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 בית המשפט המחוזי של ארצות הברית 
 המחוז המרכזי של פלורידה

 מחלקת אורלנדו
 

Venerus, et. al. v. Avis Budget, et al.,  

 cv-921-CEM-GJK-13: 6תיק מס'  

 
 הודעה חשובה על הסדר פשרה בתובענה ייצוגית 

 
 בית משפט אישר הודעה זו.

 זו אינה פנייה מעורך דין. 
 אתה לא נתבע.

 
 קרא הודעה זו בעיון אנא 

 
, תיק  .Heather Venerus, et al. v. Avis Budget Car Rental, LLC, et alהושג הסדר פשרה בתיק  

מסבירה:   .cv-921-CEM-GJK-6:13מס'   זו  הפשרה;  1הודעה  הסדר  תנאי  את  לחבר 2(  נחשב  מי   )
( כיצד לקבל מידע נוסף 5( כיצד להתנגד להסכם הפשרה;  4( כיצד להגיש תביעה לתשלום;  3בקבוצה;  

  הפשרה. על
 

אתה מקבל הודעה זו משום שהצדדים הגיעו כעת להסכם   ייתכן שקיבלת בעבר הודעה במסגרת תביעה זו.
 פשרה בתיק, המזכה את חברי קבוצת הפשרה בתשלום עם הגשת תביעה במועד.

 
  תוכל לקבל עזרה שתסייע לך בהבנת הודעה זו.

חינם   למספר  נוסף.  1-855-637-1999התקשר  מידע  של   לקבלת  כוחה  בא  עם  קשר  ליצור  גם  תוכל 
 הקבוצה באמצעות פרטי הקשר המפורטים בהודעה זו.

 
 

 מהי תובענה ייצוגית? 
 

 תובענה ייצוגית היא תביעה שבה אדם אחד או יותר מגישים תביעות מטעמם של אנשים או גופים אחרים.
ייצוגית שאושרה, בית המשפט  ישויות אלה מכונים "קבוצה" או "חברים בקבוצה".אנשים או   בתובענה 

מיישב בעיות, תביעות משפטיות ו/או טענות הגנה מסוימות עבור כל חברי הקבוצה בתביעה יחידה, למעט 
  עבור אותם אנשים או גופים המבקשים שלא להיכלל בקבוצה במועד.

 
 ו? במה עוסקת תובענה ייצוגית ז

 
 Budget Rent A Car  - ו  Avis Budget Car Rentals, LLCהסדר הפשרה מיישב תביעה שבה נטען כי  

System, Inc " )יחד,   .Avis Budget  ביטוח פוליסת  רכשו  בכך שלא  חוזי ההשכרה שלהן  "( הפרו את 
. עבור אנשים שאינם אזרחי ACE American Insurance Co-"( בסך מיליון דולר מSLIאחריות משלים )" 

, ועד  2008ביוני    12ארצות הברית ואשר שכרו כלי רכב בפלורידה באמצעות שובר ששולם מראש לאחר  
  Avis Budgetהתקשרו בחוזי השכרה שלפיהם    Avis Budgetהתובעת טענה כי   .2015בדצמבר    31

את החוזים בכך   פשרה, והפרו מטעם חברי קבוצת ה  ACE-בסך מיליון דולר מ  SLIהסכימו לרכוש פוליסת  
טוענות כי צייתו לתנאי חוזי השכירות ולחוק בפלורידה, ומכחישות כי פעלו    Avis Budgetשלא עשו זאת.  

   באופן שגוי או שלא כדין וממשיכות להכחיש את כל הטענות המהותיות.
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אתה מקבל הודעה זו   הקבוצה.ייתכן שקיבלת הודעה על אישור   תיק זה אושר בעבר כתובענה ייצוגית.
  .Avis Budgetמשום שהושג הסדר פשרה בתיק בין התובעים, הפועלים מטעם הקבוצה, לבין 

 
 בית המשפט המחוזי יערוך  דיון בהגינות ב-10 בנובמבר 2022 ,כדי  להחליט אם לתת אישור סופי להצעת

 .ההסדר
 תנאי הסדר הפשרה 

 
  הסכימו: Avis Budgetכחלק מההסדר, 

 
דולר ליום השכרה, בתוספת    6.51לשלם לחברי קבוצת הפשרה המגישים תביעות תקפות לפחות   .1

