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przysługujących poszkodowanym z OC sprawcy szkody (dalej: „Ogólne warunki”) zostały
opracowane przez Compense sp. z o.o. z siedzibą w Przysieku, ul. Słowikowa 11, 87-134,
zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000418611, o kapitale
zakładowym 100.000 zł, nr NIP 879-266-77-57 (dalej: „Compense”).
Ogólne warunki określają zasady korzystania przez Klienta, tj. osobę poszkodowaną w zdarzeniu
komunikacyjnym z winy innej osoby, korzystającą z usługi bezpłatne auto zastępcze (dalej: „BAZ”).
Na potrzeby Ogólnych warunków przyjmuje się następujące definicje:

1. Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznała zdolność prawną, która zawarła z
Compense umowę najmu pojazdu samochodowego,
2. Bezpłatne auto zastępcze - dla poszkodowanego w zdarzeniu, które powstało z ruchu
innego pojazdu, realizowane z polisy OC sprawcy szkody. Usługa najmu bezpłatnego auta
zastępczego, opłacanego wyłącznie z OC sprawcy, jest gwarantowana na piśmie, chyba że
Najemca podał nieprawdziwe dane o okolicznościach zaistniałej szkody albo wynajął pojazd
zastępczy nie będąc do tego uprawnionym,

3. Przesłanki do uzyskania Bezpłatnego Auta Zastępczego - auto przysługuje każdemu
poszkodowanemu, na czas niezbędny i konieczny do likwidacji jego szkody, jeżeli
poszkodowany:

1) nie ma innego auta, którym może zastąpić auto rozbite,
2) dysponuje notatką policyjną albo oświadczeniem sprawcy (gdzie jest jasno ustalone
sprawstwo osoby trzeciej),
3) wykorzystuje auto do prowadzenia działalności zarobkowej, a nawet wyłączenie do
celów prywatnych ale w sposób stały, czyli przynajmniej kilka razy w tygodniu, np. do:

a) dojazdów do pracy,
b) dojazdów na uczelnię albo innej placówki szkoleniowo-dydaktycznej,
c) dowozu dzieci do przedszkola, szkoły albo placówki opieki medycznej,
d) dowozu osób starszych do poradni zdrowotnej,

e) odwiedzenia rodziny, znajomych.
4. Źródła zmian w interpretacji sytuacji prawnej poszkodowanych - uchwała Sądu
Najwyższego z dnia17 listopada 2011 r. w sprawie sygn. akt III CZP 04/11, pozwala na
kwalifikowanie wydatków celowych jako koszt najmu pojazdu zastępczego lub innego

środka transportu niebędącego środkiem komunikacji publicznej, który został poniesiony na
odtworzenie możliwości korzystania z uszkodzonej lub zniszczonej rzeczy.
Ogólne warunki wynajmu pojazdu samochodowego w ramach uprawnień
przysługujących poszkodowanym z OC sprawcy szkody
Postanowienia ogólne
1. Najemca oświadcza, że jest poszkodowanym w zdarzeniu drogowym, co zostało
potwierdzone oświadczeniem albo notatką policyjną a najem pojazdu zastępczego jest
konieczny
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zniszczonego pojazdu. Ponadto Najemca oświadcza, że będzie korzystał z pojazdu zgodnie
z jego przeznaczeniem, oraz w sposób zapewniający jego prawidłową eksploatację,
wyłącznie w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkowanie pojazdu poza granicami
Rzeczypospolitej może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Compense. W
przypadku uszkodzenia pojazdu poza granicami kraju, Najemca ponosi koszty holowania
auta do granicy Polski.
1) Najemca zobowiązuje się do przestrzegania następujących zasad użytkowania pojazdu
zastępczego:
2) nie holować innych pojazdów lub przyczep;
3) nie brać udziałów w rajdach samochodowych;
4) nie prowadzić samochodu pod wpływem alkoholu lub środków odurzających;
5) nie palić tytoniu w pojeździe i nie godzić się na palenie przez osoby trzecie;
6) nie przewozić ładunków towarowych.
2. Strony ustalają, że pojazd jest oddany do wyłącznego użytku Najemcy, także w ramach
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Najemca oświadcza, iż przejmuje na
siebie pełną odpowiedzialność za użytkowany pojazd od momentu jego przekazania do
momentu jego zwrotu Compense. Użytkownikowi nie wolno oddawać pojazdu do
bezpłatnego używania albo w podnajem osobie trzeciej.
3. Najemca pokrywa w całości koszty związane z eksploatacją pojazdu m.in.: właściwych
poziomów płynów eksploatacyjnych, w tym płynu do spryskiwaczy oraz paliwa. Najemca
zwróci pojazd w umówionym terminie, czysty w stanie jak z chwili jego wydania,
zatankowany do pełna. W przypadku stwierdzenia zwrotu pojazdu w stanie pogorszonym,
bez pełnego wyposażenia dodatkowego, albo bez właściwych poziomów płynów
eksploatacyjnych, Najemca pokrywa wynikłe z tego tytułu koszty.
4. Najemcę obowiązuje limit kilometrów w wysokości 180 km/dobę. Opłata dodatkowa za
przebieg ponad 180 km wynosi 0,45 zł netto/km, za zwrot z niepełnym bakiem Najemca

