
Standardowe warunki najmu pojazdu w Ivopol Sp. z o.o. – Rentacar Direct  V4.  
Niniejsze standardowe warunki najmu pojazdu stanowią integralną część Umowy Najmu pojazdu pomiędzy Ivopol Sp. z  
o.o. a Najemcą wskazanym w Umowie Najmu. Niniejsze warunki najmu stosuje się do wszystkich umów najmu, chyba, że 
umowa stanowi inaczej. 

 
1. Wydanie i zwrot samochodu.  
1.1 Wynajęty samochód jest czysty, w dobrym stanie technicznym, z kompletnym wyposażeniem, dokumentami pojazdu, 

ubezpieczeniem, jednym kompletem kluczyków oraz z pełnym bakiem paliwa. Wszystkie zastrzeżenia dotyczące pojazdu powinny 

zostać zgłoszone Wynajmującemu w momencie jego wydania Najemcy oraz naniesione do Protokołu Zdawczo – Odbiorczego Pojazdu. 

Złożenie podpisu przez Najemcę na protokole oraz umowie najmu stanowi potwierdzenie, iż Najemca dokonał odbioru pojazdu bez 

zastrzeżeń co do jego stanu, wyglądu, wyposażenia, jak również Warunków najmu. 1.2 Najemca zobowiązany jest zwrócić pojazd

Wynajmującemu w stanie w jakim go wynajął, z kompletem dokumentów, pełnym bakiem* paliwa w miejscu oraz w dniu określonym 

w umowie najmu. W przypadku zmiany wskazanej w umowie najmu daty oraz miejsca zwrotu pojazdu Wynajmującemu, Najemca 

zobowiązany jest poinformować Wynajmującego o takiej zmianie. W takiej sytuacji Najemca akceptuje również dodatkowe opłaty 

związane z dokonanymi zmianami daty oraz miejsca zwrotu pojazdu Wynajmującemu. Wysokość opłat została szczegółowo wskazana 

w cenniku. 
* nie dotyczy osób, które wykupiły opcję – bak paliwa  
1.3 Najemca zobowiązany jest do zweryfikowania wraz z Wynajmującym stanu pojazdu oraz podpisania protokołu 
zdawczoodbiorczego pojazdu. Zwrot pojazdu Wynajmującemu może nastąpić wyłącznie do rąk pracownika będącego 
przedstawicielem RentacarDirect.  
1.4 Wynajmujący zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy najmu pojazdu ze skutkiem natychmiastowym oraz 
natychmiastowego odebrania pojazdu na koszt Najemcy w przypadku naruszenia przez Najemcę warunków najmu.  
1.5 Najemca może ograniczyć swoją odpowiedzialność za uszkodzenia lub utratę pojazdu poprzez wykupienie opcji 
dodatkowych, określonych w pkt 7 niniejszych Warunków Najmu.  
1.6. W przypadku porzucenia pojazdu przez Najemcę tj. nie zwrócenia go bezpośrednio wynajmującemu, Najemca 
ponosi pełną odpowiedzialność za przedmiot najmu do momentu odbioru auta przez Wynajmującego.  
2. Warunki użytkowania samochodu.  
2.1 w okresie najmu pojazdu, Najemca zobowiązuje się używać Przedmiot Najmu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
właściwościami oraz otrzymanymi od Wynajmującego instrukcjami producenta i sprzedawcy, a także zgodnie z 
przepisami dotyczącymi ruchu drogowego. Najemca jest również zobowiązany do:  
 przestrzegania i stosowania się do postanowień warunków najmu  
 prawidłowego zabezpieczania pojazdu i wyposażenia przed kradzieżą  
 Najemca w miarę możliwości powinien parkować wynajęty pojazd na parkingach strzeżonych  
 Najemcy nie wolno pozostawiać dokumentów pojazdu po jego opuszczeniu  
 Najemca po każdorazowym opuszczeniu pojazdu powinien go zamykać 

