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תנאי חוזה השכירות

חוזה שכירות זה מפרט את התנאים הכלליים לחוזה השכירות שבין דומיקאר בע"מ ("המשכירה") לבין שוכר הרכב ("השוכר").
 .1הגדרות
הרכב -רכב/י המשכירה או כל רכב חלופי שנמסר במקומו/ם ,לרבות מפתחות ואביזר/ים.
חוזה השכירות – תנאי מסמך זה ,מסמכי מסירת הרכב וכל מסמך ממשיך להם.
נהג מורשה – השוכר ו/או מי שאושר על ידי המשכירה בכתב ,ובתנאי שיהיה בידי הנהג המורשה רישיון נהיגה בר תוקף במהלך תקופת השכירות
נהג חדש – נהג מורשה שטרם מלאו לו  23שנים ו/או נהג שלא החזיק ברישיון נהיגה בר תוקף בחלק מהשנתיים שקדמו לתקופת השכירות.
נזק – כל נזק (בין אם תוקן ובין אם לאו) ,לרבות אובדן מוחלט ,גניבה ,ימי השבתה ,חוסר באביזר/ים ,ירידת ערך ,עלויות משפטיות ,חקירה,
גרירה ,אחסנה ,חילוץ ,עלויות עובדי המשכירה וכל עלות אחרת הקשורה לנזק שאירע לרכב ולצד ג'.
תקופת השכירות -התקופה המתחילה במועד מסירת הרכב ועד מועד החזרת הרכב בפועל.
יום שכירות  -הינו בן  24שעות (או חלק מהן) .חודש שכירות  -הינו  30ימים או חלק מהם.
כיסוי לנזק תאונתי ( – )CDWכיסוי לנזק לרכב ולרכב צד ג' אשר נגרמו כתוצאה מהתנגשות ,תאונה ,התהפכות או פגיעה ברכב או גניבה.
 .2מבוא
המשכירה מוסרת לשוכר לתקופה קצובה מראש את הרכב במצב כללי תקין וללא פגמים ו/או ליקויים ,למעט אלו שסומנו בטופס מסירת הרכב.
בקבלת הרכב ,מאשר השוכר ו/או מי מטעמו כי הרכב מתאים למבוקשו וכי הוא קיבל את הרכב במצב טוב ותקין מכל הבחינות לשימוש בדרכים,
וכמו כן מאשר נכונותם של פרטי הרכב המופיעים על גבי חוזה השכירות ,לרבות מונה הקילומטרים.
 .3שוכר הרכב מתחייב כדלקמן:
 3.1להיות אחראי לכל שימוש שיעשה ברכב ולנהוג ברכב בדרך בעלים השומר על רכושו בצורה זהירה וסבירה ובהתאם לכל דין ולחוקי התנועה.
 3.2רק נהג מורשה יעשה שימוש ברכב ורק לאחר שקיבל את הנחיות המשכירה.
 3.3לא לנהוג תחת השפעת אלכוהול/סמים או תרופות העלולות להשפיע על יכולת הנהיגה.
 3.4לא לעשן ברכב כל חומר לרבות מוצרי טבק .רכבי המשכירה הם רכבים ללא עישון .הפרת הוראה זו תגרור חיוב כספי בסך .₪ 400
 3.3לא לעשות ברכב שימוש לצרכי הסעת נוסעים בשכר ,לימוד נהיגה ,תחרויות ,מרוצים ,הובלה בשכר ,גרירה או דחיפה ,הסעת מטען מעבר
למורשה על פי דין ו/או פעילות שאינה חוקית.
 3.3לא לנהוג בדרכים בלתי סלולות ו/או בכל מקום שעלול להסב נזק לרכב.
 3.3לא להכניס את הרכב לאזורים אשר מחוץ לריבונות מלאה ,בטחונית ו/או אזרחית ,של מדינת ישראל ו/או מקום שהכניסה אליו מסוכנת
ו/או אסורה על ידי רשות מוסמכת כלשהי ,לרבות שטחי הרשות הפלסטינאית המוגדרים "שטחי ."A
 3.3לדווח על כל תאונה או נזק שייגרם לרכב ו/או לצד ג' וכן על תקלה או צורך בטיפול תקופתי ועל קריאת הק"מ בכל חודש קלנדרי.
 3.3לא לבצע כל שינוי ,טיפול או תיקון ברכב למעט תיקון תקרים והחלפת צמיגים.
 3.10לאפשר לנציג המשכירה לבצע בדיקה ברכב בכל זמן סביר ובתיאום מראש.
 3.11לשאת בכל דו"ח תנועה ו/או חניה ו/או כל דו"ח אחר שקיבל בקשר עם הרכב ,ולשפות את המשכירה אם עשתה כן במקומו.
 3.12לא למסור ,להעביר ,להשאיל או להשכיר ,להחכיר ,למשכן ,לשעבד ,להוציא מרשותו ו/או משליטתו את הרכב לאחר או להעביר או להמחות
לאחר את זכויותיו או את חובותיו על פי חוזה השכירות ,כולן או חלקן.
 3.13להחנות את הרכב במקומות חניה מסודרים ,לשמור על קוד המיגון של הרכב בסודיות ושלא ברכב ולא בצמוד לו או למפתחות הרכב ,לא
להשאיר את הרכב מונע ללא השגחה ולא לשכפל את מפתחות הרכב.
 3.14לפצות ולשפות את המשכירה בגין כל נזק שיגרם לה אם בשל מעשה או מחדל של השוכר יאסר או יוגבל השימוש ברכב.
 3.13להחזיר את הרכב למשכירה באותו מצב ,במקום ובתאריך החזרה המוסכם המצוין בחוזה השכירות ,ועד לשעה הנקובה בחוזה השכירות.
.4

