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Дані Типові умови Договору прокату легкового автомобіля (надалі за текстом – Типові
умови) разом із Угодою приєднання до цих Типових умов, а також Актом приймання-передачі
автомобіля в прокат (включаючи опис технічного стану автомобіля перед прокатом), разом
складають Договір прокату легкового автомобіля (надалі за текстом – Договір). Інші документи
(Акти приймання-передачі автомобіля з прокату, включаючи опис технічного стану автомобіля після
прокату, доповнення чи додаткові угоди, акти тощо), входять до складу (стають невід’ємними
частинами) Договору після їх укладання чи погодження з дотриманням умов Договору.
Ці Типові умови розміщені в електронній формі на Веб-сайті Наймодавця за адресою:
https://rentdrive.ua/contract_UA.pdf та доступні для ознайомлення в куточках споживача.
Сторонами Договору прокату є Наймодавець та Наймач.
Наймодавець – це особа, яка здійснює підприємницьку діяльність з передання речей у найм,
передає або зобов'язується передати рухому річ наймачеві у користування за плату на певний строк.
Наймач – це громадяни України, іноземці (особи, які не перебувають у громадянстві
України і є Громадянами (підданими) іншої держави або держав) та особи без громадянства, які в
установленому законодавством чи міжнародним договором України порядку в'їхали в Україну
та постійно або тимчасово проживають на її території, або тимчасово перебувають в Україні.
Автомобіль в строкове платне користування (в прокат) надається Наймодавцем Наймачу у
відповідності цих Типових умов за наявності технічної можливості Наймодавця (вільного
автомобіля).
Підписуючи Угоду про приєднання до цих Типових умов, Акт приймання-передачі
автомобіля в прокат (включаючи опис технічного стану автомобіля до прокату), Наймач засвідчує,
що діючи добровільно, відповідно до власного вільного волевиявлення, що відповідає його
внутрішній волі, перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам’яті, маючи повний обсяг цивільної
дієздатності та розуміючи значення своїх дій, не перебуваючи під впливом тяжких обставин чи
помилки, попередньо ознайомлений з вимогами чинного законодавства щодо недійсності
правочинів, керуючись ст.ст. 627, 628, 632, 633, 638, 787-791 ЦК України,
укладає з Наймодавцем Договір прокату легкового автомобіля про наступних Умовах:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Наймодавець передає, а Наймач
приймає у строкове платне користування легковий автомобіль (іменується за текстом – «Предмет
прокату»), який визначається Актом приймання-передачі в прокат.
1.2. Цільове використання предмету прокату - для задоволення побутових невиробничих
потреб, територія поїздок визначається адміністративно-територіальними межами України, крім
Донецької та Луганської областей, а також АР Крим.
1.3.
Місце виконання Сторонами даного Договору – м. Київ, вул. Богатирська 1-Г.
2. ВАРТІСТЬ та ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2.1. Вартість послуг за цим Договором визначаються, виходячи із тарифів, затверджених
Наймодавцем, які діють на момент укладання Договору. Тарифи на прокат автомобіля включають в
себе повне ТО та страхування цивільно-правової відповідальності.

2.2. Вартість (ціна) користування Предметом прокату за цим Договором за одну добу
визначається в Акті приймання-передачі в прокат і виражається в національній валюті (гривні) та
еквіваленті такої ціни станом на день підписання Сторонами Акту приймання-передачі в прокат в
доларах США за курсом (продажу) гривні до долару США, встановленого ПАТ «ПриватБанк» на сайті:
https://privatbank.ua/.
2.3. Послуги прокату за цим Договором надаються на умовах повної (100%) передоплати.
2.4. Оплата за цим Договором здійснюється Наймачем шляхом перерахування грошових
коштів у гривні на зазначений в даному Договорі рахунок Наймодавця або сплати готівкою у розмірі,
що дорівнює на день оплати визначеному Актом приймання-передачі в прокат еквіваленту ціни в
доларах США за курсом (продажу) гривні до долару США, встановленого ПАТ «ПриватБанк», згідно
з інформацією на сайті https://privatbank.ua/.
