Standard Terms and Conditions of Rental
AVR , the Lessor hereby rents the vehicle (details of which are given on the first
page including the replacement vehicle) to the Renter (as stated on the first page)
subject to the terms and condition of this Rental Agreement (the “Agreement’)
that you have signed and by signing you accept them and confirm that you will
strictly comply with them.
DELIVERY, RETURN & UPKEEP OF VEHICLE
1. The Lessor supply the vehicle to the Renter in good overall and operating
condition and without apparent defects, complete with all documents, parts
and accessories. By accepting the Vehicle, the Renter confirms that the rental
vehicle is in good condition as indicated in the Vehicle Check Report and the
Renter accepts the full liability for any further damage to, or loss of vehicle.
The Renter remains fully liable for the vehicle until it is received and checked
in by the Lessor authorized representative as confirmed in writing by the
Lessor;
2. If the Renter returns the vehicle outside of the location working hours, the
Renter must comply with the out of hours return instructions given by the
Lessor, for that location. In all cases the Renter will remain fully responsible
for the vehicle until the location re-opens for business and the vehicle is
checked in by the Lessor authorized representative (as confirmed in writing
by AVR);
3. If the Lessor agrees that the Renter may return the vehicle to a place other
than a AVR rental location, or if the Lessor agreed to collect it, the Renter
will remain fully responsible for the vehicle until it is actually collected by the
Lessor, and in all events, the Renter shall obtain a document confirming that
the Lessor actually collected the vehicle;
4. The Renter agrees to return the Vehicle with all documents and accessories
(such as spare tire and toolkit) and in the same condition as received at the
location on the date and time stated in the Agreement;
5. The Lessor is not liable to the Renter or any passenger or Third Party for loss
or damage to property left in the vehicle either during the period of rental or
thereafter. Such property is entirely at the Renter’s own risk throughout the
terms of this agreement.
6. The rented vehicle will need to be replaced if the Vehicle is due for service,
sale exchange, accident, etc. In this case the Renter shall forthwith deliver the
Vehicle back upon the Lessor’s request. The return of the same vehicle is not
guaranteed to the Renter. Failure to adhere to service intervals may result in
financial obligations and damages to the Vehicle, which shall be totally borne
by the Renter;
DAMAGE/ LOSS, THEFT and etc.
If the Renter/Driver violated these terms and conditions, any provisions and
customs/insurance regulations and has caused damage, loss or theft of the
vehicle or any parts of it, including fire and breakage of glass, the Renter shall
pay to the Lessor the amount of all resulting loss and expenses (including but
not limited to replacement or recovery costs, repair costs, compensation for
decline in value and loss of the rental fee).
1. The Renter is fully responsible for any damage to the Vehicle especially if the
same occurred a result of contaminated fuel and/or caused by driving
through flood water, and/or water damage and/or sea beaches and/or rocky
deserts and/or sand dunes/off roads;
2. As loss of revenue, the Lessor may charge a compensation corresponding to
the rental charge until the day the Vehicle, or replacement vehicle, will again
be available to the Lessor in the same condition as received by the Renter;
3. In case of accident (with or without damage to the vehicle), any personal
injuries, theft of the vehicle or parts of it, Renter must inform the Lessor and
forthwith report the accident to the police to obtain a valid police report (the
“Police Report”) after providing or satisfying all required documents,
information or procedures requested by the Police. Copy of such Police
Report shall be sent, by the Renter, to the Lessor. However, in case of default
or failure, by the Renter, to provide the Lessor with a copy of the Police
Report within a reasonable period of time, the CDW and any other insurance
provided hereunder shall be null and void and, therefore, the Renter shall be
responsible to pay the actual costs, suffered by the Lessor, for losing the
Vehicle or any damage occurred thereto;
4. The Renter shall not do any action to affect the existence and validity of the
insurance policy, and in particular not to admit any responsibility towards
third parties, otherwise the Renter shall be solely responsible to compensate
such third party
5. In all events, the Renter agrees to fully indemnify the Lessor if the insurance
company rejects any insurance claim raised thereby because of the Renter’s
default and/ or in case any third party sues the Lessor for the Renter’s actions
or defaults
6. The Renter is obliged to assist the Lessor and/or its insurance companies in

