Termeni și Condiții Asigurare R+ v1.1

Asigurare R+ - o taxă achitată de către client în vederea limitării responsabilității acestuia față de
Furnizor în caz de daună sau deteriorare a autoturismului din cauze imputabile Clientului;
Taxa “Asigurare R+” se achită sub forma unui tarif zilnic de închiriere, în funcție de clasa
autoturismului închiriat, conform tarifelor afișate pe site-ul www.rentador.ro, cu o valoare
cuprinsă între 3 €/zi și 100 €/zi.
Achitând Asigurare R+, Clientului nu i se va mai reține Depozit/Garanție conform pct. 7 din
Termenii și Condițiile Închiriere (TC), sau cuantumul acestuia va fi redus, responsabilitatea
financiară a clientului în caz de daună din vina proprie sau a unui autor necunoscut fiind redusă
la valoarea specificată, conform condițiilor.
Taxa “Asigurare R+” NU ACOPERĂ situațiile în care:
1. Clientul a condus sub influența băuturilor alcoolice, a drogurilor sau a altor substanțe interzise
de lege sau care limitează / diminuează capacitatea de a conduce (e.g. medicamente);
2. Nu a oprit Autoturismul imediat după producerea evenimentului/incidentului, provocând
daune suplimentare acestuia;
3. În caz de accident sau daună, nu a anunțat organele de Poliție sau alte organe abilitate despre
producerea acestuia și nu a obținut Proces-Verbal Constatator, Anexa 2 și Autorizația de
Reparație; Este necesar ca aceste documente să fie înmânate Furnizorului în vederea
soluționării dosarului de daună;
4. Clientul nu a anunțat Furnizorul cu privire la producerea evenimentului / accidentului în
termenul specificat la art. 5.28 din TC și nu a completat la returnarea mașinii Declarația pe
propria răspundere cu privire la împrejurările evenimentului.
5. Nu a respectat prevederile pct. 5.7, 5.8, 5.11, 5.10, 5.12, 5.16, 5.17, 5.19, 5.22, respectiv 8.2
din TC;
6. A alimentat autoturismul cu alt carburant decât cel indicat de producător, indicat în certificatul
de înmatriculare și în interiorul capacului rezervorului, fapt ce atrage obligația Clientului de a
suporta integral costul de tractare, reparație, realimentare cu tipul corespunzător de
combustibil, precum și despăgubiri pentru perioada cât autoturismul este imobilizat din cauza
daunelor produse, în cuantum egal cu suma rezultată prin înmulțirea numărului zilelor de
imobilizare cu tariful zilnic de închiriere;
7. Autoturismul a luat foc sau prezintă arsuri parțiale în interiorul autoturismului din cauza
fumatului;
8. În cazurile enumerate mai sus, Clientul ESTE RESPONSABIL PENTRU TOATE DAUNELE PRODUSE
AUTOTURISMULUI și va achita integral orice daună produsă, conform devizului de reparație
eliberat de un service autorizat agreat de Furnizor, precum și o taxă de administrare în valoare
de 100 €, reprezentând costurile administrative în vederea soluționării cazului).

Subsemnatul ___________________ declar că am citit, înțeleg și agreez condițiile menționate mai sus.

Semnătura: ___________________

Contract de închiriere nr. _____________ din data ___________________

