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OGÓLNE WARUNKI RENTA SECURITY 
 

I. Wszystkie wyrażenia z dużej litery użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Renta 
Security mają znaczenie nadane im w OWUN. Dodatkowo, wyrażenia z dużej litery 
należy rozumieć w następujący sposób: 

1. Opłata RS – opłata należna Wynajmującemu od Najemcy z tytułu przystąpienia do 
RS, 

2. Osoba Trzecia – każda osoba niebędąca Najemcą lub osobą uprawnioną przez 
Najemcę do korzystania z Przedmiotu Najmu zgodnie z OWUN, 

3. OWRS – niniejsze Ogólne Warunki Renta Security, 
4. RS – Renta Security, 
5. Szkoda – nagła, nieprzewidziana i wynikająca z przyczyn niezależnych od woli 

Najemcy szkoda w Przedmiocie Najmu powstała w czasie trwania Umowy 
Jednostkowej. Szkoda oznacza zniszczenie lub uszkodzenie Przedmiotu Najmu 
powodujące konieczność naprawy lub wymiany Przedmiotu Najmu. 

6. Opłata Końcowa – świadczenie pieniężne Najemcy należne Wynajmującemu  
w wypadku wystąpienia Szkody., 

7. Wartość Szkody – rzeczywiste koszty usunięcia Szkody, które Wynajmujący poniesie 
lub powinien ponieść celem doprowadzenia Przedmiotu Najmu do stanu sprzed 
powstania Szkody. W przypadku, w którym koszt usunięcia Szkody przewyższa 
wartość Przedmiotu Najmu lub jest ekonomicznie nieuzasadniony, Wartość Szkody 
jest równa wartości Przedmiotu Najmu określonej w Protokole Zdawczo-Odbiorczym.  

II. Przystąpienie do RS jest warunkiem zawarcia Umowy Jednostkowej, chyba, że Strony 
postanowią inaczej, lub gdy zachodzi wyłączenie wskazane poniżej w punkcie III. 

III. RS nie ma zastosowania w każdym przypadku gdy: 
1. wartość Przedmiotu Najmu ustalona przez Wynajmującego jest wyższa niż 

80.000 złotych netto. Informacja o wartości Przedmiotu Najmu zawarta jest 
zawsze w Protokole Zdawczo – Odbiorczym, 

2. przedmiotem Najmu jest podnośnik nożycowy elektryczny 8 m Hauloote 
Compact 10. 

IV. W ramach RS Wynajmujący częściowo zwalnia Najemcę od odpowiedzialności za 
Szkodę w zakresie i na zasadach wskazanych w OWRS, zaś Najemca zobowiązuje się 
zapłacić Wynajmującemu Opłatę RS oraz Opłatę Końcową - na zasadach wskazanych 
w OWRS. 

V. RS nie stanowi ubezpieczenia. 
VI. RS dotyczy okresu trwania Umowy Jednostkowej i jest zawierane odrębnie dla każdej 

Umowy Jednostkowej.  
VII. Opłata RS równa jest 6% dziennej stawki czynszu za każdy dzień trwania Umowy 

Jednostkowej. Najemca zapłaci Opłatę RS z góry, na zasadach wskazanych w Umowie 
Jednostkowej.  

VIII. Do Opłaty RS i Opłaty Końcowej zastosowanie znajdą postanowienia części VIII pkt. 
5 oraz części IX punkt 3 lit. c OWUN (Najemca niebędący Konsumentem) albo części 
VII punkt 2 oraz części VIII punkt 2 lit. c OWUN (Najemca będący Konsumentem) – 
co oznacza, że w razie opóźnienia w zapłacie Wynajmującemu należą się odsetki za 
opóźnienie, Opłata RS i Opłata Końcowa może zostać potrącona z Kaucją, zaś w 
wypadku opóźnienia w zapłacie Wynajmującemu przysługuje prawo rozwiązania 
Umowy Jednostkowej. 

IX. Wynajmujący zwalnia Najemcę z odpowiedzialności za Szkodę pod warunkiem: 
1. terminowej zapłaty przez Najemcę całej należnej Opłaty RS, 
2. terminowej zapłaty przez Najemcę Opłaty Końcowej, 
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3. terminowej zapłaty przez Najemcę wszystkich opłat wynikających z Umowy 
Jednostkowej (wymagalnego czynszu najmu), 

4. zwrotu Przedmiotu Najmu Wynajmującemu – po zakończeniu Umowy 
Jednostkowej.  

X. W przypadku nieterminowej zapłaty Opłaty RS, czynszu najmu lub Opłaty Końcowej 
Wynajmujący może zwolnić Najemcę z odpowiedzialności za Szkodę na zasadach 
wskazanych w OWRS.  

XI. Zwolnienie z odpowiedzialności dotyczy Szkód powstałych w następstwie:  
1. nieumyślnych błędów w obsłudze Przedmiotu Najmu powodujących kolizję  

z przedmiotami, budowlami lub innymi przeszkodami naturalnymi, 
2. działania sił przyrody: powodzi, deszczu nawalnego, gradu, uderzenia 

pioruna, działania wiatru, osunięcia ziemi lub lawiny oraz innych 
nieoczekiwanych i gwałtownych wydarzeń atmosferycznych, geologicznych 
oraz hydrologicznych. 

XII. RS nie zwalnia Najemcy od odpowiedzialności: 
1. za Szkodę spowodowaną przez Osoby Trzecie, 
2. za Szkodę spowodowaną nieprzestrzeganiem warunków OWUN,  

w tym w szczególności: dopuszczeniem do korzystania z Przedmiotu Najmu 
osób nieposiadających wszystkich wymaganych prawem uprawnień do 
korzystania z Przedmiotu Najmu; niepozostających pod kierownictwem i 
nadzorem Najemcy oraz nietrzeźwych,  lub w stanie po spożyciu środków 
ograniczających możliwości psychomotoryczne, 

3. za utratę Przedmiotu Najmu, w tym utratę w wyniku kradzieży, 
4. przewidzianej w przepisach powszechnie obowiązujących w zakresie 

ubezpieczeń obowiązkowych, 
5. za Szkodę powstałą wskutek przestępstwa. 

XIII. Najemca zobowiązany jest zgłosić Szkodę zgodnie z OWUN. Wynajmujący 
poinformuje Najemcę o Wartości Szkody oraz spełnieniu warunków RS w terminie 7 
Dni Roboczych od dnia zgłoszenia Szkody. Jeżeli z przyczyn obiektywnych 
weryfikacja we wskazanym terminie jest niemożliwa, Wynajmujący poinformuje 
Najemcę o występujących przeszkodach oraz przewidywanym terminie ustalenia 
wysokości Szkody i spełnienia warunków RS.  

XIV. Wysokość Opłaty Końcowej równa jest: 
1. w wypadku Wartości Szkody do 50.000 złotych: 10% Wartości Szkody, nie 

mniej niż 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych i nie więcej niż 5.000 (pięć tysięcy) 
złotych, 

2. w wypadku Wartości Szkody powyżej 50.000 złotych Opłata Końcowa 
obliczana jest według wzoru: Opłata Końcowa = 5.000 złotych  + (wartość 
Szkody – 50.000 złotych). 

 
Za Wynajmującego:      
 
____________________________________ 
[miejscowość, data, funkcja, czytelny podpis] 
 
 
 
Najemca/Za Najemcę: 
 
____________________________________ 
[miejscowość, data, funkcja, czytelny podpis] 