شروط وأحكام اإليجار القياسية
،) أو املؤجر بموجب ه بتأجير املركبة (التي تم تقديم تفاصيلها في الصفحة األولى بما في ذلك املركبة البديلة،تقوم الفطيم لتأجير السيارات
إلى املستأجر (حسبما هو مبين في الصفحة األولى) وذلك مع مراعاة شروط وأحكام اتفاقية اإليجار هذه (االتفاقية) التي قمتم بالتوقيع
. ومن خالل التوقيع عليها فإنكم تقومون بالقبول واإلقرار بأنكم ستلتزمون بها،عليها
 صيانة وحفظ املركبة، إعادة،تسليم
، وبشكل كامل مع جميع الوثائق والقطع، يقوم املؤجر بتقديم املركبة إلى املستأجر بحالة تشغيلية شاملة وبدون أي أعطال ظاهرة-1
 ومن خالل قبول املركبة فإن املستأجر يؤكد ويقر بأن املركبة املستأجرة هي بحالة جيدة حسبما هو مشار إليه في تقرير.واالكسسورات
 حيث تستمر. كما يتحمل املستأجر املسؤولية الكاملة عن أي من اإلضرار اإلضافية أو الخسائر الالحقة باملركبة،فحص املركبة
مسؤولية املستأجر بشكل كامل عن املركبة وذلك لغاية القيام باستالمها ومعاينتها من قبل املمثل املعتمد من قبل املؤجر حسبما يتم
.تأكيده بشكل كتابي من قبل املؤجر

 فعندها يجب على املستأجر االلتزام بإرشادات اإلعادة، في حال قام املستأجر بإعادة املركبة خارج ساعات العمل املعتمدة في املوقع-2
ً
، وبجميع األحوال يظل املستأجر مسؤوال بشكل كامل عن املركبة. والخاصة بذلك املوقع،خارج أوقات العمل املقدمة من قبل املؤجر
 وإلى أن تتم معاينة وفحص املركبة من قبل املمثل املعتمد من قبل املؤجر (حسبما يتم إقراره،وذلك إلى أن يتم افتتاح املوقع للعمل
) بشكل كتابي من قبل الفطيم لتأجير السيارات
 في حال موافقة املؤجر على أنه يجوز للمستأجر القيام بإعادة املركبة إلى أي مكان أي آخر باستثناء موقع التأجير الخاص بالفطيم-3
ً
 وذلك لغاية استالمها، فإن املستأجر يظل مسؤوال بشكل كامل عن املركبة، أو في حال وافق املؤجر على استالمها، لتأجير السيارات
 فإن املستأجر سيقوم بالحصول على وثيقة للتأكيد بأن املؤجر قد قام باستالم املركبة، وبجميع األحوال،بشكل فعلي من قبل املؤجر
.بشكل فعلي
 يوافق املستأجر على إعادة املركبة مع كافة الوثائق واالكسسورات (مثل العجلة اإلضافية وصندوق املعدات) وبنفس الحالة التي-4
.كانت عليها وقت االستالم في املوقع وفي التاريخ والتوقيت املبين في االتفاقية
 لن يتحمل املؤجر املسؤولية أمام املستأجر أو أي من الركاب أو الغيـر عن أي خسارة أو ضرر للممتلكات املتروكة في املركبة سواء خالل-5
. حيث تقع تلك املمتلكات بشكل كامل ضمن املسؤولية الكاملة والشخصية للمستأجر طوال فترة هذه االتفاقية،فترة اإليجار أو بعدها
 وفي هذه الحالة يقوم...، الحوادث، البيع، أو عند االستبدال، يتم استبدال املركبة املستأجرة عند حلول وقت إجراء الصيانة للمركبة-6
 وفي حال. ولن يتم ضمان إعادة نفس املركبة إلى املستأجر،املستأجر بشكل فوري بتسليم وإعادة املركبة بناء على طلب املؤجر
 والتي يتم تحملها بشكل كامل من قبل، فإن ذلك قد يؤدي إلى فرض التزامات مالية وأضرار للمركبة،اإلخفاق بااللتزام بفترات الخدمة
املستأجر
.إلخ... ، السرقة، الخسارة/ الضرر
 خسارة أو سرقة للمركبة أو، وتسبب بضرر، التأمين/ و اللوائح الجمركية، السائق بانتهاك هذه الشروط واألحكام/في حال قيام املستأجر
 مبلغ كافة الخسائر والنفقات الناتجة، فعند ذلك يقوم املستأجر بالدفع إلى املؤجر، بما في ذلك الحريق أو تحطم الزجاج،أي جزء منها
 تعويضات انخفاض القيمة وخسارة رسوم، تكاليف اإلصالح،(بما في ذلك على سبيل املثال ال الحصر تكاليف االستبدال أو االسترداد
)اإليجار
 يتحمل املستأجر املسؤولية الكاملة عن أي من األضرار التـي تلحق باملركبة وبشكل خاص في حال كان ذلك نتيجة استخدام وقود-1
ً
 أو الصحارى/  أو الشواطئ البحرية و/  أو الضرر بسبب املاء و/  و، أو كان ناجما عن القيادة من خالل مياه الفيضان/ ملوث
. أو القيادة على الطرقات الوعرة/  أو الكثبان الرملية/ الصخرية و
ً
ً
 يجوز أن يتقاض ى املؤجر تعويضا مماثال لقيمة رسوم اإليجار وذلك لغاية اليوم الذي يتم فيه إتاحة املركبة، نتيجة خسارة اإليرادات-2
ً
.أو املركبة البديلة مجددا إلى املؤجر بنفس الحالة األصلية التـي تم استالمها عليها من قبل املستأجر