2.5. Додатково до вартості за користування Предметом прокату Наймач згідно з розділом 7
даного Договору сплачує гарантійний платіж у формі застави в розмірі, визначеному Актом
приймання – передачі в прокат; здійснює оплату інших послуг у разі, якщо такі письмово
обумовлено Сторонами (послуги трасферу, прокату (оренди) дитячого крісла тощо).
2.6. Датою оплати Сторони обумовлюють вважати день надходження грошових коштів на
рахунок Наймодавця (у разі безготівкового розрахунку) або день оплати Наймачем Наймодавцю
готівкою (у разі готівкового розрахунку).
2.7. У випадку затримання Наймачем повернення предмету прокату у строки, вказані даним
Договором на 2 години і більше, наступна доба враховується повністю і оплачується Наймачем
відповідно до умов даного Договору.
2.8. У разі неповернення Предмету прокату Наймодавець, незалежно від нарахування
неустойки у відповідності до умов цього Договору, має прав нараховувати оплату за користування
автомобілем за весь час, протягом якого Предмет прокату не було повернуто Наймачем.
2.9. Наймач зобов’язується вказувати номер та дату даного Договору у всіх платіжних
документах по цьому Договору.
2.10. Загальна сума (ціна) цього Договору дорівнює сумі всіх платежів здійснених Наймачем в
якості оплати за користування Предметом прокату на користь Наймодавця відповідно до умов
даного Договору.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ в ПРОКАТ
3.1. Предмет прокату підлягає передачі Наймодавцем Наймачу в технічно справному стані, у
чистому вигляді та з відповідними документами на право користування ним. Факт прийманняпередачі Предмету прокату від Наймодавця до Наймача підтверджується Актом прийманняпередачі в прокат (опис технічного стану автомобіля перед прокатом являється складовою (в т.ч. у
формі додатку) Акту приймання-передачі в прокат).
3.2. Строк прокату, адреса і час передачі та повернення Предмету прокату, вартість (ціна)
доби користування та ціни додаткових послуг, реєстраційні дані, технічний стан автомобіля та інші
характеристики Предмету прокату, в т.ч. комплектуючих, показники приладів обліку, зазначаються
Сторонами в Акті приймання – передачі автомобіля.
3.3. Для укладання даного Договору та отримання транспортного засобу в прокат Наймачем
пред’являються Наймодавцю наступні документи:
громадяни України пред’являють паспорт громадянина України, водійське посвідчення,
довідку (документ) про присвоєння у встановленому порядку ідентифікаційного коду
(реєстраційного номера облікової картки платника податків);
громадяни іноземних держав пред’являють закордонний паспорт, посвідчення водія, яке
діє на території України, іменну банківську карту.
3.4. Право користування предметом прокату у Наймача настає після укладання Сторонами
даного Договору та оплати за користування автомобілем, та внесення гарантійного платежу у
відповідності до умов цього Договору.

3.5. Підписанням Акту приймання-передачі в прокат Наймач підтверджує, що отримав у
користування автомобіль в належному технічному стані, повністю укомплектованим з чистим (не
забрудненим) кузовом без ознак пошкоджень, окрім тих що вказані в описі (якщо такі зазначено).
Після отримання транспортного засобу в прокат претензії з боку Наймача щодо наявних помітних
дефектів не приймаються.
3.6. Мінімальний строк прокату становить одну добу.
3.7. Максимальний пробіг на добу не повинен перевищувати 350 км, якщо Сторонами
письмово не обумовлено інше. Підрахунок пробігу здійснюється сумарно за весь строк прокату
автомобіля та в день приймання Наймодавцем відповідного автомобіля з прокату. Пробіг понад
визначену цим пунктом кількість кілометрів (перепробіг) оплачується додатково за визначеними
Актом приймання-передачі в прокат розцінками, а якщо такі не було визначено – за цінами, згідно
діючого станом на день повернення автомобіля з прокату Прайсу (Прейскуранту) Наймодавця.
