  ccoouurrttiieerrss  dd’’aassssuurraanncceess  aauuttoorriissééss  àà  eexxeerrcceerr  ssoonntt  tteennuuss  ddee  ccoonnssttiittuueerr  eennttrree  eeuuxx  uunnee  

aassssoocciiaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddoonntt  lleess  ssttaattuuttss,,  llee  rrèègglleemmeenntt  iinnttéérriieeuurr  eett  lleess  rrèègglleess  ddee  

ddééoonnttoollooggiiee  ssoonntt  aapppprroouuvvééss  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..    

  

LL’’AAssssoocciiaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddeess  ccoouurrttiieerrss  eesstt  tteennuuee  ddee  vvaalloorriisseerr  ll’’iimmaaggee  ddee  llaa  pprrooffeessssiioonn  eett  

àà  ffaaiirree  pprreeuuvvee  dd’’iinnttééggrriittéé,,  ddee  llooyyaauuttéé  eett  dd’’hhoonnnnêêtteettéé  ddaannss  lleess  rreellaattiioonnss  ddeess  mmeemmbbrreess  aavveecc  lleess  

ccoonnssoommmmaatteeuurrss,,  lleess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee,,  lleess  aauuttrreess  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  eett  lleess  ppoouuvvooiirrss  

ppuubblliiccss..    

  

AArrttiiccllee  448855  ::  DDee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  eett  ddeess  ddooccuummeennttss    
  

LLaa  ddeemmaannddee  dd’’aauuttoorriissaattiioonn  eesstt  ttrraaiittééee  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

aassssuurraanncceess  aapprrèèss  ddééppôôtt  ppaarr  ll’’iinnttéérreesssséé  ddee  ll’’oorriiggiinnaall  oouu  ddee  llaa  ccooppiiee  cceerrttiiffiiééee  ccoonnffoorrmmee  ddee  ttoouuss  

lleess  ddooccuummeennttss  eett  ppiièècceess  ccii--  aapprrèèss  ::    

  

11..  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  ::    

aa..  ll’’aaccttee  ddee  nnaaiissssaannccee  oouu  uunn  aaccttee  eenn  tteennaanntt  lliieeuu  ;;    

bb..  ll’’eexxttrraaiitt  ddee  ccaassiieerr  jjuuddiicciiaaiirree  ddaattaanntt  ddee  mmooiinnss  ddee  ttrrooiiss  mmooiiss  ;;    

cc..  lleess  ddiippllôômmeess  eett  lleess  aatttteessttaattiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess  mmeennttiioonnnnééss  aauu  TTiittrree  11  ccii--ddeessssuuss  ;;    

dd..  llee  rrééccééppiisssséé  dd’’iinnssccrriippttiioonn  aauu  RReeggiissttrree  ddee  CCoommmmeerrccee  eett  ddee  CCrrééddiitt  MMoobbiilliieerr  ;;    
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ee..  llaa  ffiicchhee  ddee  ddééccllaarraattiioonn,,  vviissééee  ppaarr  llee  PPrrooccuurreeuurr  ddee  llaa  RRééppuubblliiqquuee  pprrèèss  llee  TTrriibbuunnaall  ddee  
GGrraannddee  IInnssttaannccee,,  ddeess  ppeerrssoonnnneess  qquuii  ssoonntt  hhaabbiilliittééeess  àà  pprréésseenntteerr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  

dd’’aassssuurraanncceess  aauu  ppuubblliicc  ;;    

ff..  llee  cceerrttiiffiiccaatt  ddee  nnaattiioonnaalliittéé  ;;  ssoouuss  rréésseerrvvee  dduu  pprriinncciippee  ddee  rréécciipprroocciittéé,,  eenn  pplluuss  ddeess  ppiièècceess  

ccii--ddeessssuuss,,  uunnee  ccaarrttee  ddee  rrééssiiddeenntt  eesstt  eexxiiggééee  ppoouurr  lleess  ééttrraannggeerrss  ;;    

gg..  ttoouutt  aauuttrree  ddooccuummeenntt  jjuuggéé  nnéécceessssaaiirree  ;;    

  

22..  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess  ::    

aa..  lleess  ssttaattuuttss  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ;;  

bb..  llee  cceerrttiiffiiccaatt  nnoottaarriiéé  oouu  dduu  ccoommmmiissssaaiirree  aauuxx  ccoommpptteess  iinnddiiqquuaanntt  llee  mmoonnttaanntt  dduu  ccaappiittaall  

ssoocciiaall  lliibbéérréé  ;;    

cc..  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  eett  ppiièècceess  ffiigguurraanntt  aauuxx  lliitteerraass    dd  eett  ee  dduu  ppooiinntt  11    ccii--ddeessssuuss  ;;  

dd..  llaa  lliissttee  ddeess  aaccttiioonnnnaaiirreess  oouu  ppoorrtteeuurrss  ddee  ppaarrttss  aavveecc  iinnddiiccaattiioonn  ddee  lleeuurr  nnaattiioonnaalliittéé  eett  
mmoonnttaanntt  ddee  lleeuurr  ppaarrttiicciippaattiioonn  ;;    

ee..  llaa  lliissttee,,  sseelloonn  llaa  ffoorrmmee  ddee  llaa  ssoocciiééttéé,,  ddeess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss,,  ddiirreecctteeuurrss  ggéénnéérraauuxx  eett  

ggéérraannttss  aavveecc  iinnddiiccaattiioonn  ddee  lleeuurr  nnaattiioonnaalliittéé  ;;    

ff..  lleess  ppiièècceess  ffiigguurraanntt  ppoouurr  lleess  pprrééssiiddeennttss,,  ddiirreecctteeuurrss  ggéénnéérraauuxx,,  ggéérraannttss  oouu  rreepprréésseennttaannttss  

llééggaauuxx  ddee  llaa  ssoocciiééttéé,,  aauuxx  lliitteerraass    aa,,  bb,,  cc  eett    ff  dduu  ppooiinntt  11  ccii--ddeessssuuss  ;;    

gg..  lleess  ccoommpptteess  pprréévviissiioonnnneellss  ddééttaaiillllééss  ppoouurr  lleess  33  pprreemmiieerrss  eexxeerrcciicceess  ;;    

hh..  ttoouutt  aauuttrree  ddooccuummeenntt  jjuuggéé  nnéécceessssaaiirree..    