טרום זמיני-ריבית  בתגמולים  המסתכמת  רלוונטית,  של  פסיקה  עבור    33,956,613.00ם  דולר 
דולר בתוספת ריבית מאז תאריך ההשכרה)ות( לכל    87.32הקבוצה, עבור גודל תביעה ממוצע של  

חבר בקבוצת הפשרה, למרות שתשלום התביעה בפועל עבור חברי קבוצת פשרה פרטניים תלוי  
 במשך ההשכרה)ות( של חבר בקבוצת הפשרה(;

ר הגשת כל התביעות התקפות, להגדיל את התשלומים לחברי  אם יישארו כספים שלא נדרשו לאח .2
מ תקפות  תביעות  במועד  שמגישים  הזכאים  הפשרה  ועד    6.51-קבוצת  השכרה  ליום  דולר 

  פסיקה רלוונטית;-דולר ליום השכרה, בתוספת ריבית טרום 7.46
3.  $ דין  33,956,613.00מתוך הסכום של  עורכי  דין, הוצאות  עורכי  וגמול  , לשלם כל שכר טרחת 

מתמרץ לתובע הפרטני ובא כוחה של הקבוצה, אם הדבר יאושר על ידי בית המשפט, בלי להפחית  
כל תשלום המבוצע לחברי קבוצת הפשרה, אלא אם כן התביעות התקפות, העלויות מנהליות,  
שכר טרחת עורכי הדין והוצאות עורכי הדין שאושרו על ידי בית המשפט, וגמול לתובע שאושרו על 

  דולר. 33,956,613.00בית המשפט מסתכמים יחדיו בסכום כולל העולה על ידי 
 

בתמורה, התובע וחברי הקבוצה, אשר אינה כוללת כל אדם שביקש בעבר שלא להצטרף לקבוצה לאחר  
שקיבל את ההודעה הקודמת בתביעה זו, מסכימים לוותר על כל תביעה שיש להם בהתבסס על אי רכישת  

לכאורה  סיפקו    Avis Budget-, או בהתבסס על כך שAvis Budget, בסך מיליון דולר מצדן של  SLIפוליסת  
אם אתה חבר בקבוצה, תוכל להגיש תביעה כדי להיות זכאי   כיסוי צד שלישי חוזי או ביטוח עצמי חוזי. 

תוכל גם, אם תרצה, להתנגד לתנאי הסדר הפשרה, אם תעמוד בדרישות   לתשלום כמתואר במסמך זה.
  המפורטות להלן.

 
 איך אדע אם אני חבר בקבוצה? 

 
( שכרת רכב, על סמך שובר 1ית )"חבר בקבוצת הפשרה"( אם: )אתה חבר בקבוצת התובענה הייצוג

בדצמבר    31-ו 2008ביוני  12( במהלך התקופה שבין 2בפלורידה ) Avis Budget-ששולם מראש, מ
( אתה, 4( השובר ששולם מראש כלל מיליון דולר בביטוח אחריות משלים של צד שלישי, וכן )3) ,2015

לא   כלשהו,  שלישי  צד  שלך.או  להשכרה  דרכים הקשורה  בעקבות תאונת  קיבלת   הגשתם תביעה 
ההגדרה המלאה של   מראות שאתה חבר בקבוצה.  Avis Budgetהודעה זו משום שהרשומות של  

 הקבוצה היא כדלהלן: 
 

ולפני    2008ביוני    12במדינת פלורידה לאחר    Budgetאו    Avis-( שכרו רכב מ1כל האנשים אשר )
ס2016בינואר    1 על   ,( וכן  מראש,  ששולם  שובר  מצוין  2מך  שלהם  ההשכרה  על  בקבלה   )
"SLI .00/Day Accepted" או "ALI .00/Day Accepted  ." 
 

מוחרגים מהקבוצה הם כל השוכרים שהיו מעורבים בתאונות ויש להם תביעות תלויות ועומדות 

תת ביטוח/עם  ללא  מנועי  רכב  לנהג  כיסוי  או  אחריות  כיסוי  השוכרים  -בגין  כל  גם  כמו  ביטוח, 

ביטוח שולמו  -שתביעות האחריות שלהם או תביעותיהם נגד נהג רכב מנועי ללא ביטוח/עם תת

 ים. על ידי הנתבע
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עוד מוחרג מהקבוצה כל מי שביקש בעבר שלא להצטרף לקבוצה לאחר קבלת ההודעות הקודמות שנשלחו 

אם ביקשת בעבר לבטל את הצטרפותך לקבוצה, או אם אינך חלק מהקבוצה, אינך זכאי להגיש   בתיק זה.