4. ПОРЯДОК ПРОДОВЖЕННЯ СТРОКУ ПРОКАТУ
4.1. За потреби, Наймач має право у будь-який спосіб, в т.ч. усно телефоном, не пізніше ніж
за дві доби до закінчення строку користування автомобілем ініціювати продовження строку прокату
за цим Договором, із погодженням/затвердженням у відповідності до п. 4.2 даного Договору.
4.2. Сторони обумовлюють, що погодження з боку Наймача продовження строку прокату за
цим Договором, може здійснюватися, зокрема, шляхом внесенням Наймачем не пізніше ніж за дві
доби до закінчення строку прокату і не пізніше передостаннього робочого дня Наймодавця у
кожному поточному тижні передоплати вартості прокату у розмірі, відповідно до строку прокату, на
який продовжується користування Предметом прокату, згідно з розцінками визначеними Актом
приймання-передачі в прокат та з дотриманням умов п. 2.4 даного Договору. За відсутності
протягом наступного дня з дня отримання Наймодавцем такої передоплати письмових заперечень
Наймодавця, в т.ч. шляхом відповідного повідомлення на електронну пошту Наймача, додатковий
строк прокату автомобіля вважається затвердженими Наймачем і Наймодавцем на
передоплачений період, що не потребує обов’язкового укладання додаткових угод до цього
Договору.
4.3. У разі отримання Наймачем будь-яким способом, в т.ч. на електронну пошту Наймача,
заперечень Наймодавця відносно продовження строку користування Предметом прокату, Предмет
прокату підлягає передачі Наймачем Наймодавцю на умовах даного Договору не пізніше дня,
наступного за днем отримання визначеного цим пунктом повідомлення.
4.4. Продовження строку прокату за порядком, згідно п. 4.2 цього Договору здійснюється
незалежно від наявності у Наймодавця грошових коштів Наймача, згідно розділу 7 даного Договору
(гарантійного платежу у вигляді застави).
5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ ПРЕДМЕТУ ПРОКАТУ НАЙМОДАВЦЮ
5.1. Передання Предмета прокату від Наймача до Наймодавця (повернення з прокату)
засвідчується Актом приймання-передачі з прокату (опис технічного стану автомобіля після прокату
є складовою Акту приймання-передачі з прокату), складеним в довільній формі за підписами, згідно
з умовами даного Договору.
5.2. По закінченню строку користування Наймач повертає, а Наймодавець приймає
автомобіль у такому ж стані, в якому його було передано в прокат, з урахуванням нормального
зносу, але в будь-якому разі, у чистому вигляді з кількістю пального в паливному баку, рівною
кількості при прийманні автомобіля та за місцем, визначеним Актом приймання-передачі в прокат.
У випадку повернення автомобіля в іншому місці, ніж зазначено в Акті або з іншою кількістю
пального, здійснюється компенсація затрат Наймодавця згідно з умовами розділу 10 даного
Договору.
5.3. Під нормальним зносом автомобіля в даному Договорі розуміється зменшення вартості
автомобіля, природний знос окремих вузлів та агрегатів за період знаходження автомобіля у

користуванні Наймача, при умові належної експлуатації автомобіля, що виключає випадки, які
спричинили незапланований ремонт чи відновлення автомобіля.
5.4.
У разі, якщо Наймач у будь-який спосіб ухилився від підписання Акту прийманняпередачі з прокату та/або відмовився від його підписання, та/або Акт не було підписано Наймачем
з будь-яких інших, не залежних від Наймодавця підстав, Наймодавець має право підписати такий
Акт самостійно із залученням двох будь-яких на його розсуд осіб. Зафіксовані Наймодавцем таким
чином дані (стан авто, інформація про наявність/відсутність пошкоджень, комплектація, зовнішній
вигляд, в т.ч. салону та комплектуючих, опис технічного стану автомобіля після прокату, будь-які
інші відомості) вважаються встановленими та погодженими Сторонами. Обов’язок доведення
зворотного покладається на Наймача.