 عندها يجب على، سرقة املركبة أو أي جزء منها، في حال وقوع حادث(مع أو بدون أضرار الحقة باملركبة) أو أي إصابات شخصية-3
 واإلبالغ عن الحادث إلى الشرطة للحصول على تقرير شرطة نافذ املفعول،املستأجر أن يقوم بإشعار املؤجر
( تقرير
 حيث يتم. بعد تقديم أو االلتزام بتقديم وتوفير كافة الوثائق املطلوبة واملعلومات أو اإلجراءات املطلوبة من قبل الشرطة،)الشرطة
 ومع ذلك وفي حال التقصير أو اإلخفاق من قبل املستأجر في تزويد.إرسال نسخة من تقرير الشرطة من قبل املستأجر إلى املؤجر
 فإن تأمين التعويض عن االصطدام وأي من بوالص التأمين األخرى،باملؤجر بنسخة من تقرير الشرطة خالل فترة زمنية معقولة
 وبالتالي يتحمل املستأجر املسؤولية عن سداد التكاليف الفعلية املتكبدة من قبل املؤجر،املقدمة فيما يلي ستصبح الغية وباطلة
.بسبب فقدان املركبة أو أي من األضرار األخرى التي تقع عليها

 وبشكل خاص فإنه لن يتحمل أي مسؤولية، لن يقوم املستأجر بأي تصرف يتسبب بالتأثير على وجود وصالحية ونفاذ بوليصة التأمين-4
. فإن املستأجر سوف يتحمل املسؤولية الحصرية عن تعويض الغير، وبخالف ذلك،في مقابل الغير