  תביעה לתשלום, ואינך צריך לבקש שוב לבטל את הצטרפותך לקבוצה.

 
 ה, מהן האפשרויות שלי? אם אני חבר בקבוצ

 
 אם אתה חבר בקבוצה, יש לך שלוש אפשרויות.

 
 להגיש טופס תביעה לקבלת תשלום. : 1אפשרות 

 
ריבית טרום  6.51אתה רשאי להגיש טופס תביעה לתשלום של לפחות   ליום השכרה, בתוספת  -דולר 

סך כל התגמולים   פסיקה רלוונטית.-דולר ליום השכרה, בתוספת ריבית טרום  7.46סיקה רלוונטית, ועד  פ
  33,956,613.00הזמינים לחברי קבוצת הפשרה, אם כל חברי קבוצת הפשרה יגישו תביעות במועד, הוא  

וני, ההודעה כללה את מזהה התובע ואת קוד האישור  אם קיבלת הודעה בדואר או בדואר אלקטר דולר.
שלך. בנוסף, ההודעה כללה קישור או הפנייה לשימושך לאתר האינטרנט של הסדר הפשרה, שבו תוכל 

תוכל להתקשר למספר  לגשת לטופס תביעה שמולא מראש על ידי הזנת מזהה התובע וקוד האישור שלך.
בכתובת    1999-637-855-1 לבקר  ממנהל   rusCarRentalInsurance.comwww.Veneאו  ולבקש 

הסדר הפשרה לשלוח לך טופס תביעה ממולא מראש על ידי מסירת מזהה התובע שלך המופיע בהודעה  
  שנשלחה אליך בדואר או בדוא"ל )או שישלח לך טופס ריק שתצטרך למלא אם אין לך את מזהה התובע(.

 
על מקוון  באופן  תביעה  טופס  להגיש  בכתובת -תוכל  ביקור  ידי 

www.VenerusCarRentalInsurance.com " לחיצה על הלחצן ,SUBMIT A CLAIM  )הגש תביעה( "
לך. פי השלבים המוצגים  ו/או  ופעולה על  תזדקק למזהה תובע, נתון שנכלל בהודעה שנשלחה בדואר 

ה ריק, יהיה עליך להזין את שמך המלא ואת כתובתך הנוכחית  לחילופין, כדי להגיש טופס תביע בדוא"ל.
הסכם)י(  מספר)י(  את  או  שלך,  ההשכרה  התרחשה  שבמהלכה/ן  השנה)ים(  את  וכן  דואר,  למשלוח 

בחוזה)י( ההשכרה שלך. המפורטים  הספרות  ההשכרה  בן תשע  הוא המספר  הסכם ההשכרה  מספר 
 ." בקבלה על ההשכרה שלךRAהמופיע לאחר האותיות " 

 
פסיקה, גודל תשלום התביעה הממוצע  -דולר ליום השכרה, בתוספת ריבית טרום  6.51כאשר מחשבים לפי  

עם זאת, הסכום בפועל שאליו יהיו זכאים חברי   דולר בתוספת ריבית מתאריך ההשכרה)ות(.  87.32-הוא כ
ליום  דו  7.46כאשר מחשבים לפי   קבוצת הפשרה המגישים תביעות תקפות תלוי במשך ההשכרה. לר 

דולר בתוספת ריבית    100.06-פסיקה, גודל תשלום התביעה הממוצע הוא כ-השכרה, בתוספת ריבית טרום
מחויבות לשלם לחבר בקבוצת הפשרה הוא   Avis Budgetהסכום המרבי שאותו  מתאריך ההשכרה)ות(.