  

AArrttiiccllee  448866  ::  DDeess  iinnccoommppaattiibbiilliittééss        
  

SSaannss  pprrééjjuuddiiccee  ddeess  ddiissppoossiittiioonnss  llééggaalleess  oouu  rréégglleemmeennttaaiirreess  rrééggiissssaanntt  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  cceerrttaaiinneess  

pprrooffeessssiioonnss,,  ssoonntt  iinnccoommppaattiibblleess  aavveecc  ll’’eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  pprrooffeessssiioonn  ddee  ccoouurrttiieerr  dd’’aassssuurraanncceess  oouu  

ddee  rrééaassssuurraannccee,,  lleess  aaccttiivviittééss  eexxeerrccééeess  ppaarr  ::    
  

11..  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss,,  ddiirriiggeeaannttss,,  iinnssppeecctteeuurrss  eett  eemmppllooyyééss  ddeess  ssoocciiééttééss  dd’’aassssuurraannccee  oouu  ddee  

rrééaassssuurraannccee  ;;  

22..  lleess  ccoonnssttrruucctteeuurrss  dd’’aauuttoommoobbiilleess  eett  lleeuurrss  ffiilliiaalleess,,  lleess  ggaarraaggiisstteess  ccoonncceessssiioonnnnaaiirreess,,  aaggeennttss  

ddee  vveennttee  oouu  rrééppaarraatteeuurrss  ddee  vvééhhiiccuulleess  aauuttoommoobbiilleess,,  lleess  eennttrreepprriisseess  eett  aaggeennttss  dd’’eennttrreepprriisseess  

ddee  ccrrééddiitt  aauuttoommoobbiillee  ;;    

33..  lleess  eennttrreepprreenneeuurrss  ddee  ttrraavvaauuxx  ppuubblliiccss  eett  ddee  bbââttiimmeenntt,,  lleess  aarrcchhiitteecctteess  ;;  

44..  lleess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  ssoocciiééttééss  iinndduussttrriieelllleess  eett  ccoommmmeerrcciiaalleess  ;;    

55..  lleess  eexxppeerrttss  ccoommppttaabblleess,,  lleess  ccoonnsseeiilllleerrss  jjuurriiddiiqquueess  eett  ffiissccaauuxx  eett  lleess  eexxppeerrttss  dd’’aassssuurraanncceess;;      

66..  lleess  aaggeennttss  iimmmmoobbiilliieerrss,,  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  ddee  bbiieennss,,  lleess  mmaannddaattaaiirreess  eenn  vveennttee  oouu  

llooccaattiioonn  ddee  ffoonnddss  ddee  ccoommmmeerrccee,,  lleess  aaddmmiinniissttrraatteeuurrss  eett  aaggeennttss  ddee  ssoocciiééttééss  ddee  

ccoonnssttrruuccttiioonn  oouu  ddee  pprroommoottiioonn  iimmmmoobbiilliièèrreess  ;;    
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77..  lleess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  oouu  mmoorraalleess  œœuuvvrraanntt    ddaannss  uunnee  eennttrreepprriissee  qquueellccoonnqquuee  ppoouurr  llaa  

nnééggoocciiaattiioonn  oouu  llaa  ssoouussccrriippttiioonn  ddeess  ccoonnttrraattss  dd’’aassssuurraanncceess  ddee  cceettttee  eennttrreepprriissee  oouu  ddee  sseess  

ffiilliiaalleess..    

  

IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  aauuxx  aaggeennttss  ggéénnéérraauuxx  ddee  ggéérreerr  eett  dd’’aaddmmiinniissttrreerr,,  ddiirreecctteemmeenntt  oouu  ppaarr  ppeerrssoonnnnee  

iinntteerrppoossééee,,  uunn  ccaabbiinneett  ddee  ccoouurrttaaggee  eett  pplluuss  ggéénnéérraalleemmeenntt  uunn  iinnttéérrêêtt  qquueellccoonnqquuee  ddaannss  uunn  tteell  

ccaabbiinneett..    

  

LLaa  mmêêmmee  iinntteerrddiiccttiioonn  ss’’aapppplliiqquuee  ppaarr  rréécciipprroocciittéé  aauuxx  ccoouurrttiieerrss  eett  ssoocciiééttééss  ddee  ccoouurrttaaggee  

dd’’aassssuurraanncceess  oouu  ddee  rrééaassssuurraanncceess..    

  

IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  aauuxx  aaggeennttss  ggéénnéérraauuxx  eett  ccoouurrttiieerrss  dd’’aassssuurraanncceess  oouu  ddee  rrééaassssuurraannccee  dd’’eexxeerrcceerr  

ttoouuttee  aauuttrree  aaccttiivviittéé  iinndduussttrriieellllee  eett  ccoommmmeerrcciiaallee,,  ssaauuff  aauuttoorriissaattiioonn  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  

ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess..  

    

AArrttiiccllee  448877  ::  DDee  llaa  ffoorrmmee  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  eett  dduu  rreettrraaiitt      
  

LLaa  ddéécciissiioonn  ddee  rreettrraaiitt  dd’’aauuttoorriissaattiioonn  dd’’eexxeerrcceerr  llaa  pprrooffeessssiioonn  ddee  ccoouurrttiieerr  dd’’aassssuurraanncceess  aaiinnssii  

qquuee  cceellllee  ddee  ssoonn  rreettrraaiitt  ssoonntt  pprroonnoonnccééeess  ppaarr  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

aassssuurraanncceess..    

  

EElllleess  ssoonntt  ppuubblliiééeess  aauu  JJoouurrnnaall  ooffffiicciieell..  

  

AArrttiiccllee  448888  ::  DDuu  rraappppoorrtt  ccoonnttrraaddiiccttooiirree    
  

EEnn  ccaass  ddee  ccoonnttrrôôllee  ssuurr  ppllaaccee  oouu  ssuurr  ppiièècceess  dd’’uunn  ccoouurrttiieerr  oouu  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  ddee  ccoouurrttaaggee,,  uunn  

rraappppoorrtt  ccoonnttrraaddiiccttooiirree  eesstt  ééttaabbllii..  LLeess  oobbsseerrvvaattiioonnss  ffoorrmmuullééeess  ppaarr  llee  ccoonnttrrôôlleeuurr  ssoonntt  ppoorrttééeess  àà  

llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  dduu  ccoouurrttiieerr..    