 
 Najemca we własnym zakresie i na własny koszt powinien sprawdzić stan płynów, świateł, cieśnienia opon i w razie 
potrzeby je uzupełnić  
 Najemca powinien utrzymać pojazd w należytej czystości, powinien użytkować pojazd w sposób, który nie spowoduje 
uszkodzeń wnętrza pojazdu, jak również wnętrza bagażnika. Najemca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstałe 
na skutek uszkodzenia pojazdu. Za uszkodzenia, za które Najemca ponosi odpowiedzialność zaliczają się również: 

wypalone dziury w tapicerce, zabrudzenie tapicerki, uszkodzenia przełączników, wewnętrznych elementów tapicerki,
progów, elementów karoserii, klamek, zamków, itp.  
2.2 Najemca nie może: 
 
 używać pojazdu do przewozu większej ilości osób lub masy ładunku niż określona jest w dokumencie rejestracyjnym 
pojazdu.  
 oddawać Przedmiotu Najmu w podnajem lub na innych zasadach udostępniać go osobom niewskazanym w Umowie 
 
 używać pojazdu do przewozu przedmiotów i substancji, które mogą ze względu na swoje właściwości unieruchomić 
pojazd lub wyłączyć z eksploatacji lub skutkowałyby brakiem możliwości dalszego wynajmu (palenia tytoniu, przewóz 
zwierząt)  
 używać pojazdu do uruchomiania, holowania innych pojazdów, przyczep lub innych przedmiotów  
 używać pojazdu w wyścigach, rajdach lub innych zawodach  
 używać pojazdu z naruszeniem przepisów prawa, np. Celnych, drogowych lub innych 
 
 używać pojazdu pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych lub innych środków odurzających, środków 
osłabiających jego świadomości i zdolność reakcji  
 oddawać pojazd do użytkowania innym kierowcom nie uwzględnionym w umowie najmu 
 
 używać pojazdu poza granicami kraju w którym pojazd został wynajęty bez potwierdzonej bezpośrednio zgody 
wynajmującego w formie pisemnej lub email  
 używać pojazdu na obszarach geograficznych objętych klęską żywiołowa, lub obszarach geograficznych które określił 
wynajmujący w momencie wynajmu pojazdu.  
2.3 w przypadku powstania w pojeździe szkody z winy Najemcy, w tym utraty lub zniszczenia dokumentów, kluczyków 
samochodu, Najemca ponosi koszty naprawy pojazdu. Wynajmujący może domagać się dodatkowo pokrycia utraconych 
wpływów ( korzyści ) wynikających z przestoju pojazdu, których wysokość odpowiadać będzie dobowej stawce najmu za 
każdy dzień przestoju(wyłączenia pojazdu z eksploatacji ).  
2.4 Kierowca wynajętego pojazdu musi spełniać następujące wymogi: 
 min. Wiek 19 lat dla grup M, E, C  
 min. Wiek 21 lat dla grup I, S  
 min. Wiek 23 lata dla grupy F 
 min. Wiek 25 lat dla pozostałych grup oraz prawo jazdy ważne min 2 lata.  
Istniej możliwość uiszczenia dodatkowej opłaty – dopłata za młodocianego kierowcę wg. Cennika opcji. 
 
3. Odpowiedzialność Najemcy  
3.1 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za mandaty, w tym opłaty parkingowe, których nałożenie wynika z 
przepisów prawa , w tym przepisów o ruchu drogowym.  
3.2 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność wobec szkód powstałych na osobach trzecich powstałych podczas 
użytkowania pojazdu przez Najemcę.  
3.3 Wynajmujący nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za rzeczy Najemcy pozostawione w pojeździe podczas 
trwania okresu Najmu lub po jego zwrocie ( pozostawione po zwrocie ).  
3.4 Najemca ponosi pełną odpowiedzialność ( pełen udział własny ) w przypadku przekroczenia wskazanego serwisu 
pojazdu. 
 
4. Uszkodzenie, utrata, awaria techniczna, kradzież pojazdu  
4.1 W przypadku uszkodzenia, utraty lub kradzieży pojazdu lub jego wyposażenia Najemca ponosi odpowiedzialności za 

powstałą z tego tytułu szkodę na zasadach wynikających z obowiązujących przepisów prawa i warunków najmu pojazdu. 