 فإن املستأجر يوافق على القيام بتعويض املؤجر بشكل كامل في حال قيام شركة التأمين برفض أي مطالبة تأمينية، وبجميع األحوال-5
. أو في حال قيام الغير بمقاضاة املؤجر بخصوص تصرفات املستأجر أو تقصيره/ بسبب تقصير املستأجر و،مقدمة بموجب ذلك
 أو شركات التأمين الخاصة به في جميع املطالبات أو الشؤون القانونية املتعلقة/ يجب على املستأجر تقديم املساعدة إلى املؤجر و-6
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all claims or legal affairs in connection with an accident or any damage to
the Vehicle. These responsibilities of the Renter shall apply accordingly in
case of theft;
7. If the Police Report/repair letter is not in a position to identify the third
party responsible for the accident, the Renter shall be liable to cover all
actual costs and damages resulting and therefore, AVR will recover the
excess liability from the Renter;
8. Tires and windows damages are not covered under insurance and the Renter
is responsible for the cost of their replacement;
9. No repairs are to be carried out on the Vehicle without the prior written
approval of the Lessor.
10. The insurance policy may be cancelled in the case of Renter’s failure to
comply with the terms hereof, in this event the Renter shall be liable for all
costs, damages and losses incurred by the Lessor due to the Renter’s default
CHARGES and REFUND
11. The Lessor reserves the right to change its policies including the rates at any
time with or without prior notice. These policies are for general information
purposes only and do not constitute a waiver with respect to any of the
Lessor’s rights, all of which are specifically reserved;
12. All charges on the Rental Agreement reflect the use of the vehicle and are
agreed between the Renter and the Lessor at the start of the Rental. Charges
include the basic rental charges for any optional or ancillary services chosen
by the Renter.
13. The basic rental charge is made for a minimum of one rental day (a rental
day consists of a 24-hour period starting when the rental begins;
14. All Charges are subject to final determination by the Lessor after the rental
in accordance with the Lessor applicable rates and policies. The Renter
hereby authorizes the Lessor in advance to debit any charges (rental and any
ancillary charges such as traffic fine, traffic fine supporting document,
damage, petrol, etc.) pursuant to this Rental Agreement from the Renter’s
credit or charge card account. Damages will be charged as per damage
matrix.
15. Refund will be processed on the same credit/debit card provided at the time
of rental after 21 working days from actual closure of the Rental Agreement
and return back of the Vehicle. All outstanding ancillary charges as well as
other dues to the Lessor, if any, will be recovered automatically prior to
processing the refund due to the Renter.
16. Delivery and collection will be charged at QAR 50 inside Doha and outside
charges will depend on location.
17. A police report must be provided at time of off-hire, if not an admin fee will
apply.
The following are the applicable administration fee:

SI

Type

AVR
Admin
Fees, QAR

2

Missing / Amendment of police
accident report
Securing Police Report

3

Missing plates

200

4

200

6

Drink and drive vehicle release
Legal Fees for Opening and Releasing
police cases
Photo/ Location and Fines details

7

Missing Vehicle Registration Cards

100

8

Unknown damage final report

80

9

Paid traffic fine by AVR
PRO assistance in obtaining police
report in the police station
Escorting for vehicle impounding

50

1

5

10
11

100
500

200
50

100
100

ً
. حيث تنطبق مسؤوليات املستأجر هذه تبعا لذلك في حال السرقة.بالحوادث أو أي من األضرار الالحقة باملركبة