  

LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  pprreenndd  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddee  cceess  

oobbsseerrvvaattiioonnss  aaiinnssii  qquuee  ddeess  rrééppoonnsseess  aappppoorrttééeess  ppaarr  llee  ccoouurrttiieerr..  EEllllee  ccoommmmuunniiqquuee  lleess  

rrééssuullttaattss  ddee  cceess  ccoonnttrrôôlleess  àà  ccee  ddeerrnniieerr..    

  

AArrttiiccllee  448899  ::  DDeess  iinnjjoonnccttiioonnss  eett  ddeess  ssaannccttiioonnss  ddiisscciipplliinnaaiirreess        
  

EEnn  ccaass  dd’’uunnee  iinnffrraaccttiioonn  àà  llaa  rréégglleemmeennttaattiioonn  ddeess  aassssuurraanncceess,,  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  

ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  eennjjooiinntt  llee  ccoouurrttiieerr  oouu  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ccoouurrttaaggee  ddee  ccoorrrriiggeerr  lleess  

mmaannqquueemmeennttss  ccoonnssttaattééss  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  11  mmooiiss..    

  

EEnn  ccaass  dd’’iinneexxééccuuttiioonn  ddee  cceess  iinnjjoonnccttiioonnss,,      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  

aassssuurraanncceess  ppeeuutt  pprroonnoonncceerr  ll’’uunnee  ddeess  ssaannccttiioonnss  ddiisscciipplliinnaaiirreess  ssuuiivvaanntteess  ::    
  

11..  ll’’aavveerrttiisssseemmeenntt  ;;  

22..  llaa  ssuussppeennssiioonn  ;;    
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33..  llaa  ddéémmiissssiioonn  dd’’ooffffiiccee  ddeess  ddiirriiggeeaannttss  rreessppoonnssaabblleess  ;;  

44..  llee  rreettrraaiitt  dd’’aaggrréémmeenntt..    

  

TToouutteeffooiiss,,  cceess  ssaannccttiioonnss  nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  pprriisseess  qquu’’àà  ll’’iissssuuee  dd’’uunnee  pprrooccéédduurree  ccoonnttrraaddiiccttooiirree  

aauu  ccoouurrss  ddee  llaaqquueellllee  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ccoouurrttaaggee  oouu  llee  ccoouurrttiieerr  aa  ééttéé  iinnvviittéé  àà  pprréésseenntteerr  sseess  

oobbsseerrvvaattiioonnss..    

  

LLoorrssqquu’’eellllee  pprroonnoonnccee  llaa  ssaannccttiioonn  ddee  rreettrraaiitt  dd’’aaggrréémmeenntt,,      ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  

ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ssaaiissiitt  llee  pprrééssiiddeenntt  dduu  ttrriibbuunnaall  ccoommppéétteenntt  aauuxx  ffiinnss  ddee  ddééssiiggnnaattiioonn  

dd’’uunn  lliiqquuiiddaatteeuurr  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  rrèègglleess  aapppplliiccaabblleess  aauuxx  ssoocciiééttééss  ccoommmmeerrcciiaalleess..    

  

AArrttiiccllee  449900  ::  DDee  llaa  ccaadduucciittéé  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn      
    

LL’’aauuttoorriissaattiioonn  eesstt  rrééppuuttééee  ccaadduuqquuee  ddaannss  lleess  ccaass  ssuuiivvaannttss  ::    

11..  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  ::    
aa..  ddééccèèss  dduu  ccoouurrttiieerr  ;;    
bb..  nnoonn  eexxeerrcciiccee  eeffffeeccttiiff  ddee  llaa  pprrooffeessssiioonn  ddee  ccoouurrttiieerr  ppeennddaanntt  uunnee  ppéérriiooddee  ccoonnttiinnuuee  ddee  1122  

mmooiiss  ;;    

cc..  ffaaiilllliittee  dduu  ccoouurrttiieerr..    

22..  ppoouurr  lleess  ppeerrssoonnnneess  mmoorraalleess  ::    

aa..  nnoonn  eexxeerrcciiccee  eeffffeeccttiiff  ddee  llaa  pprrooffeessssiioonn  ddee  ccoouurrttiieerr  ppeennddaanntt  uunnee  ppéérriiooddee  ccoonnttiinnuuee  ddee  66  mmooiiss  ;;    

bb..  ffaaiilllliittee  oouu  lliiqquuiiddaattiioonn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ccoouurrttaaggee  ;;    
cc..  ddiissssoolluuttiioonn  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  ccoouurrttaaggee..  

  

LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  ccoonnssttaattee  llaa  ccaadduucciittéé  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  

aaccccoorrddééee  eett  eennggaaggee  llaa  pprrooccéédduurree  ddee  rreettrraaiitt  dd’’aauuttoorriissaattiioonn..  LLee  ccoouurrttiieerr  oouu  llaa  ssoocciiééttéé  ddee  

ccoouurrttaaggee,,  ddoonntt  llaa  ccaadduucciittéé  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  aa  ééttéé  ccoonnssttaattééee,,  nnee  ppeeuutt  pplluuss  eexxeerrcceerr  llaa  

pprrooffeessssiioonn  ddee  ccoouurrttiieerr  dd’’aassssuurraanncceess  eett  ddee  rrééaassssuurraanncceess..  PPoouurr  ddeess  ooppéérraattiioonnss  eenn  ccoouurrss,,      

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess,,  ccoommppttee  tteennuu  ddeess  iinnttéérrêêttss  eenn  ccaauussee,,  

ééddiiccttee  lleess  mmeessuurreess  ddeessttiinnééeess  àà  aassssuurreerr  lleeuurr  bboonnnnee  ffiinn..    