W ramach odszkodowania Wynajmujący może domagać się od Najemcy pokrycia wynikających z tego tytułu utraconych 

wpływów (korzyści ) w wysokości odpowiadającej dobowej stawce najmu za każdy dzień liczony od dnia wyłączenia 

pojazdu do dnia jego przywrócenia do eksploatacji w ramach prowadzonej przez Wynajmującego działalności lub do dnia 

zakupienia nowego pojazdu w miejsce skradzionego / utraconego. Odpowiedzialność Najemcy może zostać ograniczona 

poprzez wykupienie przez Najemcę dodatkowych opcji wg. Cennika.  
4.2 W przypadku uszkodzenia lub awarii technicznej pojazdu, Najemca ma obowiązek zabezpieczenia pojazdu i jego 
pozostałości oraz niezwłocznego poinformowania Wynajmującego o takim zajściu.  
4.3 Najemca nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek napraw pojazdu bez uprzedniego powiadomienia 
Wynajmującego i uzyskania odpowiedniej zgody Wynajmującego na piśmie.  
4.4 W przypadku uszkodzenia pojazdu z przyczyn niezawinionych przez Najemcę, Najemca powinien dokonać wszelkich 
starań/ działań mających na celu wykrycie / ustalenie sprawcy. Powinien tez zabezpieczyć / udokumentować wszelkie
dowody mogące przyczynić się do wykrycia sprawcy.  
4.5 W przypadku kolizji / kradzieży Najemca powinien każdorazowo wezwać Policję i powiadomić Wynajmującego o 
takim zdarzeniu. Najemca ma obowiązek niezwłocznie przekazać dokument sporządzony przez funkcjonariuszy policji, z 
którego będzie wynikać, że auto uległo w/w zdarzeniom .  
4.6 Najemca zobowiązany jest przekazać informacje niezbędne do dochodzenia roszczeń związanych ze zdarzeniami 
opisanymi w 4.6, których zażąda Wynajmujący lub ubezpieczyciel, w tym szczegółowy opis zdarzenia, dane osobowe 
uczestników i świadków zdarzenia. 
 
5. Opłaty.  
5.1 Wszelkie opłaty podane są w PLN, przy czym jeżeli podane są w EUR, to przeliczane są na PLN wg. średniego kursu 
NBP z dnia poprzedzającego ostatni dzień najmu pojazdu.  
5.2 Koszt wynajmu obliczany jest jako wielokrotność 24 godzinnych okresów / dzień najmu od wskazanej na umowie 
godziny najmu.  
5.3 W przypadku zwrotu pojazdu z nieuzupełnionym bakiem paliwa Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami 
uzupełnienia wg. Stawki podanej w Tabeli opłat  
5.4 Najemca może zarezerwować usługę wynajmu pojazdu poza godzinami pracy biura, w takim przypadku powinien podać numer 

karty kredytowej oraz uiścić wszelkie opłaty z tym związane najpóźniej w ciągu 24 godzin przed dokonaniem odbioru pojazdu….. W 

przypadku nie odebrania pojazdu o umówionym czasie, Najemca zostanie obciążony kosztami  
podstawienia pojazdu na ustalone z Najemcą miejsce odbioru pojazdu oraz za pierwszą dobę najmu pojazdu. Najemca w 
przypadku woli rozwiązania umowy wynajmu pojazdu powinien poinformować o tym punkt wynajmu, najpóźniej na 
godzinę przed zamknięciem danego oddziału.  
5.5 Wyjazd Przedmiotem Najmu poza granice kraju jest możliwy tylko na ternie EU po uprzednim pisemnym 
zawiadomieniu Wynajmującego oraz po uiszczeniu odpowiedniej opłaty administracyjnej podanej w tabeli opłat 

  
5.6 W przypadku kiedy Wynajmujący zostanie zobligowany na wniosek Organów Ścigania lub administracji Państwowej 

do udzielenia informacji o użytkowniku w związku z popełnionym w okresie użytkowania wykroczeniem lub 
przestępstwem Najemca zostanie obciążony opłatą administracyjna w wysokości podanej w Tabeli opłat. Opłata ta 

naliczana jest za każde wskazanie. Najemca zobowiązuje się do zapłaty wyżej wskazanej kwoty. Najemca zobowiązuje się 
uiścić przedmiotową opłatę na każde wezwanie Wynajmującego.  
Tabela opłat dodatkowych / opcji

Tabela opłat dodatkowych / opcji / ceny za dzień Najmu Netto PLN

Opłata za dodatkowego kierowcę 10 PLN

Opłata za młodocianego kierowcę / pozwala na wynajem pojazdu z grupy o jedną wyżej 25 PLN

Opłata za dzień najmu systemu nawigacji / GPS 15 PLN

Opłata za fotelik / podkładkę dla dziecka 20 PLN

Opłata za podstawienie pod wskazany adres / odbiór pojazdu w mieście gdzie jest biuro 99 PLN
RentacarDirect ( w granicach administracyjnych miasta  jednorazowa

Opłata za podstawienie / odbiór pojazdu poza granicami administracyjnym miasta ( od 5 PLN / km
najbliższego punktu Rentacar direct do adresu klienta ). Opłat liczona jest w jedna stronę.