6. ПРАВА та ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
6.1. Обов’язки Наймодавця:
6.1.1. Передати Предмет прокату Наймачу у технічно справному стані з відповідними
документами на право користування ним.
6.1.2. Проводити капітальний і поточний ремонт Предмету прокату за свій рахунок, за
виключенням, якщо пошкодження Предмету прокату сталося з вини Наймача, що зафіксовано у
визначеному цим Договором порядку відповідними Актами (Актом) або іншими документами
(документом) і в порядку, згідно чинного законодавства України.
6.1.3. При виявленні Сторонами непридатності Предмета прокату до експлуатації не з вини
Наймача, за наявності можливості (вільного автомобіля) здійснити його заміну на інший автомобіль,
про що укладається окремий письмовий документ.
6.1.4. До передачі Предмета прокату Наймачеві в обов’язковому порядку застрахувати
цивільно-правову відповідальність власників транспортних засобів в порядку, встановленим
чинним законодавством України.
6.1.5. В період дії даного Договору та після повернення Наймачем Предмету прокату з
прокату перевіряти, в тому числі з використанням ресурсу https://bdr.mvs.gov.ua та/або https://edriver.hsc.gov.ua наявність/відсутність за участю Предмету прокату у період прокату подій з
ознаками адміністративних правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху, в тому числі
зафіксованих в автоматичному режимі.
6.1.6. Інші обов’язки, визначені чинним законодавством України.
6.2. Права Наймодавця:
6.2.1. Наймодавець має право на відшкодування збитків Наймачем згідно умов цього
Договору.
6.2.2. Наймодавець має право розірвати цей Договір та/або вимагати дострокового
повернення автомобіля з прокату у випадку, якщо Наймач порушує правила експлуатації
автомобіля, та/або не оплатив користування автомобілем, та/або не дотримується умов цього
Договору, та/або у випадку повідомлення недостовірних даних про себе при укладанні цього
Договору, а також з інших підстав, що є на думку Наймодавця істотними і можуть спричинити в
майбутньому збиток для Наймодавця. В такому випадку Наймодавець в односторонньому порядку
без будь-якого попереднього повідомлення, має право вилучити предмет прокату не залежно від
його місця знаходження. При цьому гарантійний платіж та сума за невикористані дні прокату
Наймачу не повертаються.
6.2.3. Наймодавець
має
право
здійснювати
GPS
стеження
(відслідковувати
місцезнаходження, зберігати історію тощо) за наданим в прокат у відповідності до умов цього
Договору транспортним засобом від моменту передання авто в прокат і до дня повернення
Наймачем Наймодавцю.

6.2.4. Наймодавець має право протягом всього терміну прокату запитувати у Наймача
інформацію про місцезнаходження транспортного засобу та звіряти отримані від Наймача відомості
з даними GPS моніторингу.
6.2.5. Наймодавець має право відмовити Наймачу в продовженні Договору у разі, якщо
протягом дії даного Договору Наймодавцем було зафіксовано порушення умов Договору з боку
Наймача або до ініціювання Наймачем продовження строку прокату відповідний автомобіль
заброньовано іншим Наймачем.
6.2.6. Має право робити копії та/або витяги (в т.ч. із застосування засобів фотофіксації) з
наданих Наймачем у відповідності п. 3.3 цього Договору документів Наймача.