ה, הוצאות  דולר, סכום הכולל יישוב של כל התביעות התקפות של חברי קבוצת הפשר  33,956,613.00
דין   עורכי  טרחת  שכר  לפועל(,  והוצאתה  לקבוצה  ההודעה  יישום  עלויות  )כולל  הפשרה  הסדר  ניהול 

דולר, וכל גמול שנפסק    8,925,000.00ועלויות/הוצאות ההתדיינות המשפטית של עורכי הדין בסך של עד  
ות במועד, נותרו  אם, לאחר הגשת כל התביעות התקפ לתובע, אשר כולם כפופים לאישור בית המשפט.

כספים שלא נדרשו, תשלום התביעה המשולם לחברי הקבוצה הזכאים שמגישים תביעות תקפות במועד 
מ ל  6.51-יוגדל  ליום השכרה  טרום  7.46-דולר  ריבית  בתוספת  ליום השכרה,  רלוונטית.-דולר   פסיקה 

פסיקה( לבין הסכום  -וםדולר ליום השכרה, בתוספת ריבית טר  6.51הסכום הנמצא בין הסכום המינימלי )
פסיקה( שחברי קבוצת הפשרה יקבלו יהיה  -דולר ליום השכרה, בתוספת ריבית טרום  7.46המקסימלי )

  תלוי בהיקף הכספים שלא נדרשו.
 

אם תגיש טופס תביעה באופן מקוון, תתבקש גם לנקוב בשיטה שבה יבוצע תשלום התביעה שלך )בהנחה  
( המחאת נייר שתישלח בדואר לכתובתך הנוכחית 1ות שלך הן: )האפשרוי שייקבע כי תביעתך תקפה(.
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)אם תבחר באפשרות זו, תצטרך לאשר שהכתובת הרשומה עודנה הכתובת הנוכחית שלך, לעדכן את 
( כל כתובת(;  כרטיס מתנה אלקטרוני 2הכתובת, או להזין את הכתובת הנוכחית שלך אם לא מוזנת   )

בחר באפשרות זו, יהיה עליך לאשר שכתובת הדואר האלקטרוני שנשלח באמצעות דואר אלקטרוני )אם ת
הרשומה עודנה כתובת הדואר האלקטרוני הנוכחית שלך, לעדכן את כתובת הדוא"ל, או להזין את כתובת 

,  Venmo, PayPal( תשלום אלקטרוני באמצעות  3הדוא"ל הנוכחית שלך אם לא מוזנת כל כתובת(; או )
)אם   דומות  לסייע או חברות  כדי  הסדר הפשרה  דוא"ל למנהל  עליך לשלוח  יהיה  זו,  תבחר באפשרות 

  בתהליך מסירת פרטי החשבון לצורך הפקדת התשלום(.
 

יאוחר מ לא  דואר  יש להחתימו בחותמת  בדואר,  טופס תביעה  אם תגיש   . 2023בינואר    20-אם תגיש 
  . 2023אר בינו 13ביום   23:59תביעה אלקטרונית, עליך לעשות זאת עד השעה 

 
 

 התנגדות לתנאי הסדר הפשרה. 2 :אפשרות 
 

בכתובת  הפשרה  הסדר  של  המלאים  התנאים  את  למצוא  ניתן 
www.VenerusCarRentalInsurance.com  אם לדעתך תנאי הפשרה אינם הוגנים, סבירים או הולמים .

  הפשרה.עבור חברי הקבוצה, תוכל להגיש הודעה על כוונה להתנגד לתנאי הסדר 
 

כדי להתנגד כראוי לתנאי הסדר הפשרה, עליך לשלוח, לאחר תשלום דמי הדואר הנדרשים, הודעה על 
  כוונה להתנגד לתנאי הפשרה ולהופיע בדיון ההגינות )המתואר להלן( לכתובת הבאה:

 
Venerus, et. al. v. Avis Budget, et al., 

c/o Settlement Administrator 
Attn: Objection 
P.O. Box 58220 

Philadelphia, PA 19102 
 

  הודעה על כוונה להתנגד חייבת לכלול את הדברים הבאים:
 

 שם התיק ומספר התיק;  .1
 

 שמך, כתובתך, מספר הטלפון שלך וחתימתך;  .2
 

 הסיבות הספציפיות לכך שאתה מתנגד לתנאי הפשרה המוצעת; .3
 

עורך דין המייצג אותך בקשר לכוונתך  השם, הכתובת, מספר חבר הלשכה ומספר הטלפון של כל  .4
  להתנגד לתנאי הפשרה;

 
על ההודעה לציין אם אתה ו/או עורך הדין שלך מתכוונים להופיע בדיון ההגינות ואם אתה ו/או  .5

 עורך הדין שלך תבקשו רשות לפנות לבית המשפט בדיון ההגינות. 
 