Opłata za wynajem auta poza godzinami pracy biura / jednorazowa 80 PLN

Opłata za przedpłacony bak paliwa ( z góry ) / za litr paliwa x 50l 8 PLN

Oplata za litr paliwa przy zwrocie auta z niepełnym bakiem 12 PLN
Opłata za zwrot pojazdu w innym miejscu niż miejsce wydania pojazdu przez 350 PLN
Wynajmującego Najemcy / jednorazowa

Opłata za rezerwację konkretnego modelu auta ( w miarę dostępności modeli ) 10 PLN

Opłaty dzienne za produkty ograniczające odpowiedzialność na wypadek uszkodzenia / kolizji
/ kradzieży /za dzień Najmu

CDW – dla grup M, E, C 15 PLN

SCDW – dla grup M, E, C 35 PLN

CDW – dla grup I, S, B 25 PLN

SCDW – dla grup I, S, B 65 PLN

CDW – dla grupy F 40 PLN

SCDW – dla grupy F 90 PLN

CDW  pozostałe grupy 60 PLN

SCDW – pozostałe grupy 140 PLN

TP – dla grup M, E, C 10 PLN

TP – dla grup I, S, B 15 PLN

TP – dla grupy F 25 PLN

TP  pozostałe grupy 40 PLN

GT  grupy M,E,C,I,S 20 PLN

GT – grupy pozostałe 40 PLN
Udziały własne Najemcy w szkodzie (wartość szkód powstałych na skutek zawinionego działania lub

 

 

 
 
 

 

 
 
 

zaniechania Najemcy) / ponoszone przez Najemcę w przypadku uszkodzenia, lub kradzieży pojazdu.

Grupy M,E,C 1600 PLN

Grupy I, S, B 2000 PLN

Grupa F 2400 PLN

Pozostałe grupy oprócz X i L 3800 PLN

Grupa X, L 4500 PLN

Opłata dodatkowa za opóźniony nieuzgodniony zwrot pojazdu 500 PLN

Opłata za zgubienie nawigacji / GPS 800 PLN

Opłata administracyjna za wskazanie danych najemcy uprawionym organom / za każde wskazanie 100 PLN

Opłata za wyrażenie zgody na wyjazd zagranice / jednorazowa / tylko kraje EU 400 PLN

Opłata dodatkowa za nie zgłoszenie wyjazdu za granicę / za każdy ujawniony przypadek 1200 PLN

Opłata dodatkowa za palenie tytoniu w pojeździe / przewóz zwierząt / jednorazowa 500 PLN

Opłata dodatkowa za czyszczenie tapicerki / szczególne zabrudzenia / plamy 500 PLN

Opłata dodatkowa za kierowanie pojazdem przez osoby nieuprawnione / za kierującego 500 PLN

6. Płatność

6.1 Płatność za wynajem pojazdu pobierana jest z góry w momencie wynajmu pojazdu przez Najemcę Wynajmującemu.. 
Należność opłaty/czynszu stanowi wartość będąca sumą kwot przewidzianych w cenniku podanym w Tabeli opłat/ 
umowie najmu.

6.2 Podczas wydania pojazdu wynajmujący stosuje również blokadę na rachunku karty klienta w wysokości 

odpowiadającej kosztom zabezpieczenia pokrycia pełnego baku paliwa oraz innych opłat niezależnych, powstałych 
podczas najmu ( w wysokości 500 PLN brutto ). W niektórych uzasadnionych przypadkach wynajmujący może dokonać
również blokady wysokości udziału własnego Najemcy, opisanego w tabeli opłat dodatkowych w Grupie 

M,E,C,I,S,B,F,P,X,L.