  

AArrttiiccllee  449911  ::  DDuu  ddééccèèss,,  ddee  llaa  ddéémmiissssiioonn  eett  ddee  llaa  nnoouuvveellllee  aauuttoorriissaattiioonn      
  

EEnn  ccaass  ddee  ddééccèèss  oouu  ddee  ddéémmiissssiioonn  dduu  rreepprréésseennttaanntt  llééggaall  oouu  dduu  ggéérraanntt  dd’’uunnee  ssoocciiééttéé  ddee  

ccoouurrttaaggee,,  cceellllee--ccii  ddooiitt  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  33  mmooiiss,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  ddééccèèss  oouu  ddee  llaa  ddéémmiissssiioonn,,  

ssoouummeettttrree  àà  ll’’aapppprroobbaattiioonn  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  llaa  

ccaannddiiddaattuurree  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  rreepprréésseennttaanntt  llééggaall  oouu  dd’’uunn  nnoouuvveeaauu  ggéérraanntt..    
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Chapitre 3 : De la responsabilité civile professionnelle  

  

AArrttiiccllee  449922  ::  DDee  ll’’aassssuurraannccee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  pprrooffeessssiioonnnneellllee      
    

TToouutt  ccoouurrttiieerr  oouu  ssoocciiééttéé  ddee  ccoouurrttaaggee  dd’’aassssuurraanncceess  oouu  ddee  rrééaassssuurraannccee  eesstt  tteennuu  ddee  jjuussttiiffiieerr,,  àà  

ttoouutt  mmoommeenntt,,  ll’’eexxiisstteennccee  dd’’uunnee  ppoolliiccee  dd’’aassssuurraannccee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  pprrooffeessssiioonnnneellllee..    

  

AArrttiiccllee  449933  ::  DDuu  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  pprrooffeessssiioonnnneellllee      
  

LLee  ccoonnttrraatt  dd’’aassssuurraannccee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  pprréévvuu  àà  ll’’aarrttiiccllee  pprrééccééddeenntt  

ccoommppoorrttee  ddeess  oobblliiggaattiioonnss  qquuii  nnee  ppeeuuvveenntt  ppaass  êêttrree  aauuxx  ggaarraannttiieess  àà  cceelllleess  ddééffiinniieess  ccii--ddeessssoouuss..    

  

LLee  ccoonnttrraatt  pprréévvooiitt  uunnee  ggaarraannttiiee  ddee  2200..000000..000000  ddee  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  ppaarr  ssiinniissttrree  eett  ppaarr  aannnnééee  

ppoouurr  uunn  mmêêmmee  ccoouurrttiieerr  oouu  ssoocciiééttéé  ddee  ccoouurrttaaggee  dd’’aassssuurraanncceess  aassssuurrééee..    

  

IIll  ppeeuutt  ffiixxeerr  uunnee  ffrraanncchhiissee  ppaarr  ssiinniissttrree  qquuii  nnee  ddooiitt  ppaass  eexxccééddeerr  2200%%  dduu  mmoonnttaanntt  ddeess  

iinnddeemmnniittééss  dduueess..  CCeettttee  ffrraanncchhiissee  nn’’eesstt  ppaass  ooppppoossaabbllee  aauuxx  vviiccttiimmeess..    

  

IIll  ggaarraannttiitt  llaa  ppeerrssoonnnnee  aassssuurrééee  ddee  ttoouutteess  lleess  rrééccllaammaattiioonnss  pprréésseennttééeess  eennttrree  llaa  ddaattee  dd’’eeffffeett  eett  

llaa  ddaattee  dd’’eexxppiirraattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt  qquueellllee  qquuee  ssooiitt  llaa  ddaattee  dduu  ffaaiitt  ddoommmmaaggeeaabbllee  aayyaanntt  eennttrraaîînnéé  ssaa  

rreessppoonnssaabbiilliittéé  ddèèss  lloorrss  qquuee  ll’’aassssuurréé  nn’’eenn  aa  ppaass  eeuu  ccoonnnnaaiissssaannccee  aauu  mmoommeenntt  ddee  llaa  

ssoouussccrriippttiioonn..    

  

IIll  ggaarraannttiitt  llaa  rrééppaarraattiioonn  ddee  ttoouutt  ssiinniissttrree  ccoonnnnuu  ddee  ll’’aassssuurréé  ddaannss  uunn  ddééllaaii  mmaaxxiimmuumm  ddee  1122  mmooiiss  

àà  ccoommpptteerr  ddee  ll’’eexxppiirraattiioonn  dduu  ccoonnttrraatt,,  àà  ccoonnddiittiioonn  qquuee  llee  ffaaiitt  ggéénnéérraatteeuurr  ddee  ccee  ssiinniissttrree  ssee  ssooiitt  

pprroodduuiitt  ppeennddaanntt  llaa  ppéérriiooddee  ddee  vvaalliiddiittéé  dduu  ccoonnttrraatt..    

  

AArrttiiccllee  449944  ::  DDee  llaa  dduurrééee--cceerrttiiffiiccaatt      
  

LLee  ccoonnttrraatt  eesstt  ttaacciitteemmeenntt  rreeccoonndduuiitt  cchhaaqquuee  aannnnééee  àà  llaa  ddaattee  dd’’aannnniivveerrssaaiirree  ddee  ssaa  pprriissee  dd’’eeffffeett..    

  

LL’’aassssuurreeuurr  ddéélliivvrree  àà  llaa  ppeerrssoonnnnee  ggaarraannttiiee  uunn  cceerrttiiffiiccaatt  dd’’aassssuurraannccee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  

pprrooffeessssiioonnnneellllee..  CCee  cceerrttiiffiiccaatt  eesstt  rreennoouuvveelléé  aannnnuueelllleemmeenntt  lloorrss  ddee  llaa  rreeccoonndduuccttiioonn  dduu  ccoonnttrraatt..    

  

AArrttiiccllee  449955  ::  DDeess  mmeennttiioonnss  oobblliiggaattooiirreess        
  

TToouutt  ddooccuummeenntt  àà  uussaaggee  pprrooffeessssiioonnnneell  éémmaannaanntt  dd’’uunn  ccoouurrttiieerr  ccoommppoorrttee  llaa  mmeennttiioonn    ggaarraannttiiee  

ffiinnaanncciièèrree  eett  aassssuurraannccee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ccoonnffoorrmmeess  aauuxx  aarrttiicclleess  447777  eett  

449922  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    
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Chapitre 4 : De l’interdiction d’encaissement des primes 

  

AArrttiiccllee  449966  ::  DDee  llaa  nnéécceessssiittéé  ddee  mmaannddaatt        
  

IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  aauuxx  ccoouurrttiieerrss  eett  aauuxx  ssoocciiééttééss  ddee  ccoouurrttaaggee,,  ssaauuff  mmaannddaatt  eexxpprreessss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  

dd’’aassssuurraannccee  oouu  ddee  rrééaassssuurraanncceess,,  dd’’eennccaaiisssseerr  ddeess  pprriimmeess  oouu  ddeess  ffrraaccttiioonnss  ddee  pprriimmee..    