משפט בדיון ההגינות, הודעת הכוונה אם אתה ו/או עורך הדין שלך מתכוונים לבקש רשות לפנות לבית ה
 שלך חייבת לכלול גם את הדברים הבאים: 

 
 הצהרה מפורטת של העילה המשפטית והבסיס העובדתי לכל אחת מההתנגדויות שלך; .1
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רשימה של עדים כלשהם שאתה עשוי לבקש לזמן להעיד בדיון ההגינות )כפוף לכללי הפרוצדורה   .2
בית המשפט(, יחד עם כתובתו של כל עד ותקציר של העדות    והראיות הרלוונטיים ושיקול דעתו של

 המוצעת שלו;
 

 רשימה של כל בסיס משפטי שאתה עשוי להציג בדיון ההגינות; וכן  .3
 

 תיעוד המוכיח חברות בקבוצת הפשרה. .4
 

כל   .2022באוקטובר    22- הודעות על כוונה להתנגד חייבות להיות מוחתמות בחותמת דואר לא יאוחר מ
כוונה להתנגד שלא תוחתם בחותמת דואר עד המועד האחרון שנקבע לעיל או שאינה עונה על הודעה על 

  הדרישות המפורטות לעיל עשויה להוות ויתור על הזכות להישמע בדיון ההגינות.
 

 לא לעשות דבר.  .3אפשרות 
 

בקשר    Avis Budgetאם אינך עושה דבר, אתה מוותר על כל תביעה נגד   יש לך זכות לא לעשות דבר.
לתביעות ולטענות בתביעה זו המהוות חלק מהתביעות שחל עליהן ויתור כפי שהוגדרו בהסדר הפשרה,  

  גם אם אינך מגיש תביעה לתשלום.
 

 מי מייצג את הקבוצה? 
 

( ונרוס  הת'ר  את  מינה  המחוזי  המשפט  נציגת Heather Venerusבית  להיות  הממונה"(  )"התובעת   )
 המחוזי מינה גם את עורכי הדין הבאים כבאי כוח הקבוצה עבור חברי קבוצה אלה: בית המשפט   הקבוצה.

 ( Edmund Normandעו"ד אדמונד נורמנד )
 (Jacob Phillipsעו"ד ג'ייקוב פיליפס )

Normand PLLC  
3165 McCrory Place, Suite 175 

Orlando, FL 32803 
 603-6031 (407)טלפון:  
 974-2175 (888)פקס: 

Ed.normand@normandpllc.com 
Jacob.phillips@normandpllc.com 

NormandPLLC.com 

 ( Christopher J. Lynchכריסטופר ג'יי לינץ' )
 . Christopher J. Lynch(, P.A(כריסטופר ג'יי לינץ' 

6915 Red Road, Suite 208 
Coral Gables, Florida 33143   

 443-6200 (305)טלפון:  
 443-6204 (305)פקס: 

clynch@hunterlynchlaw.com 
HunterLynchlaw.com 

 

ייצוגיות. בתביעות  בטיפול  מנוסים  אלה  דין  באתרי  עורכי  זמין  הקבוצה  של  כוחה  באי  על  נוסף  מידע 
 האינטרנט שלהם לעיל. 

 
מיליון דולר,    8.925-לא יותר מבאי כוח הקבוצה יגיש בקשה לשכר טרחת עורכי דין והוצאות עורכי דין של  

הסכימה לשלם לבאי כוח הקבוצה סכום זה אם יאושר על ידי    Avis Budgetכפוף לאישור בית המשפט.  
לא תישא באחריות אישית לתשלום שכר טרחה, עלויות או הוצאות כלשהן שייגרמו לבאי    בית המשפט.

לשכר טרחה והוצאות של עורכי הדין,    לאחר הגשת הבקשה כוח הקבוצה בקשר להליכי התביעה בתיק זה.
  היא תופיע באתר האינטרנט של הסדר הפשרה וניתן יהיה לגשת אליה שם.