ً
 فعندها يكون املستأجر مسؤوال عن، خطاب اإلصالح أي دليل على تحديد مسؤولية الغير عن الحادث/ في حال لم يقدم تقرير الشرطة-7
 وبالتالي تقوم الفطيم لتأجير السيارات باسترداد تعويضات املسؤولية اإلضافية من،سداد كافة التكاليف الفعلية واألضرار الناجمة
.املستأجر
. وعليه فإن املستأجر يتحمل املسؤولية عن تكاليف استبدالها، لن تكون أضرار اإلطارات والنوافذ مشمولة بالتغطية التأمينية-8
. لن يتم إجراء أي إصالحات على املركبة بدون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من املؤجر-9
ً
 وفي هذه الحالة يكون املستأجر مسؤوال، يجوز أن يتم إلغاء بوليصة التأمين في حال تقصير املستأجر بااللتزام بشروط هذه الوثيقة-10
. األضرار والخسائر املتكبدة من قبل املؤجر نتيجة تقصير املستأجر،عن كافة التكاليف
التكاليف واالسترداد
 حيث تكون. سواء مع أو بدون تقديم إشعار، يحتفظ املؤجر بالحق في تغيير الخطط الخاصة به بما في ذلك األسعار في أي وقت كان-11
 ولن تعتبر بمثابة تنازل بما يخص أي من حقوق املؤجر التي تكون جميعها محفوظة،هذه الخطط ألغراض املعلومات العامة فقط
.بشكل خاص
 وتشمل التكاليف. تعكس جميع تكاليف اتفاقية اإليجار استخدام املركبة ويتم االتفاق عليها بين املستأجر واملؤجر عند بداية اإليجار-12
.رسوم اإليجار األساسية ألي من الخدمات االختيارية أو امللحقة التي يتم اختيارها من قبل املستأجر
ً
 ساعة تبدأ اعتبارا من بداية24  يتم تقديم تكاليف اإليجار األساسية بحد أدنى ليوم إيجار واحد (حيث يتكون يوم اإليجار من فترة-13
)اإليجار
ً
، وذلك وفقا للمعدالت والخطط النافذة املفعول لدى املؤجر، تخضع جميع التكاليف للتحديد النهائي من قبل املؤجر بعد اإليجار-14
حيث يقوم املستأجر بموجبه بتفويض املؤجر بشكل مسبق لتقييد أي من التكاليف (اإليجارية أو أي من التكاليف امللحقة مثل
ً
 وذلك وفقا التفاقية اإليجار من حساب بطاقة.)الخ...، الوقود، األضرار، الوثائق الداعمة للمخالفات املرورية،املخالفات املرورية
ً
. كما يتم تقاض ي تعويضات األضرار وفقا ملصفوفة تعويضات األضرار.االئتمان أو الدفع األجل الخاصة باملستأجر
ً
 يوم عمل من اإلغالق الفعلي21  املقدمة في وقت اإليجار بعد، املدين/  يتم إجراء استرداد األموال وفقا لنفس بطاقة االئتمان-15
 إن، باإلضافة إلى املستحقات األخرى إلى املؤجر، ويتم استرداد كافة التكاليف الثانوية املتوجبة الدفع.التفاقية اإليجار وإعادة املركبة
. بشكل تلقائي قبل إجراء عملية االسترداد املستحقة إلى املستأجر،وجدت

. بينما تعتمد الرسوم الخارجية على املوقع، ريال قطري ضمن الدوحة50  يتم تقاض ي رسوم االستالم والتسليم بقيمة-16
. وفي حال لم يتم ذلك فعندها يتم فرض رسوم إدارية، يجب أن يتم تقديم تقرير الشرطة في األوقات خارج نطاق اإليجار-17
: تعتبر املبالغ التالية بمثابة رسوم إدارية-19
الرسوم اإلدارية الخاصة بالفطيم لتأجير
السيارات بالريال القطري

