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Venerus v. Avis et al. 

Settlement Administrator 
1650 Arch Street, Suite 2210 

Philadelphia, PA 19103 

 
יש להגיש את טופס התביעה שלך עד  

 2022בינואר    20

Venerus v. Avis Budget Car Rental, LLC et al., Case No. 6:13-cv-921-CEM-GJK 
 טופס תביעה 

 

 ( אנא:  תביעה,  להגיש  )1כדי  המלא;  שמך  את  ספק  ספק  2(  מהשניים:(  הסכם    אחד  מספר 
ההשכרה )הפינה השמאלית העליונה של חוזה ההשכרה( או את מספר ההזמנה )הפינה הימנית התחתונה  

  Avis Budget-את השנה שבה התרחשה/ו ההשכרה)ות( שלך )אם שכרת רכב מ אושל חוזה ההשכרה(  
, עליך לציין בהגשה לפחות 2015בדצמבר,    31עד    2008ביוני,    12בפלורידה יותר מפעם אחת לאחר  

( לחתום על טופס זה בציון  4( לספק את כתובתך; )3שנה אחת שבמהלכה התרחשה ההשכרה)ות((; )
 או לפני כן. 2023 בינואר 20-ב( להגיש את הטופס המלא 5)-אות שלהלן; ותאריך על ידי ביצוע ההור

 
 

 שם: ___________________________________________________________ 
 

 הסכם השכרה או מספר)י( הזמנה: ____________________________ 

 
 או 
 

 ____ שנת/שנות ההשכרה)ות(: _______________________________________ 
 

 _____________________________________________________  כתובת: 
 

  _____________________________________________________ 
 

  _____________________________________________________ 
   

 _________________________________________________ כתובת דוא"ל: 
 

בחתימתי להלן, אני מצהיר כי אני האדם ששמו מצוין לעיל או שאני הנציג האישי, האפוטרופוס או הנאמן  
 המוסמך כחוק של האדם ששמו מצוין לעיל, וכי, למיטב ידיעתי, המידע בטופס תביעה זה נכון ומדויק:  

 
 

 ______________ תאריך_____________________ חתימה:_____________ 
 

 שם )בכתב ברור בבקשה(: _____________________________________________ 
 
 
 

 או לפני כן. 2023בינואר   20-על מנת שטופס התביעה יובא בחשבון, יש להגישו ב

 
 



 

 

 טופס אפשרויות תשלום 
 

אנא בחר  אם נקבע כי התביעה שלך תקפה והוגשה במועד, תוכל לקבל תשלום באחת משלוש האפשרויות שלהלן.  
, כולל המידע הדרוש בהתאם לאפשרות שתבחר. ניתן לבחור אפשרות  את השיטה שבה ברצונך לקבל תשלום 

 אחת בלבד. 
 

של    : 1אפשרות   אלקטרוני  מתנה  כרטיס  באמצעות  התביעה  תשלום  את  לקבל  שנשלח  Mastercardברצוני   ,
   _______________________________בדוא"ל לכתובת הדוא"ל הבאה:

 
 
 
 

 : ברצוני לקבל את תשלום התביעה באמצעות המחאת נייר, שתישלח בדואר לכתובת הבאה:  2ת אפשרו 
 

_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 

 
 

או אצל חברה   PayPal-תשלום התביעה באמצעות תשלום אלקטרוני לחשבון שלי ב: ברצוני לקבל את  3אפשרות 
, מנהל הסדר הפשרה ישלח לך הודעת  3דומה, או תשלום באמצעות בנקאות אלקטרונית. אם תבחר באפשרות  

לסייע   כדי  וסוג החשבון,  מספר החשבון  כולל  הדרוש,  המידע  את  יבקש ממך  ובה  שלך  הדוא"ל  לכתובת  דוא"ל 
ננה כתובת הדוא"ל הנוכחית שלך, אנא  בתשלום האלקטרוני. אם כתובת הדוא"ל לעיל אינה רשומה או שהיא אי

 רשום את כתובת הדוא"ל הנכונה בשדה שלהלן:  
 
 
 
 