דמי השכירות ,חיובים נלווים ובטוחות
 4.1השוכר ,הנהג המורשה ובעל כרטיס האשראי שפרטיו נמסרו למשכירה ,אחראים ביחד ולחוד לשלם למשכירה מייד עם דרישתה הראשונה
את דמי השכירות וכל הסכומים שמי מהם יהיה חייב בהם בתקופת השכירות.
 4.2איחור בהחזרת הרכב יהווה הפרת חוזה ויחוייב בתעריף המלא בתוספת של  ,30%מבלי לגרוע מכל סעד או זכות של המשכירה .הארכת
תקופת השכירות כפופה לאישור מראש של המשכירה ומחירה מחושב באופן יחסי לפי שליש יום שכירות לכל שעת שכירות ,אך לא יותר
ממחיר יום שכירות לכל יום הארכה .קיצור תקופת השכירות לא יזכה את השוכר בהפחתת מחיר.
 4.3להבטחת התחייבויות השוכר ,יפקיד השוכר בידי המשכירה פקדון בגובה שתדרוש המשכירה ,ושוכר הרכב נותן בזה למשכירה את הרשאתו
למימוש הפקדון או חלק ממנו באם יפר הוראות הסכם זה.
 4.4מחיר ק"מ עודף  -סך השווה ל ₪ 3 -בגין כל ק"מ מעבר למכסה שנרכשה ,אלא אם הסכימו הצדדים בכתב על תעריף שונה.
 4.3דמי טיפול בדוחות וקנסות  -המשכירה תסב דוחות וקנסות בגין עבירות שבוצעו בקשר לרכב בתקופת השכירות .בתמורה להסבת הדוחות
והקנסות ,ישא השוכר בדמי טיפול בסך  ₪ 31בגין כל דו"ח וקנס שירשם לרכב בתקופת השכירות ,וזאת בנוסף לחובתו לשלם לרשויות את
הדוחות והקנסות.
 4.3דמי תדלוק  -כל התשלומים בגין הדלק יחולו על השוכר .השוכר מתחייב להחזיר את הרכב עם מיכל דלק כפי שהיה במועד מסירת הרכב
לרשותו ,שאחרת יחויב השוכר במחיר התדלוק על פי תעריף המשכירה ,שהינו גבוה ב 30% -מהמחיר המקסימלי בתחנות הדלק.
 4.3תוספת שדה תעופה  -בהשכרה ו/או החזרה של רכב מ/אל סניף בשדה תעופה.
 4.3כבישי אגרה  -השוכר ישא בהיטלי נסיעה בכבישי אגרה בתעריף המרבי של מפעיל הכביש וכן בדמי טיפול בסך השווה ל( ₪ 33-כולל מע"מ
לתושב ישראל) בגין כל כביש אגרה בנפרד לכל תקופת השכרה של עד  30ימים כל אחת.
 4.3תוספת לנהג חדש  -במקרה שהמשכירה מתירה לנהג חדש לנהוג ברכב.
 4.10אביזרים ותוספות אחרות  -כמפורט בחוזה השכירות או בהתאם לתעריפים הנקובים אצל המשכירה באותה עת.
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תנאי חוזה השכירות