6.3 Przy wynajmie pojazdów z grup: F, P, X, L należy okazać 2 kart płatnicze / kredytowe wystawione na Najemcę

7. Warunki ograniczające odpowiedzialność Najemcy

7.1.Zawierając Umowę Najmu, Najemca może ograniczyć swoją odpowiedzialność za uszkodzenia lub kradzież pojazdu w 
czasie najmu, wybierając odpowiednią opcję z oferty Wynajmującego oraz uiszczając odpowiednią opłatę zgodnie z
aktualnym cennikiem podanym w Tabeli opłat.

CDW/ SCDW – Collision Damage Waiver alternatywnie Super Collision Damage Waiver, ogranicza odpowiedzialność 
finansową Najemcy w zakresie uszkodzeń pojazdu powstałych w czasie najmu pojazdu do wartości odpowiedniego 
udziału w szkodzie, opcjonalne wykupienie CDW – obniża wysokość udziału własnego do 50 % wartości udziału,
wykupienie dodatkowej opcji SCDW – obniża wysokość udziału własnego do 0.

Ograniczenie odpowiedzialności w tym przypadku nie obejmuje kół, szyb, felg i lusterek, które Najemca może obniżyć
wykupując opcję GT.

TP – Teft Protection – ogranicza wysokość kary finansowej nakładanej na Najemcę w przypadku kradzieży pojazdu.

7.2 W przypadku umyślnego zniszczenia pojazdu przez Najemcę lub osoby trzecie, lub w przypadku naruszeń warunków
najmu, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność nawet w przypadku wykupienia dodatkowych opcji. 
 
8. Dane Osobowe.  
8.1 Ivopol Sp. Z o.o. jako Administrator danych osobowych Najemcy, przetwarza je zgodnie z art. 23 ust. 1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U z 2002 i nr 101, poz. 926 z późn. Zmianami ) w celu realizacji Umowy Najmu, włączając 

w to analizy statystyczne, archiwizację, kontrolę należności oraz ochronę majątku Wynajmującego. Wynajmujący zapewnia Najemcy 

możliwość realizacji uprawnień wynikających z w/w ustawy, w szczególności umożliwia Najemcy wgląd do swoich danych i możliwość 

zobowiązania Wynajmującego do uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania 

danych osobowych lub ich usunięcia. 
 
9. Ubezpieczenie  
Wynajmujący zapewnia ubezpieczenie zgodnie z polisą ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej ( OC )..
Potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia dołączone jest do dokumentów pojazdu. Wynajmujący udostępni Najemcy 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia. W wypadku naruszenia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia przez Najemcę, Najemca 
ureguluje wszelkie wynikające z tego należności. 
 
10.Właściwe prawo i właściwość Sądu.  
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu 
Cywilnego .. W sprawach spornych właściwymi do ich rozpatrywania będą sądy właściwe dla siedziby Wynajmującego 
Wszelkie zmiany dot. Umowy mogą być dokonywane w formie pisemnej, drogą email pod rygorem nieważności. Dla 
skuteczności zmian dokonywanych poprzez email wymagana jest pisemna akceptacja przez druga stronę. 
 
11. Oświadczenie Najemcy  
11.1 Najemca oświadcza, iż upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT za wynajem bez podpisu odbiorcy.   
11.2 Najemca oświadcza iż zapoznał się z treścią zapisów Warunków rezerwacji oraz Najmu oraz Umową Najmu, 
cennikiem i są one mu znane oraz w pełni zrozumiałe  
11.3 Najemca poświadcza poniżej własnoręcznym podpisem, iż otrzymał Warunki Najmu wraz z cennikiem  
11.4 Najemca oświadcza że zapoznał się z zakresem jego odpowiedzialności za pojazd i go akceptuje.  
11.5 Najemca oświadcza, iż znane są mu godziny otwarcia najbliższego punktu wynajmu Rentacar Direct, w którym 
zwracany będzie wynajęty przez niego pojazd.  
11.6 Najemca oświadcza iż został poinformowany o fakcie, iż w ramach zabezpieczenia antykradzieżowego w 

wynajmowanym pojeździe może być zainstalowany monitoring / GPS położenia pojazdu i wyraża na to zgodę. Najemca 
jest świadomy iż Ivopol Sp. Z o.o. może wykorzystać informacje dotyczące położenia wynajętego pojazdu oraz wszelkie 

dane dotyczące pojazdu w przypadku kradzieży lub wykorzystania pojazdu niezgodne z Warunkami umowy. Data i 
miejsce: 
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