  

IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  aauuxx  ccoouurrttiieerrss  eett  ssoocciiééttééss  ddee  ccoouurrttaaggee,,  ssaauuff  aaccccoorrdd  eexxpprreessss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  

dd’’aassssuurraannccee  oouu  ddee  rrééaassssuurraanncceess,,  ddee  rreetteenniirr  llee  mmoonnttaanntt  ddee  lleeuurrss  ccoommmmiissssiioonnss  ssuurr  llaa  pprriimmee  

eennccaaiissssééee..    

  

AArrttiiccllee  449977  ::  DDuu  ddééllaaii  ddee  rreevveerrsseemmeenntt        
  

LLeess  pprriimmeess  oouu  ffrraaccttiioonnss  ddee  pprriimmee  eennccaaiissssééeess  ppaarr  lleess  ccoouurrttiieerrss  eett  lleess  ssoocciiééttééss  ddee  ccoouurrttaaggee  

ssoonntt  rreevveerrssééeess  aauuxx  ssoocciiééttééss  dd’’aassssuurraannccee  ddaannss  uunn  ddééllaaii  mmaaxxiimmuumm  ddee  1100  jjoouurrss  oouuvvrraabblleess  

ssuuiivvaanntt  lleeuurr  eennccaaiisssseemmeenntt..    

  

AArrttiiccllee  449988  ::  DDee  llaa  nnoottee  ddee  ccoouuvveerrttuurree      
    

IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  aauuxx  ccoouurrttiieerrss  eett  aauuxx  ssoocciiééttééss  ddee  ccoouurrttaaggee  ddee  ddéélliivvrreerr  uunnee  nnoottee  ddee  ccoouuvveerrttuurree  

ssaannss  uunn  mmaannddaatt  eexxpprreessss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  oouu  ddee  rrééaassssuurraanncceess..    

  

AArrttiiccllee  449999  ::  DDeess  ccoommmmiissssiioonnss      
  

LLeess  ccoommmmiissssiioonnss  dduueess  aauuxx  ccoouurrttiieerrss  ddooiivveenntt  êêttrree  vveerrssééeess  ddaannss  lleess  1100  jjoouurrss  oouuvvrraabblleess  qquuii  

ssuuiivveenntt  llaa  rreemmiissee  ddeess  pprriimmeess  àà  ll’’eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee..    

  

LL’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  eesstt  hhaabbiilliittééee  àà  ffiixxeerr  lleess  ttaauuxx  mmiinniimmaa  eett  

mmaaxxiimmaa  ddeess  rréémmuunnéérraattiioonnss  ddeess  ccoouurrttiieerrss  eett  ssoocciiééttééss  ddee  ccoouurrttaaggee..    

  

IIll  eesstt  iinntteerrddiitt  aauuxx  ccoouurrttiieerrss  eett  ssoocciiééttééss  ddee  ccoouurrttaaggee  ddee  ssuurrcchhaarrggeerr,,  àà  lleeuurr  bbéénnééffiiccee,,  uunnee                  

ssuurr--ccoommmmiissssiioonn  oouu  aauuttrreess  ffrraaiiss  aaddddiittiioonnnneellss  qquueellccoonnqquueess  aauu--ddeellàà  ddeess  ttaauuxx  mmaaxxiimmaa  ddee  lleeuurr  

rréémmuunnéérraattiioonn  ffiixxééss  ccoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt..    

  

TITRE IV : DES PENALITES  

AArrttiiccllee  550000  ::  DDeess  iinnffrraaccttiioonnss  --  ssaannccttiioonnss      
  

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  pprraattiiqquuee  ddeess  ooppéérraattiioonnss  ddééffiinniieess  àà  ll’’aarrttiiccllee  445577  eenn  vviioollaattiioonn  ddeess  

ddiissppoossiittiioonnss  pprréévvuueess  aauuxx  aarrttiicclleess  445599  àà  446611  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  eesstt  ppaassssiibbllee  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  

550000..000000    àà  11..000000..000000  ddee  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss..    
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EEsstt  ééggaalleemmeenntt  ppaassssiibbllee  ddeess  ssaannccttiioonnss  pprréévvuueess  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt,,  llaa  ppeerrssoonnnnee  vviissééee  àà  

ll’’aarrttiiccllee  446666  qquuii  aa  ffaaiitt  aappppeell  oouu,,  ppaarr  ssuuiittee  dd’’uunn  ddééffaauutt  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee,,  aa  llaaiisssséé  ffaaiirree  aappppeell  ppaarr  

uunnee  ppeerrssoonnnnee  ppllaaccééee  ssoouuss  ssoonn  aauuttoorriittéé,,  àà  ddeess  ppeerrssoonnnneess  nnee  rreemmpplliissssaanntt  ppaass  lleess  ccoonnddiittiioonnss  

ddééffiinniieess  aauuxx  aarrttiicclleess  445599  àà  446655  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

TToouuttee  ppeerrssoonnnnee  qquuii  pprréésseennttee,,  eenn  vvuuee  ddee  lleeuurr  ssoouussccrriippttiioonn  oouu  ffaaiitt  ssoouussccrriirree  ddeess  ccoonnttrraattss  ppoouurr  

llee  ccoommppttee  dd’’uunnee  eennttrreepprriissee  nnoonn  aaggrrééééee  ppoouurr  llaa  bbrraanncchhee  ddaannss  llaaqquueellllee  eennttrreenntt  cceess  ccoonnttrraattss,,  

eesstt  ppuunniiee  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  550000..000000  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  àà  22..770000..000000  ddee  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  eett,,  

eenn  ccaass  ddee  rréécciiddiivvee,,  dd’’uunnee  aammeennddee  ddee  11..000000..000000  àà  55..440000..000000  ddee  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss  eett  dd’’uunnee  

sseerrvviittuuddee  ppéénnaallee  pprriinncciippaallee  ddee  66    mmooiiss  àà  33  aannss  oouu  ddee  ll’’uunnee  ddee  cceess  ppeeiinneess  sseeuulleemmeenntt..    

