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 فينيروس ضد آفيس وآخرون 

 مسؤول التسوية 
 2210آرك ستريت، سويت    1650

 19103فيالدلفيا، بنسلفانيا  

 
يجب تقديم نموذج المطالبة الخاص بك بحلول  

 2022يناير    20
 cv-921-CEM-GJK-6:13فينيروس ضد آفيس بدجيت كار رينتال ذ.م.م وآخرون، قضية رقم:  

 نموذج المطالبة 

 

رقم عقد اإليجار )الزاوية العلوية اليسرى من عقد   إما( تقديم 2( تقديم اسمك بالكامل؛ و)1لتقديم مطالبة، يُرجى: ) 
السنة التي تم فيها اإليجار )اإليجارات( )إذا كنت قد   أواإليجار( أو رقم الحجز )الزاوية السفلية اليمنى من عقد اإليجار( 

،  2015ر ديسمب  31حتى  2008يونيو  12استأجرت سيارة من شركة آفيس بدجيت في فلوريدا أكثر من مرة واحدة بعد 
( توقيع وتأريخ هذا النموذج باتباع  4( تقديم عنوانك؛ و)3تقديم سنة واحدة على األقل تم خاللها اإليجار )اإليجارات(؛ و)

 أو قبله.  2023يناير  20( تقديم النموذج المكتمل في 5التعليمات أدناه؛ و)
 
 

 االسم: _______________________________________________________ 
 

 ___________ رقم )أرقام( عقد اإليجار أو الحجز: ____________________________

 أو

 سنة )سنوات( اإليجار )اإليجارات(: ______________________________________ 
 

 _____________________________________________________ العنوان:  
 

  _____________________________________________________ 
 

  _____________________________________________________ 
   

 عنوان البريد اإللكتروني: _____________________________________________ 
 

بالتوقيع أدناه، أشهد أنني الشخص المحدد أعاله أو أنني الممثل الشخصي المعتمد قانونًا أو الوصي أو األمين على الشخص  
  المحدد أعاله، وأن المعلومات الواردة في نموذج المطالبة هذا حقيقية وصحيحة على حد علمي: 

 
 

 _______ التوقيع:___________________________ بتاريخ______________
 

 االسم )يُرجى الكتابة بخط واضح(: ____________________________________ 
 
 
 

 أو قبله، للنظر فيه. 2023يناير  20يجب تقديم نموذج المطالبة هذا في 
 
 

 
 



يُرجى تحديد الطريقة  إذا تقرر أن مطالبتك صالحة وفي الوقت المناسب، يمكنك استالم المدفوعات من خالل أحد الخيارات الثالثة أدناه. 
تحديد خيار واحد  ، بما في ذلك المعلومات الالزمة بناًء على الخيار الذي تحدده. يمكنك التي ترغب في استالم المدفوعات من خاللها

 فقط. 
 

أرغب في استالم مدفوعات المطالبة عبر بطاقة هدايا ماستركارد إلكترونية، يتم إرسالها عبر البريد اإللكتروني إلى عنوان   :1الخيار 
 __________________________البريد اإللكتروني التالي: 

 

 

 

 أرغب في استالم مدفوعات المطالبة عن طريق شيك مادي، يتم إرساله بالبريد على العنوان التالي:   :2الخيار 

 
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 
 

 

أو شركة مماثلة أو الدفع   PayPalأرغب في استالم مدفوعات المطالبة عن طريق الدفع اإللكتروني إلى حسابي لدى   :3الخيار 
ة بريد إلكتروني على عنوان بريدك اإللكتروني ليطلب  ، فسيرسل لك مسؤول التسوية رسال 3المصرفي اإللكتروني. إذا كنت تحدد الخيار 

  منك المعلومات المطلوبة، بما في ذلك رقم الحساب ونوعه، لتسهيل الدفع اإللكتروني. إذا كان عنوان البريد اإللكتروني أعاله فارًغا أو
 ___________________الحقل أدناه:  ليس عنوان بريدك اإللكتروني الحالي، فيُرجى تقديم عنوان البريد اإللكتروني الصحيح في 

 

 