النوع

.م

100

 تعديل تقرير الشرطة الخاص/فقدان
بالحادث

1

500

تأمين تقرير الشرطة

2

200

فقدان اللوحات

3

200

إطالق املركبة بعد القيادة في حالة
سكر

4

200

األتعاب والرسوم القانونية وإسقاط
قضايا الشرطة

5

50

 املوقع وتفاصيل الغرامات/الصور

6

100

فقدان بطاقات تسجيل املركبة

7

80

التقرير النهائي باألضرار غير املعروفة

8

50

سداد الغرامة املرورية من قبل الفطيم
لتأجير السيارات

9

100

مساعدة مسؤول العالقات العامة في
الحصول على تقرير الشرطة في قسم
الشرطة

10

100

مرافقة املركبة عند الحجز

11
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TRAFFIC FINES
The Renter is fully responsible for all fines and any consequences of the violation of traffic
and parking prohibitions during the rental. Where the Lessor is required to pay such fine,
the Renter agrees that the credit/debit or charge card during the rental or after with the
amount of fine plus a service charge of QAR 50/-per violation shall be charged. The Lessor
shall, upon request, supply the Renter with a copy of the traffic violation notice.
CONDITIONS OF USE
The Renter is expected to look after the vehicle carefully and in particular not allow to be
used for:
To carry persons, property of persons or property for hire, except in the case of trucks and
vans after getting the Lessor’s prior written approval;
To carry a greater number of passengers than the number for which the Vehicle is
constructed to accommodate;
1. To carry any object or substance which because of its condition or smell, may harm the
Vehicle or prevent or delay the Lessor’s ability to rent it again;
2. To propel or tow any vehicle, trailer, or other object;
3. In any race, test or contest or any illegal purpose;
4. Driving off paved road;
5. While the Renter or other driver of the Vehicle is under the influence of alcohol,
hallucinatory drugs, narcotics, barbiturates, or any other substance impairing his
consciousness or ability to react;
6. In contravention of any customs, traffic or relevant other effective regulations;
7. By any person other than the Renter unless such person has been assigned by the Renter
and informed to the Lessor as the additional driver (as nominated in this Agreement);
For sub-renting;
8. Outside the country, unless after obtaining the Lessor’s prior approval and upon
submission of all proper documents by the Renter;
9. In geographical areas which have been (or will be) notified by the Lessor as restricted
ones.
10. The Renter agrees to (i) be liable for any legal consequences or liabilities, (ii) bear all costs
and expenses, (iii) to indemnify the Lessor against any and all losses incurred by the
Lessor and/ or any damages occurred to the Vehicle, resulting out of the Renter’s breach
of any of the above conditions of use under this clause no. 3
INSURANCE POLICY
AVR provides insurance for persons using the vehicle with its premium (and or otherwise)
in accordance with an automobile liability policy.
ACCIDENTS
The Renter must report any traffic accident, loss, damage, or theft to the Lessor immediately
and to the Police. An accident report or theft report must always be completed and
submitted;
Provided the Renter comply with all the terms of this Rental Agreement and provided that
the loss of damage is not caused intentionally, or by the gross negligence of you or any
authorized driver, or by any unauthorized driver or when there is no third party involved
then your liability may be limited as follows:
1. If the Renter accepts the optional Super Collision Damage Waiver (SCDW), the driver or
user of vehicle has zero liability to the damage as long as it is covered in the insurance
policy.
2. If the Renter accept the optional Collision Damage Waiver (CDW), your liability for loss
of or damage to the vehicle, its parts and accessories (other than caused by theft), is
limited to the amount of the non-waivable and non-refundable excess, stated on the
Rental Agreement.
If the Renter accepts the optional Personal Accident Insurance (PAI) by paying the daily
premium specified, insurance will cover the medical costs and accidental death for the
renter and passengers in the event of an accident during the rental as per the Qatari Law.
3. The Renter agrees to co-operate with us and our insurers in any investigation or
subsequent legal proceedings.
PERSONAL DATA
The Renter entitles the Lessor to communicate the personal related data, of the Renter,
to the concerned authorities such as the police, traffic departments, Criminal
Investigation Departments and other relevant bodies.
GOVERNING LAW
This Rental Agreement should be construed in accordance with the laws of State of
Qatar, and the Courts of Qatar are the competent authority to settle any dispute related
to this Rental Agreement.
INDEMNITY
Save for fraud and gross negligence, the Lessor shall not be held liable or responsible for
any loss or damage incurred to, or suffered by, the Renter or any other third party in
connection with the rented Vehicle
The Renter agrees to indemnify and hold the Lessor (and its subsidiaries, affiliated
companies, employees and agents) harmless from and against all damages, losses, costs,
expenses, actions, proceedings, claims and demands arising from or connected with the
Renter’s breach of its obligations under this Agreement or with his/ her driving of the
Vehicle
INTERPRETATION
If any provision of this Rental Agreement shall be held to be invalid, illegal or
unenforceable (in whole or in part) under applicable law, such provision or part shall to
that extent be deemed not to form part of this Rental Agreement but the remainder of
this Rental Agreement shall continue in full force and effect.