  

EEsstt  ééggaalleemmeenntt  ppaassssiibbllee  ddeess  ssaannccttiioonnss  pprréévvuueess  àà  ll’’aalliinnééaa  pprrééccééddeenntt,,    ttoouutt  ccoouurrttiieerr  oouu  ssoocciiééttéé  

ddee  ccoouurrttaaggee  qquuii  nnee  ssee  ccoonnffoorrmmee  ppaass    aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  443344  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..    

  

LL’’aammeennddee  pprréévvuuee  eesstt  pprroonnoonnccééee  ppoouurr  cchhaaccuunn  ddeess  ccoonnttrraattss  pprrooppoossééss  oouu  ssoouussccrriittss,,  ssaannss  qquuee  

llee  ttoottaall  ddeess  aammeennddeess  eennccoouurruueess  nn’’eexxccèèddee  550000..000000  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss,,  eenn  ccaass  ddee  rréécciiddiivvee,,  ddee  

55..440000..000000  ddee  FFrraannccss  ccoonnggoollaaiiss..    
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LIVRE V :                                                       

DES ORGANISMES PARTICULIERS 

D’ASSURANCE 
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Chapitre 1 : Du Fonds de Garantie Automobile  

  

AArrttiiccllee  550011  ::  DDee  ll’’iinnssttiittuuttiioonn  dduu  FFoonnddss  ddee  GGaarraannttiiee  AAuuttoommoobbiillee    
  

IIll  eesstt  iinnssttiittuuéé  uunn  FFoonnddss  ddee  ggaarraannttiiee  aauuttoommoobbiillee  cchhaarrggéé,,  lloorrssqquuee  llee  rreessppoonnssaabbllee  ddeess  

ddoommmmaaggeess  ddeemmeeuurree  iinnccoonnnnuu  oouu  nn’’eesstt  ppaass  aassssuurréé,,  ssaauuff  ppaarr  ddéérrooggaattiioonn  llééggaallee  àà  ll’’oobblliiggaattiioonn  

dd’’aassssuurraanncceess,,  ddee  ssuuppppoorrtteerr,,  ddaannss  llaa  lliimmiittee  ddeess  ppllaaffoonnddss  ffiixxééss  ppaarr  lleess  tteexxtteess  rréégglleemmeennttaaiirreess  

pprriiss  ppaarr  llee  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  ddee  

ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess,,  lleess  ffrraaiiss  mmééddiiccaauuxx  eett  dd’’iinnddeemmnniisseerr  lleess  

vviiccttiimmeess  ddeess  ddoommmmaaggeess  rrééssuullttaanntt  dd’’aatttteeiinntteess  àà  lleeuurrss  ppeerrssoonnnneess  nnééss  dd’’uunn  aacccciiddeenntt  ccaauusséé  ppaarr  

uunn  vvééhhiiccuullee  tteerrrreessttrree  àà  mmootteeuurr  eenn  cciirrccuullaattiioonn  aaiinnssii  qquuee  sseess  rreemmoorrqquueess    oouu  sseemmii--rreemmoorrqquueess..    

  

LLee  FFoonnddss  ddee  ggaarraannttiiee  aauuttoommoobbiillee  ppaaiiee  aauuxx  vviiccttiimmeess  oouu  àà  lleeuurrss  aayyaannttss  ddrrooiitt  lleess  iinnddeemmnniittééss  qquuii  

nnee  ppeeuuvveenntt  êêttrree  pprriisseess  eenn  cchhaarrggee  àà  aauuccuunn  aauuttrree  ttiittrree,,  lloorrssqquuee  ll’’aacccciiddeenntt  oouuvvrree  ddrrooiitt  àà  

rrééppaarraattiioonn..    

  

IIll  eesstt  ssuubbrrooggéé  ddaannss  lleess  ddrrooiittss  ddeess  vviiccttiimmeess  iinnddeemmnniissééeess  ccoonnttrree  ttoouutt  rreessppoonnssaabbllee  iiddeennttiiffiiéé,,  eenn  

ppaarrttiiccuulliieerr  ccoonnttrree  ll’’aauuttoommoobbiilliissttee  aayyaanntt  cciirrccuulléé  ssaannss  aassssuurraanncceess..  

    

AArrttiiccllee  550022  ::  DDuu  ffiinnaanncceemmeenntt  dduu  FFoonnddss  ddee  GGaarraannttiiee  AAuuttoommoobbiillee    
  

LLeess  rreessssoouurrcceess  dduu  FFoonnddss  ddee  ggaarraannttiiee  aauuttoommoobbiillee  ccoommpprreennnneenntt    lleess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ::  
  

11..  uunnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oobblliiggaattooiirree  ddee  ttoouutteess  lleess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  oouu  ddee  rrééaassssuurraannccee  

aaggrrééééeess  ppoouurr  eeffffeeccttuueerr  eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ddeess  ooppéérraattiioonnss  

dd’’aassssuurraanncceess  ccoonnttrree  lleess  rriissqquueess  ddee  ttoouuttee  nnaattuurree  rrééssuullttaanntt  ddee  ll’’uussaaggee  ddeess  vvééhhiiccuulleess  

tteerrrreessttrreess  àà  mmootteeuurr..  
  

CCeettttee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  eesstt  pprrooppoorrttiioonnnneellllee  aauuxx  pprriimmeess  aaccqquuiisseess    eenn  RRééppuubblliiqquuee  

DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  aauu  ttiittrree  dduu  ddeerrnniieerr  eexxeerrcciiccee,,    nneetttteess  dd’’aannnnuullaattiioonn,,  dd’’iimmppôôttss  eett  

ddeess  ttaaxxeess,,  ppoouurr  lleess  eennttrreepprriisseess    vviissééeess  àà  ll’’aalliinnééaa  11    ccii--ddeessssuuss..  
    

LLaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  eexxiiggiibbllee  ppoouurr llaa pprreemmiièèrree  ffooiiss  ppaarr  uunnee  eennttrreepprriissee  dd’’aassssuurraannccee  eett  ddee  

rrééaassssuurraannccee  nnoouuvveelllleemmeenntt  aaggrrééééee  eesstt  aassssiissee  ssuurr  llee  mmoonnttaanntt  eessttiimmaattiiff  mmooyyeenn  ddeess  

pprréévviissiioonnss  ddeess  pprriimmeess  ddeess  ttrrooiiss  pprreemmiieerrss  eexxeerrcciicceess  ssoocciiaauuxx    iinnddiiqquuéé  ddaannss  llee  ddoossssiieerr  ddee  

ddeemmaannddee  dd’’aaggrréémmeenntt  ccoonnssttiittuuéé  eenn  vveerrttuu  ddee    ll’’aarrttiiccllee  440066  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii..  
  

LLaa  ccoonnttrriibbuuttiioonn  oobblliiggaattooiirree  eesstt  lliiqquuiiddééee  ppaarr  lleess  eennttrreepprriisseess  ccoonncceerrnnééeess  eett  rreeccoouuvvrrééee  ppaarr  

llee  FFoonnddss  ddee  ggaarraannttiiee  aauuttoommoobbiillee  aauu  pplluuss  ttaarrdd  llee  3300  jjuuiinn  ddee  ll’’aannnnééee  ssuuiivvaannttee  ;;  
  

22..  uunnee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ddeess  aassssuurrééss  qquuii  ss’’aajjoouuttee  aauu  mmoonnttaanntt  ddeess  pprriimmeess  dd’’aassssuurraanncceess  

ccoonncceerrnnaanntt  lleess  vvééhhiiccuulleess,,  aassssiissee  ssuurr  ttoouutteess  lleess  pprriimmeess  vveerrssééeess  ppaarr  lleess  aassssuurrééss  aauuxx  

eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  ;;  

33..  uunn  pprrééllèèvveemmeenntt  ssuuppppoorrttéé  ppaarr  lleess  pprroopprriiééttaaiirreess  ddeess  vvééhhiiccuulleess  aauuttoommoobbiilleess  eenn  iinnffrraaccttiioonn  

aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll’’aarrttiiccllee  110088  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii  ;;  
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44..  ddeess  rreeccoouuvvrreemmeennttss  eeffffeeccttuuééss  ssuurr  lleess  ddéébbiitteeuurrss  dd’’iinnddeemmnniittééss  ;;  

55..  uunn  pprroodduuiitt  ddeess  ppllaacceemmeennttss  ddee  FFoonnddss  ;;  

66..  ddeess  rreemmbboouurrsseemmeennttss  eett  rrééaalliissaattiioonnss  ddee  vvaalleeuurrss  mmoobbiilliièèrreess  eett  iimmmmoobbiilliièèrreess  ;;  

77..  ddeess  ddoonnss,,  lleeggss  eett  pprroodduuiittss  ddiivveerrss  ;;    

88..  ttoouuttee  aauuttrree  rreessssoouurrccee  qquuii  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  aattttrriibbuuééee  aauu  FFoonnddss..  

  

AArrttiiccllee  550033  ::  DDeess  mmooddaalliittééss  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt      
  

LL’’oorrggaanniissaattiioonn  eett  llee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt    dduu  FFoonnddss  ddee  ggaarraannttiiee  aauuttoommoobbiillee  ssoonntt  ffiixxééss  ppaarr  ddééccrreett  

dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  

sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..    

  

Chapitre 2 : Des autres Fonds de Garantie  

  

AArrttiiccllee  550044  ::  DDeess  aauuttrreess  FFoonnddss  ddee  GGaarraannttiiee    
  

IIll  ppeeuutt  êêttrree  iinnssttiittuuéé  dd’’aauuttrreess  ffoonnddss  ddee  ggaarraannttiiee  ddeess  aassssuurraanncceess  oobblliiggaattooiirreess  ddee  ddoommmmaaggeess  ppaarr  

ddééccrreett  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  mmiinniissttrree  

aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..    
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LIVRE VI :                                                  

DES REGIMES COMPTABLE ET 

FISCAL 
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Chapitre 1 : Du régime comptable  

  

AArrttiiccllee    550055  ::  DDuu  pprriinncciippee    
  

LLeess  ssoocciiééttééss  dd’’aassssuurraannccee  aapppplliiqquueenntt  lleess  nnoorrmmeess  ssppéécciiffiiqquueess  ddee  ccoommppttaabbiilliittéé  pprréévvuueess  eenn  llaa  

mmaattiièèrree..    

  

AArrttiiccllee  550066  ::  DDeess  pprriinncciippeess,,  rrèègglleess  eett  ccaaddrree  ccoommppttaabbllee  aapppplliiccaabblleess  aauu  sseecctteeuurr  ddeess  

aassssuurraanncceess    
  

LLeess  pprriinncciippeess,,  rrèègglleess  eett  ccaaddrree  ccoommppttaabbllee  aapppplliiccaabblleess  aauu  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ssoonntt  ffiixxééss  

ppaarr  ddééccrreett  dduu  PPrreemmiieerr  mmiinniissttrree  ddéélliibbéérréé  eenn  CCoonnsseeiill  ddeess  mmiinniissttrreess,,  ssuurr  pprrooppoossiittiioonn  dduu  mmiinniissttrree  

aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr    ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss..  

  

Chapitre 2 : Du régime fiscal  

AArrttiiccllee  550077  ::  DDuu  pprriinncciippee        
  

LLeess  ssoocciiééttééss  dd’’aassssuurraannccee  ssoonntt  ssoouummiisseess  aauu  ddrrooiitt  ccoommmmuunn  eenn  mmaattiièèrree  ffiissccaallee  ssaauuff    lleess  

eexxcceeppttiioonnss  pprréévvuueess    àà  ll’’aarrttiiccllee  550088  ccii--ddeessssoouuss..    