מקרי תאונה ,גניבה ונזקים אחרים

 3.1המשכירה מבטחת את הרכב בביטוח חובה לנזקי גוף .על השוכר לוודא כי פוליסת הביטוח נמצאת ברכב ושהוא עומד בתנאיה.
 3.2השוכר ישא בכל נזק כהגדרתו לעיל .אך ,אם השוכר רכש מהמשכירה כיסוי לנזק תאונתי ,יישא השוכר רק בדמי השתתפות עצמית ,בהתאם
לסכום שסומן מטה ,עבור כל מוקד נזק שנגרם מתאונה או גניבה .כפל השתתפות עצמית יחול במקרה של נהג חדש.
o
o

 – Super CDWאפס ( )0השתתפות עצמית (בתנאי שמופיעה שורת חיוב בחוזה השכירות)
אינני מעוניין לרכוש ויתור על השתתפות עצמית .סכום ההשתתפות העצמית (שעליו יתווסף מע"מ כדין לתושב ישראל) הוא:
8000 ₪ / 4000₪/ 3000₪/ 2000₪ / $475 / $750 /$960 /$1960

3.3
3.4
3.3
3.3

3.3
3.3
3.3
.3

השוכר יישא במלוא הנזק ,גם אם רכש כיסוי לנזק תאונתי ,אם הפר את הוראות סעיפים  3או  4או  3להסכם זה ו/או לא דיווח מיידית על
הנזק .במקרים אלו ,המשכירה לא תעניק כיסוי לנזק שלה ושל צד ג' ותפנה צד ג' אל השוכר ,על מנת שזה יפרע ממנו.
הכיסוי לנזק תאונתי לא מכסה נזק למרכב התחתון ו/או לצמיגים ו/או לריפודי הרכב ו/או לחלקו הפנימי של הרכב לרבות לכלוך וכתמים
בפנים הרכב ואלו יחולו על השוכר.
כל החיובים בגין הנזקים לרכב יהיו בהתאם לתעריפים הנהוגים באותה עת במוסך המרכזי של יבואן הרכב.
במקרה של נזק ,מתחייב השוכר למלא דו"ח תאונה ,למסור פרטים על האירוע ועל המעורבים ,לשתף פעולה עם המשכירה כדי להקטין את
נזקיה ,ולהופיע בבית משפט לפי דרישה .במקרה של גניבה ,ידווח השוכר למשטרה וימציא אישורה .בכל אירוע כאמור ,מתחייב השוכר שלא
למסור לצד ג' ו/או לכל אחד אחר כל הודאה ,הצעה ,הבטחה ,ויתור ,פשרה ,ו/או תשלום וכן שלא למסור מידע שאינו מחויב על פי דין בקשר
לאירוע.
השוכר יציג בפני המשכירה לפי דרישתה ,ולכל היותר תוך  24שעות מקרות הנזק ,את כל האישורים והמסמכים הנדרשים להוכחת הנזק,
לרבות אישור משטרה ורשויות אחרות ככל הנדרש.
השוכר ממנה בזה את המשכירה ו/או מי מטעמה באופן בלתי חוזר להיות מיופת כוחו בכל הליך משפטי או אחר בקשר עם חוזה השכירות,
להגיש בשמו ובמקומו כנגד צד ג' כל תביעה הנובעת משכירות הרכב ובכלל זה בגין הנזקים שייגרמו לרכב או לשוכר או לצד ג'.
דמי טיפול למקרי נזק  -בכל מקרה של נזק לרכב ו/או לצד ג' ,ישלם השוכר בנוסף לדמי ההשתתפות העצמית הקבועה בחוזה השכירות (גם
אם השוכר אינו אשם בנזק) סך של  23%מגובה ההשתתפות העצמית כדמי טיפול.