zapłaci dodatkowo 6,00 zł netto za każdy brakujący litr paliwa oraz 35 zł z tytułu usługi
zatankowania, natomiast za zwrot nieutrzymanego w czystości auta, dodatkowa opłata
wynosi 60 zł netto.
5. Udostępnienie Najemcy pojazdu następuje na zasadach rynkowych, z przyjęciem stawki nie
wyższej niż za uszkodzony pojazd Najemcy. Jednakże Najemca celem zwolnienia się z tego
długu, mocą umowy najmu przelewa w całości na Compense swoją wierzytelność z tytułu
zapłaty za wynajem auta zastępczego przez towarzystwo ubezpieczeniowe sprawcy.
Compense zaś przyjmuje prawa zbyte przez Najemcę. Zwolnienie Najemcy z zapłaty za
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wynajmowanego pojazdu. Umowa nie rodzi żadnych zobowiązań finansowych Klienta. Jest
to pisemna gwarancja braku opłat z tytułu najmu BEZPŁATNEGO AUTA ZASTĘPCZEGO,
opłacanego wyłącznie z OC sprawcy, chyba że Najemca podał nieprawdziwe dane
o okolicznościach zaistniałej szkody albo wynajął pojazd zastępczy nie będąc do tego
uprawnionym.
6. Najemca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności we współpracy z Compense celem
realizacji roszczenia o zapłatę przez ubezpieczyciela za wynajęte auto zastępcze, w
szczególności w drodze niezwłocznego dostarczania niezbędnych informacji i dokumentów.
W tym celu Najemca zawierając umowę, jednocześnie udziela Compense pełnomocnictwa
do dochodzenia zapłaty z tytułu przedmiotu umowy. Najemca dostarczy Compense
wymienione w załączeniu dokumenty, do czasu oddania pojazdu. Ponadto Najemca
udostępnia swoje dane osobowe oraz wyraża zgodę na ich przetwarzanie na potrzeby
realizacji niniejszej umowy oraz dochodzenia roszczeń z tytułu opisanej wyżej cesji praw.
7. Umowa najmu auta zastępczego została zawarta w przypadku szkody częściowej na czas
naprawy pojazdu Najemcy, będącego poszkodowanym a w przypadku szkody całkowitej na
okres niezbędny do jej likwidacji, czyli 7 dni od daty pisemnego lub mailowego
poinformowania o zakwalifikowaniu szkody jako całkowitej, nie dłużej jednak niż do dnia
wypłaty odszkodowania. Maksymalny termin najmu pojazdu z OC sprawcy w obu wyżej
wymienionych przypadkach to 21 dni, chyba że zachodzą uzasadnione przesłanki do jego
przedłużenia do 30 dni łącznie. Tylko w sytuacji szczególnie uzasadnionej, maksymalny
okres najmu może przenosić 30 dni. Każde przedłużenie okresu najmu ponad okres 21
dniowy, jest dopuszczalne wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Compense w formie
pisemnej lub mailowej. Niezastosowanie się przez Najemcę do terminu zwrotu pojazdu
uważane będzie za bezprawne używanie pojazdu, co jest podstawą dla Compense do
zawiadomienia Policji, dochodzenia zapłaty za każdy dzień bezprawnego używania w
wysokości stawki za dzień najmu oraz naliczenia kary umownej w wysokości 150 % stawki
za każdą dobę wynajmu. Compense zastrzega sobie prawo do zakończenia umowy przed

upływem ww. terminów, bez podawania uzasadnienia.
8. Najemca oświadcza, że wydany mu pojazd jest w dobrym stanie technicznym, bez
uszkodzeń, a wszelkie uwagi odnośnie stanu auta zostały odnotowane w rubryce
„Uszkodzenia pojazdu”.
9. W przypadku utraty dokumentów pojazdu zostanie naliczona opłata dodatkowa w
wysokości 300 zł. Z kolei utrata kluczyków do pojazdu spowoduje naliczenie dodatkowej
opłaty w wysokości 600 zł.
10. W przypadku zaistnienia zdarzenia drogowego, kolizji, wypadku lub awarii Najemca jest
zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Compense o zaistniałej sytuacji. Jeżeli w
wyniku zdarzenia niezawinionego przez Najemcę, wynajęty pojazd nie będzie nadawał się
do dalszego użytku, Najemcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie wobec Compense,
z wyjątkiem otrzymania innego pojazdu.
11. W przypadku niedotrzymania warunków umowy przez Najemcę, zostanie on obciążony
kosztami zlecenia realizacji sprawy przez Kancelarię Prawną. Wszelkie zmiany i uzupełnienia
niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
12. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania
postanowień niniejszej umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla miasta stołecznego Warszawy.
Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
Wymagane dokumenty
1. dokument potwierdzający tożsamość Najemcy;
2. dowód rejestracyjny uszkodzonego pojazdu poszkodowanego;
3. oświadczenie sprawcy szkody lub notatka policyjna;
4. ankieta dotycząca elementów stanu faktycznego zdarzenia, wraz z oświadczeniem
Najemcy;
5. jeżeli poszkodowany, wykorzystywał pojazd samochodowy do prowadzenia działalności
gospodarczej odpowiednio: dokument potwierdzający wpis do ewidencji działalności
gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki prawa handlowego,
numer KRS.