  

AArrttiiccllee  550088  ::  DDeess  pprriimmeess  nnoonn  iimmppoossaabblleess      
  

NNee  ssoonntt  ppaass  iimmppoossaabblleess  ::  
  

11..  llaa  ppaarrttiiee  ééppaarrggnnee  ddee  llaa  pprriimmee  ddee  ll’’aassssuurraannccee--vviiee  ;;    

22..  llaa  pprriimmee  ddee  ll’’aassssuurraannccee  mmaallaaddiiee  ;;    

33..  llaa  pprriimmee  dd’’uunnee  aassssuurraannccee  ddiirreeccttee  àà  ll’’ééttrraannggeerr  àà  ccoonnddiittiioonn  qquu’’eellllee  aaiitt  ééttéé  aauuttoorriissééee  ppaarr  llee  

mmiinniissttrree  aayyaanntt  llee  sseecctteeuurr  ddeess  aassssuurraanncceess  ddaannss  sseess  aattttrriibbuuttiioonnss  ;;    

44..  llaa  pprriimmee  ddee  rrééaassssuurraannccee..    
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LIVRE VII :                                                   

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES, 

ABROGATOIRES ET  FINALES 
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AArrttiiccllee    550099  ::  DDee  llaa  mmiissee  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé  ddee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn      
  

LLaa  ssoocciiééttéé  dd’’aassssuurraannccee,,  lleess  ccoouurrttiieerrss  eett  lleess  ssoocciiééttééss  ddee  ccoouurrttaaggee  dd’’aassssuurraanncceess  qquuii  eexxeerrcceenntt  

eenn  RRééppuubblliiqquuee  DDéémmooccrraattiiqquuee  dduu  CCoonnggoo  ddééppoosseenntt  aauupprrèèss  ddee  ll’’AAuuttoorriittéé  ddee  rréégguullaattiioonn  eett  ddee  

ccoonnttrrôôllee  ddeess  aassssuurraanncceess  uunnee  ddeemmaannddee  ddee  rréégguullaarriissaattiioonn  dd’’aauuttoorriissaattiioonn  ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  

ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  aarrttiicclleess  440000  oouu  448855  ddee  llaa  pprréésseennttee  llooii,,  sseelloonn  llee  ccaass..    

  

AArrttiiccllee  551100  ::  DDuu  ddééllaaii  ddee  mmiissee  eenn  ccoonnffoorrmmiittéé      
  

LLeess  ppeerrssoonnnneess  pphhyyssiiqquueess  oouu  mmoorraalleess  qquuii  eexxeerrcceenntt  llaa  pprrooffeessssiioonn  dd’’aassssuurreeuurr,,  ddee  ccoouurrttiieerr  

dd’’aassssuurraanncceess  oouu  dd’’aaggeenntt  ggéénnéérraall  ssoonntt  tteennuueess  ddee    ssee  ccoonnffoorrmmeerr  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  llaa  

pprréésseennttee  llooii  ddaannss  uunn  ddééllaaii  ddee  33  mmooiiss,,  àà  ddaatteerr  ddee  ssoonn  eennttrrééee  eenn  vviigguueeuurr..    

  

AArrttiiccllee  551111  ::  DDeess  ddiissppoossiittiioonnss  aabbrrooggaattooiirreess      
    

SSoonntt  aabbrrooggééeess  ::    
  

11..  llaa  LLooii  dduu  2255  jjuuiinn  11993300  ppoorrttaanntt  ccoonnttrrôôllee  ddeess  eennttrreepprriisseess  dd’’aassssuurraannccee  ssuurr  llaa  vviiee  ;;    

22..  ll’’OOrrddoonnnnaannccee--llooii  nn°°6666//662222  dduu  2233  nnoovveemmbbrree  11996666  ppoorrttaanntt  ccrrééaattiioonn  dd’’uunnee  aassssuurraannccee  

oobblliiggaattooiirree  ;;    

33..  ll’’OOrrddoonnnnaannccee--llooii  nn°°6666--9977  dduu  1144  mmaarrss  11996666  ppoorrttaanntt  CCooddee  ddeess  aassssuurraanncceess  mmaarriittiimmeess,,  

fflluuvviiaalleess  eett  llaaccuussttrreess  ;;  

44..  ll’’OOrrddoonnnnaannccee--llooii  nn°°6677//1188  dduu  1177  jjaannvviieerr  11996677  ppoorrttaanntt  mmooddiiffiiccaattiioonn  ddee  ll’’oorrddoonnnnaannccee--llooii  

6666//662222  dduu  2233  nnoovveemmbbrree  11996666  ;;  

55..  ll’’OOrrddoonnnnaannccee--llooii  nn°°6677//224400  dduu  0022  jjuuiinn  11996677  ooccttrrooyyaanntt  llee  mmoonnooppoollee  ddeess  aassssuurraanncceess  àà  llaa  

SSoocciiééttéé  NNaattiioonnaallee  ddeess  AAssssuurraanncceess,,  eenn  ssiiggllee  SSOONNAASS  ;;  

66..  llaa  LLooii  nn°°7733--001133  dduu  55  jjaannvviieerr  11997733  ppoorrttaanntt  oobblliiggaattiioonn  ddee  ll’’aassssuurraannccee  ddee  rreessppoonnssaabbiilliittéé  
cciivviillee  eenn  mmaattiièèrree  dd’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  vvééhhiiccuulleess  aauuttoommootteeuurrss  ;;  

77..  ll’’OOrrddoonnnnaannccee--llooii  nn°°7744--000077  dduu  1100  jjuuiilllleett  11997744  ppoorrttaanntt  aassssuurraannccee  oobblliiggaattooiirree  ddee  llaa  
rreessppoonnssaabbiilliittéé  cciivviillee  ddeess  ccoonnssttrruucctteeuurrss  ;;  

88..  llaa  LLooii  nn°°7744--000088  dduu  1100  jjuuiilllleett  11997744  ppoorrttaanntt  aassssuurraannccee  oobblliiggaattooiirree  ddeess  rriissqquueess  dd’’iinncceennddiiee  ddee  
cceerrttaaiinnss  bbââttiimmeennttss  ;;  

99..  ttoouutteess  lleess  ddiissppoossiittiioonnss  aannttéérriieeuurreess  ccoonnttrraaiirreess  àà  llaa  pprréésseennttee  llooii..  
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AArrttiiccllee  551122  ::  DDeess  ddiissppoossiittiioonnss  ffiinnaalleess      
    

LLaa  pprréésseennttee  llooii  eennttrree  eenn  vviigguueeuurr  uunnee  aannnnééee  aapprrèèss  ssaa  pprroommuullggaattiioonn..    

  

FFaaiitt  àà  KKiinnsshhaassaa,,  llee  1177  mmaarrss  22001155  

  

JJoosseepphh  KKAABBIILLAA  KKAABBAANNGGEE 

___________ 
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