 
של   בסכום  לתובעים  גמול  פסיקת  הם  גם  יבקשו  הקבוצה  כוח  בית   25,000באי  לאישור  כפוף  דולר, 

פסיקת הגמול נועדה לתגמל את התובעת על כך שהבטיחה את ההחזר שנפסק לחברי הקבוצה,  המשפט.
ולהכיר בזמן שהתובעים הקדישו למתן תצהירים, ביצוע גילוי מסמכים, השתתפות בתיק ובגישור, וניהול 

במקרה זה התובעת ניהלה את התביעה במשך כמעט תשע שנים, עבודה   הליכי התביעה לטובת הקבוצה.
 לה כמות רבה של גילוי מסמכים, גביית תצהירים, נסיעות, גישורים, ערעורים והקדשת זמן אחרת.שכל
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Avis Budget    דולר, אם יאושר על ידי    25,000הסכימו לשלם את הגמול הנפסק לתובע עד לסכום של
   בית המשפט המחוזי.

 
 על איזו תביעה)ות( מוותרים חברי קבוצת הפשרה? 

 
תוך העלאת    Avis Budgetחברי קבוצת הפשרה מסכימים שלא לתבוע את  במסגרת הסדר הפשרה,  

בסך מיליון דולר מחברת   SLIלא הצטיידה בפוליסת    Avis Budgetטענות כלשהן הקשורות להאשמות כי  
סיפקו, באופן בלתי הולם, כיסוי חוזי במימון עצמי או ביטוח עצמי חוזי,    Avis Budget-ביטוח מורשית, או ש

ניתן למצוא   . 2015בדצמבר    31, ועד  2008ביוני    12ה על בסיס שובר ששולם מראש לאחר  בקשר להשכר
חל ויתור בהסדר הפשרה   את התנאים המלאים בנוגע לתביעות שעליהן חל ויתור ולצדדים שכשלפיהם

 www.VenerusCarRentalInsurance.com .המוצע בכתובת 
 

 איך אוכל לגלות מידע נוסף על תביעה זו? 
 

 1-855-637-1999בכל שאלה בנוגע לתביעה או לכל עניין העולה בהודעה זו, אנא התקשר למספר חיוג חינם  
 www.VenerusCarRentalInsurance.com.או בקר בכתובת  

 
 מספק:  www.VenerusCarRentalInsurance.comהאתר 

  טופס תביעה אלקטרוני והוראות כיצד להגישו; .1
 הפשרה;התנאים המלאים של הסדר  .2
מידע על הגשת תביעה והדרישות עבורה, בקשת החרגה או הגשת הודעה על כוונה להתנגד  .3

 לתנאי הפשרה 
עותק של התלונות שהוגשו על ידי התובעים ופסיקות והוראות חשובות אחרות של בית המשפט  .4

  המחוזי במהלך ניהול התיק לפני הסדר הפשרה; וכן
 מידע כללי נוסף על התובענה הייצוגית.  .5

 
 תוכל גם ליצור קשר עם באי כוח הקבוצה, שפרטי הקשר שלהם ואתרי האינטרנט שלהם מופיעים לעיל. 

עם   קשר  ליצור  לא  המוצעת.   Avis Budgetנא  לפשרה  או  זה  לתיק  שלעובדי   בנוגע  להניח  סביר 
Avis Budget    ולנציגי שירות הלקוחות שלהן לא יהיה כל ידע על תיק זה או על הסדר פשרה זה, והם לא
במקום זאת, אם יש לך שאלות נוספות, אנא צור קשר עם מנהל הסדר הפשרה או עם בא   יוכלו לסייע לך. 

 כוחה של הקבוצה.
 

זו שאינם חסויים בכ ל עת בבית המשפט ניתן לעיין בעותקים המלאים של המסמכים שהוגשו בתביעה 
בכתובת   פלורידה,  של  המרכזי  במחוז  הברית,  ארצות  של  ,  West Central Boulevard 401המחוזי 

  .32801אורלנדו, פלורידה  
 

 נא לא להתקשר או ליצור קשר עם בית המשפט המחוזי או עם פקיד בית המשפט המחוזי בנוגע להודעה זו. 
 

  מנדוזה, שופט בית המשפט המחוזי בארה"בקרלוס  כך הורה השופט הנכבד
 2022ביוני  24תאריך: 

 
 


