
	

	

Membership	Agreement	
Customer Name:                                                                                                                                                                         :اسم العمیل 

I agree to become a member to the Insta Car Rental 
Services and use their Website, Mobile app, Vehicle fleet 
and other services in good faith and for legal and 
permissible purposes as per the law of the land. 
  
I understand that Insta Car Rental is operating SELF-
SERVICE model of car rental enabled through their IT 
systems. Accordingly, the liability of checking and 
reporting dents and damages or loss of items from the car 
resides with the Hirer. Any unreported dents/damages/loss 
of items found after rental closure will be assigned to the 
last hirer of the car and will be automatically charged 
 
I understand and agree to the terms of rental as detailed in 
the General T&C and Trip T&C, Usage and Privacy 
policy, and accept to pay the Rental Fare, Salik Charges, 
Fines, Surcharge, and Damages etc. as per the Fare Chart 
of Instacar. (Available on the Website) 
  
 
This document can be considered as authorization to open 
and close rental agreements on my behalf with Insta Car 
Rental LLC provided that I have reserved a car through 
their Call Centre, Website or Mobile App. 
  
Instacar will send email confirmation of all reservations 
that have been placed by me and I will revert in case of 
any error or dispute in the reservation before the start of 
reservation, otherwise the reservation is deemed to be 
done by me.  
 
Also, I am aware that Instacar will deduct dues from my 
account deposit or from my pre-authorized credit card. 
 
  
Instacar will provide an invoice of each transaction and 
any Dispute/Clarification on the billed amount in the 
Invoice is to be intimated to the company within 7 
calendar days of the invoice generation otherwise they will 
be deemed to have been accepted. 
 
I acknowledge that I have read and understood the T&C 
mentioned above and to be bound thereby 

"انیستا لتأجیر السیارات" أنا أوافق على أن أكون عضوا لخدمات 
وإستخدام موقع اإلنترنت الخاص بھا و تطبیق  الھاتف المتحرك 

والخدمات األخرى بحسن نیة ولألغراض القانونیة والمسموح بھا 
 وفقا للقانون الدولة.

 
 وانا افھم ان انیستا لتأجیر السیارات تعمل الخدمة الذاتیة , نموذج من

وفقا لذلك. ت تأجیر السیارة من خالل أنظمة تكنولوجیا المعلوما
مسؤولیة التدقیق واإلبالغ عن الخدوش واألضرار أو فقدان االشیاء 

من السیارة یقیم مع المستأجر أي الخدوش واالضرار واالشیاء 
ین تلقائیا الى مفقودة التي عثر علیھا بعد إغالق تأجیر سیتم تعی

رالفاتورة المستأج  
 

وأنا أفھم وأوافق على شروط األیجار على النحو المفصل في شروط 
واحكام العامة وشروط واحكام الخاصة. أنا أقبل بدفع رسوم اإلیجار، 

ورسومات سالك، وغرامات، ورسوم اإلضافیة، ورسوم الخسائر، 
إلخ. وذلك حسب جدول األجرة الخاص ب أنیستا لتأجیر السیارات 

 (متوفر على الموقع) 
 
تبر ھذه الوثیقة كتفویض للبدء ولالنھاء عقد اإلیجار بیني وبین تع

انیستا لتأجیر السیارات  ذ م م .و قد حجزت السیارة من خالل مركز 
 االتصال بھم، او الموقع اإللكتروني أو تطبیق الھاتف المتحرك.

 
ستقوم انیستا لتأجیر السیارات بإرسال برید االلكتروني للتأكد كل 

تي وضعت من قبلي وسأعود في حال وجود أي خطأ الحجوزات الال
أو نزاع في الحجز وذلك قبل بدء الحجز و خالف ذلك یعتبر الحجز 

 القیام بھ من قبلي
 

أیضا، أنا اعرف أن انیستا لتأجیر السیارات سوف تقوم بتقطیع 
المبالغ المستحقة من ودائع حسابي أو من بطاقة االئتمان الخاصة بي 

 المخولة مسبقأ.
 

ستقوم انیستا لتأجیر السیارات باصدار فاتورة لكل معاملة، وأي نزاع 
/ توضیحات بشأن قیمة الفاتورة وینبغي أن یبلغھا إلى الشركة خالل 

أیام من تاریخ الفاتورة وإال سیعتبرھا قد قبلت. سبعة  

 
أقر بأنني قد قرأت وفھمت شروط واألحكام المذكورة أعاله وعلى 

 االلتزام بذلك

Signature :                                                                                                                                        :التوقیع     
    :Date                                                                      :التاریخ  

	
	