שונות
3.1
3.2

3.3
3.4
3.3
3.3
3.3
3.3
3.3

המשכירה זכאית להביא את תקופת השכירות לסיום בכל מקרה בהתראה טלפונית מראש לשוכר בת  43שעות ,ובאופן מיידי במקרה של
גניבה ו/או תאונה ו/או מעשה פלילי ו/או תרמית ו/או מצג שווא או הפרה מסוג כל שהוא של חוזה השכירות.
במקרה שהשוכר יפר תנאי כלשהו מחוזה השכירות ,המשכירה זכאית להשיב לידיה את הרכב בכל זמן ובכל דרך שתמצא לנכון ללא הודעה
מוקדמת לשוכר ,המשכירה תוכל להיכנס לחצרי השוכר ו/או למקום בו נמצא הרכב ולנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה להחזרת
החזקה ברכב ,וכל ההוצאות בגין כך יחולו על השוכר .השוכר מוותר בזאת על כל טענה בדבר נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד שיגרמו לו ו/או
לצד ג' כלשהו כתוצאה מתפיסת הרכב על ידי משכירה.
המשכירה לא תשתתף בכל אבדן ו/או לנזק לחפצים אישיים מכל סוג שהוא השייכים לשוכר וכי האחריות לכיסוי נזקים אלה תחול על
השוכר בלבד.
על כל הסכומים המוזכרים בחוזה השכירות יחול מע"מ כדין אשר ישולם על ידי השוכר.
השוכר ישלם תוספת בשיעור  ,1.33%אם המשכירה תסכים לקבל מטבע שונה מהמטבע בו ננקבו מחירי השכירות והחיובים הנלווים.
הוראות חוזה השכירות חלות על השוכר ,הנהג ובעל כרטיס האשראי ביחד ולחוד ,והאחריות למילוי כל ההתחייבות בחוזה השכירות חלה
עליהם ביחד ולחוד ,וכן כי רישומי הנהלת חשבונות של המשכירה לרבות העתקיהם ייחשבו כנכונים וישמשו ראיה לכאורה בדבר גובה החוב
של השוכר לפי חוזה השכירות.
המשכירה תהיה רשאית לשעבד ו/או להמחות את זכויותיה וחובותיה ברכב ,ובלבד שזכויות השוכר על פי חוזה השכירות זה לא תיפגענה.
מובהר כי כל שינוי בחוזה השכירות ייעשה אך ורק באישור מראש ובכתב של המשכירה.
מקום השיפוט בכל הנוגע לחוזה השכירות או הנובע ממנו ,יהיה בית המשפט המוסמך בתל אביב.

אני מאשר/ת כי קראתי ,הבנתי ואני מסכים/מה לכל התנאים המפורטים לעיל.
שם השוכר

מספר ת.ז.

תאריך

עמוד  2מתוך 2

הטבעת כרטיס אשראי

חתימת השוכר