الغرامات املرورية
ً
 وفي حال كان مطلوبا،يتحمل املستأجر املسؤولية الكاملة عن سداد كافة الغرامات وأي من عواقب االنتهاكات املرورية واملواقف املمنوعة خالل فترة اإليجار
 ألي مبلغ غرامة باإلضافة إلى، املدين أو بطاقة الدفع اآلجل/ فعندها يوافق املستأجر على التقييد على بطاقة االئتمان،من املؤجر سداد أي من الغرامات
. ويقوم املؤجر عند الطلب بتزويد املستأجر بنسخة من إشعار املخالفة املرورية. لكل مخالفة، ريال قطري50 رسوم الخدمة بقيمة
شروط االستخدام
:من املتوقع أن يقوم املستأجر برعاية والعناية باملركبة بشكل تام ولن يسمح بشكل خاص أن يتم استخدامها ألي من األغراض التالية
 باستثناء في حاالت الشاحنات وعربات الفان وذلك بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من، ممتلكات األشخاص أو املمتلكات لإليجار،نقل األشخاص
.املؤجر
.نقل عدد أكبر من الركاب من العدد الذي تم تصميم املركبة الستيعابه
.القيام بنقل وحمل األغراض أو املواد التي قد تتسبب نتيجة حالتها أو رائحتها بالضرر للمركبة أو في تأخير قدرة وإمكانية املؤجر على تأجيرها من جديد
ْ
.القيام بسحب أو قطر أي مركبة أخرى أو أي من األجسام أو األغراض األخرى
. االختبارات أو املسابقات أو ألي من األغراض غير القانونية،املشاركة في أي من السباقات
القيادة على الطرق الوعرة
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 أو أي من املواد، األدوية املسكنة، العقاقير املخدرة، العقاقير املسببة للهلوسة، عندما يكون املستأجر أو أي من سائقي املركبة اآلخرين تحت تأثير الكحول-5
.األخرى التي تسبب بالتأثير على الوعي أو القدرة على التصرف ورد الفعل
. القواعد املرورية أو أي من اللوائح األخرى النافذة املفعول، بشكل مخالف لألعراف-6
 بأنه سائق إضافي (حسبما يتم تحديده، ما لم يتم تكليف ذلك الشخص من قبل املستأجر وإعالم املؤجر به، من قبل أي شخص آخر باستثناء املستأجر-7
.)ضمن هذه االتفاقية
لإليجار من الباطن
-8
. باستثناء أن يتم الحصول على املوافقة املسبقة من املؤجر وعند تقديم كافة الوثائق املالئمة من قبل املستأجر، خارج البالد-8
. بأنها مناطق محظورة، في املناطق الجغرافية التي تم (أو التي سيتم) اإلشعار بها من قبل املؤجر-9
) تعويض املؤجر في3 ) تحمل كافة التكاليف والنفقات2 ) تحمل املسؤولية عن أي من التبعات أو االلتزامات القانونية1 : يوافق املستأجر على ما يلي-10
 أو أي من األضرار التي تلحق باملركبة نتيجة انتهاك املستأجر ألي من شروط االستخدام املذكورة/ مقابل أي وكافة الخسائر املتكبدة من قبل املؤجر و
.3 أعاله بموجب هذه الفقرة رقم
بوليصة التأمين
-11
ً
 أو بخالف ذلك) وفقا لبوليصة/تقوم الفطيم لتأجير السيارات بتوفير التأمين على األشخاص الذين يستخدمون املركبة من خالل األقساط الخاصة بها( و
.املسؤولية عن املركبة
الحوادث
