
 UMOWA NAJMU POJAZDU SAMOCHODOWEGO 

Zawarta w  Żarskiej Wsi w  dniu …............................….... pomiędzy : 
 Auto SI-MAR  Wypożyczalnia aut.  Stanisław Kocyła  zam.   Żarska Wieś  62A , 59-900 Zgorzelec  

 a  Wynajmującym:

Panem / Panią ..... …................................................................... zamieszkałym/ ą w  ….....................................................................

 …...................................................... .. legitymującym (cą) się dowodem osobistym  nr:.................................... …..........................

wydanym przez …......................................................…........................w dalszej części umowy NAJEMCĄ o następującej treści: 

§ 1 

1. Wynajmujący oświadcza, iż prowadzi działalność gospodarczą między innymi w zakresie wynajmu pojazdów samochodowych. 

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem samochodu marki …............................................................   rok produkcji  …............

nr nadwozia  …............................................................................................. nr rejestracyjny   …..........................................................

§ 2 

Niniejsza umowa najmu zostaje zawarta na czas nieokreślony.

2. Przekazanie przedmiotu umowy Najemcy oraz jego zwrot Wynajmującemu dokonany zostanie w formie protokolarnej. 
3. Strony niniejszej umowy ustalają dzienny czynsz najmu za wynajem samochodu wymienionego w § 1 ust. 2 niniejszej umowy w 
wysokości  …..............  PLN/brutto. 

§ 3
 
1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że samochód opisany w § 1 ust. 2 niniejszej umowy spełnia wymogi dopuszczenia go do ruchu po 
drogach na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że samochód będący przedmiotem najmu jest sprawny technicznie i użytkowo, jak również jest 
ubezpieczony w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego (OC) oraz ubezpieczenia auto – casco (AC). 

§ 4
 
1. Strony umowy ustalają, że w razie uszkodzenia lub utraty pojazdu z powodów leżących po stronie NAJEMCY, WYNAJMUJĄCY 
dokonuje likwidacji szkody na koszt własny – w zakresie ryzyka objętego umową ubezpieczeniową auto – casco, z zastrzeżeniem 
zapisów poniższych. 
2. Koszt likwidacji szkody powstałej z powodów leżących po stronie NAJEMCY nie objętej ubezpieczeniem, niezgłoszonej 
niezwłocznie w formie pisemnej przez NAJEMCĘ Ubezpieczycielowi, jak również szkody nie pokrytej przez Ubezpieczyciela, 
zobowiązuje się pokryć w całości NAJEMCA. 
3. Obowiązek naprawienia szkody bezpośrednio przez NAJEMCĘ dotyczy w szczególności szkody powstałej w okolicznościach: 

 udostępnienia pojazdu osobie nieuprawnionej, 
 nietrzeźwości kierującego, jazdy samochodem po spożyciu alkoholu (lub innych środków odurzających), 
 pozostawienia pojazdu niezabezpieczonego przed kradzieżą, 
 zaistnienia kradzieży pojazdu z dokumentami lub kluczykami, 
 innych – wyłączonych z ubezpieczenia auto – casco (AC) na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia. 

4. Obowiązek posiadania dokumentów określonych w ustawie o ruchu drogowym podczas prowadzenia wynajętego pojazdu 
spoczywa na NAJEMCY. 
5. W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej, włamaniowej, lub kradzieży pojazdu NAJEMCA zobowiązany jest do 
natychmiastowego, pisemnego powiadomienia Wynajmującego, Policji, oraz Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z podaniem 
okoliczności powstania szkody, nie później jednak niż w terminie wymaganym przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. 
6. Najemca oświadcza, że znane mu są warunki ubezpieczenia samochodu objętego niniejszą umową. 
7. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek szkody Najemca zobowiązuje się do czynnego udziału w postępowaniu likwidacyjnym, w 
szczególności do osobistego, pisemnego dokonania zgłoszenia szkody, osobistego podania okoliczności jej powstania i innych 
czynności wymaganych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe. 
8. Odpowiedzialność finansowa NAJEMCY w razie powstania jakiegokolwiek uszkodzenia w wynajmowanym pojeździe a w 
szczególności w wypadku szkody wypadkowej, parkingowej lub kradzieży ogranicza się do obowiązkowego udziału własnego w 
wysokości 600zł  brutto. 
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§ 5 



1. Najemca zobowiązuje się do: 
a) korzystania z pojazdu w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu, 
b) przestrzegania zasad ruchu drogowego, 
c) przestrzegania zakazu oddawania samochodu do korzystania osobom nieupoważnionym, 
d) przestrzegania zakazu palenia w pojeździe, 
e) przestrzegania terminowego zwrotu samochodu. 
2. Najemca zobowiązuje się do utrzymania pojazdu w czystości oraz ponoszenia wszelkich kosztów związanych z normalną 
eksploatacją (np. zakup paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych). 
3. Najemca zobowiązuje się do uzupełnienia paliwa do stanu takie jak w chwili odbioru pojazdu a w przypadku nie dotankowania 
wynajmujący obciąży klienta kosztem 0,80 zł brutto za przejechany kilometr. 
4. Wynajmowany pojazd w momencie przekazania go Najemcy jak i jego zwrotu Wynajmującemu powinien być czysty. 
5. W przypadku zwrotu przez Najemcę pojazdu nie umytego, opłatę za mycie ponosi Najemca, zaś opłata ta wynosi odpowiednio: 

- mycie karoserii – 30zł brutto 
- mycie karoserii +czyszczenie tapicerki / odkurzenie pojazdu – od 50zł brutto kara za palenie – 150zł brutto

                         § 6

1. W przypadku opóźnienia Najemcy w zwrocie przedmiotu najmu Wynajmującemu, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na 
rzecz Wynajmującego kary umownej w wysokości  podwójnego czynszu, określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, za każdy dzień 
opóźnienia. 
2. Kary umowna w wysokości podwójnego czynszu, określonego w § 2 ust. 3 niniejszej umowy przysługuje również 
Wynajmującemu w przypadku nie podpisania lub odmowy podpisania przez Najemcę protokołu zwrotu pojazdu na rzecz 
Wynajmującego. 
3. WYNAJMUJĄCY uprawniony jest do rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli NAJEMCA naruszy ją 
w sposób rażący. 

§ 7 

1. Najemca uprawniony jest do korzystania z pojazdu objętego niniejszą umową wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 
2. Wyjazd pojazdem objętym niniejszą umową poza teren Rzeczpospolitej Polskiej możliwy będzie wyłącznie po uzyskaniu pisemnej
zgody Wynajmującego. 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy, jak również oświadczenia z nią związane wymagają formy pisemnej pod 
rygorem nieważności. 
2. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo Sąd z siedzibą w Zgorzelcu. 
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu 
cywilnego. 
4. Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych 
oraz w celach egzekucji ewentualnych wykroczeń drogowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych 
Dz. U. Nr 133, poz. 883). Wyrażam również zgodę na kserowanie dokumentów w celu egzekucji wykroczeń drogowych. 
5. Kaucja zawrotna za wynajem pojazdu wynosi 500zł
6. Dzienny limit kilometrów to 200km. Dopłata za nad przebieg wynosi 0,20gr/km.
7. Pozostałe ogólne warunki najmu pojazdu według regulaminu.

 WYNAJMUJĄCY :     NAJEMCA :

                                                                    
….........................................................................     …....................................................................................
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