 حيث يجب بشكل. الضرر أو السرقة إلى املؤجر بشكل فوري وإشعار الشرطة بذلك، الخسارة،يجب على املستأجر اإلشعار بوقوع أي من الحوادث املرورية
.دائم إنجاز وتقديم تقرير الحادث أو السرقة
 أو نتيجة اإلهمال الجسيم من قبلكم أو من، وشريطة أن الخسارة أو الضرر لم تحدث بشكل متعمد،شريطة التزام املستأجر بكافة شروط اتفاقية اإليجار
 فعندها يجوز أن تكون املسؤولية، أو في حال عدم وجود تدخل من الغير، أو من قبل أي من السائقين غير املعتمدين،قبل السائق املعتمد واملفوض
:محدودة كما يلي
 فعندها لن يتحمل السائق أو مستخدم املركبة أي مسؤولية عن،)SCDW(  في حال قبول املستأجر لتعويض التنازل عن ضرر الصدم املمتاز االختياري-1
.األضرار طاملا كانت مشمولة ضمن بوليصة التأمين
 فعندها تكون مسؤوليتكم عن الخسارة أو الضرر الالحق باملركبة أو أجزائها،)CDW(  في حال قبول املستأجر لتعويض التنازل عن ضرر الصدم االختياري-2
 املبين ضمن اتفاقية اإليجار، محدودة باملبلغ الفائض غير القابل للتنازل وغير القابل لالسترداد،)وملحقاتها (باستثناء أن يتم حدوث ذلك نتيجة السرقة
 ويشمل التأمين التكاليف والنفقات، ) من خالل سداد قسط التأمين اليومي املحددPAI( وفي حال قبول املستأجر لتأمين الحوادث الشخص ي االختياري
ً
. وذلك وفقا للقانون القطري،الطبية والوفيات العرضية للمستأجر والركاب في حال وقوع حادث خالل فترة اإليجار
. يوافق املستأجر على التعاون معنا ومع شركات التأمين الخاصة بنا فيما أي يخص أي تحقيق أو أي من اإلجراءات القانونية الالحقة-3
البيانات الشخصية
، أقسام ودوائر التحقيق الجنائي، أقسام املرور، مثل الشرطة،يقوم املستأجر بتفويض املؤجر بتقديم البيانات الشخصية الخاصة به إلى السلطات املعنية
.وأي من الهيئات املعنية األخرى
القانون الحاكم
ً
 كما تمتلك محاكم قطر الصالحية والسلطة املعنية لتسوية أي من الخالفات املتعلقة،يجب أن يتم تفسير اتفاقية اإليجار هذه وفقا لقوانين دولة قطر
.باتفاقية اإليجار هذه
التعويض
 أو الغير، فلن يتحمل املؤجر أي مسؤولية أو التزام عن أي خسارة أو ضرر يتم تكبده أو تحمله من قبل املستأجر،باستثناء حاالت االحتيال واإلهمال الجسيم
.بما يتعلق باملركبة املستأجرة
، التكاليف، الخسائر، موظفيه ووكالءه) في منأى عن أي ضرر من ومقابل كافة األضرار، شركاته التابعة،يوافق املستأجر على تعويض وإبقاء املؤجر(وفروعه
تها/ املطالبات والطلبات الناجمة أو بما يتعلق بانتهاك املستأجر اللتزاماته بموجب هذه االتفاقية أو من خالل قيادته، اإلجراءات، التصرفات،النفقات
.للمركبة
التفسير
في حال تم اعتبار أي من بنود اتفاقية اإليجار هذه غير نافذ املفعول أو غير قانوني أو غير قابل للتطبيق (بشكل كامل أو جزئي) بموجب القانون النافذ
ً
 إال أن بقية اتفاقية اإليجار هذه تستمر بكامل النفاذ، أنه ال يشكل جزءا من اتفاقية اإليجار هذه،  فإن هذا البند أو الجزء سيعتبر إلى ذلك الحد،املفعول
.والفعالية
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