6.2.7. Наймодавець має право заявити про викрадення автомобіля до компетентних органів
(в т.ч. про незаконне заволодіння транспортним засобом (угон) керуючись ст.289 КК України) та/або
розірвати цей Договір в односторонньому порядку, та/або вимагати дострокового повернення
Предмету прокату з прокату у разі, якщо:
після закінчення строку прокату автомобіль не повернуто Наймачем і не погоджено з
Наймодавцем у встановленому цим Договором порядку продовження строку прокату;
GPS моніторинг не дозволяє встановити місцезнаходження транспортного засобу
протягом 24 годин поспіль за відсутності телефонного зв’язку з Наймачем або якщо Наймач не
відповідає на дзвінки Наймодавця протягом цього періоду чи не виконує вимог Наймодавця зміни
місцезнаходження автомобіля для забезпечення відображення авто у системі стеження;
за даними GPS стеження транспортний засіб знаходиться ближче, ніж 30 км до меж
Донецької та/або Луганської областей, або АР Крим, або будь-якого кордону України та прямує в їх
бік (якщо інше попередньо письмово не погоджено з Наймодавцем);
за наявності підстав вважати, що авто зазнало пошкоджень та/або є засобом скоєння
правопорушення і за відсутності зв’язку з Наймачем або якщо Наймач не відповідає на дзвінки
Наймодавця;
у разі виявлення, що отримані від Наймача дані, в тому числі відносно
місцезнаходження авто, є недостовірними (суперечать даним, отриманим за результатами GPS
моніторингу; одержано відомості про недійсність чи виявлено ознаки підробки будь-якого з
пред’явлених Наймачем у порядку п. 3.3 цього Договору документу тощо).
6.2.8. Має право вимагати відшкодування у визначеному законодавством порядку упущеної
вигоди, якщо з причин незгоди Наймача з сумою завданих збитків, потреби проведення оцінки
таких збитків (шкоди) відповідно, Наймодавець був позбавлений можливості оперативно виконати
ремонт автомобіля та здійснювати його передання в прокат іншим Наймачам.
6.2.9. Має право задовольняти за рахунок гарантійного платежу (застави) вимоги по
стягненню з Наймача компенсацій і витрат, відшкодувань збитків, в тому числі спричинених подіями
з ознаками адміністративних правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху (в тому числі
зафіксованих в автоматичному режимі) за участю Предмету прокату в період строку прокату.
6.2.10. Інші права, визначені чинним законодавством України.
6.3. Обов’язки Наймача:
6.3.1. Наймач зобов’язаний вжити всіх можливих заходів для забезпечення збереження
автомобіля з моменту його отримання і до моменту його повернення Наймодавцю.
6.3.2. Не укладати Договори піднайму, не передавати право користування Предметом
прокату третім особам.
6.3.3. Перевірити загальний стан Предмета прокату, комплектацію, справність автомобіля,
зовнішній вигляд кузова, кількість пального, інші параметри і характеристики автомобіля до
підписання Акту приймання – передачі в прокат і попередити Наймодавця в разі виявлення
дефектів.
6.3.4.
Наймач зобов’язаний оплатити користування предметом прокату своєчасно та у
повному обсязі, сплатити гарантійний платіж. У випадку продовження дії Договору розмір плати за

користування предметом прокату на минулий час не змінюється (не перераховується в залежності
від коливань курсу долару США по відношенню до гривні).
6.3.5.
Сприяти Наймодавцю в реалізації Наймодавцем прав, згідно умов даного Договору
(надавати своєчасно достовірну інформацію по місцезнаходженню автомобіля; на вимогу
Наймодавця змінювати місцезнаходження автомобіля для забезпечення відображення авто у
системі стеження тощо).
6.3.6.
Неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху України, а також передбаченого
швидкісного режиму.
6.3.7. Не допускати:
- пошкодження застрахованого транспортного засобу вантажами, тваринами чи птахами, що
перевозяться ним;
- самогубства, замаху на самогубство під час керування або перебування у транспортному
засобі;
- пошкоджень транспортного засобу внаслідок заїзду у водоймище (річку, озеро, море тощо)
та/або пошкоджень двигуна застрахованого транспортного засобу внаслідок гідравлічного удару
(проникнення води в середину двигуна під час його роботи, що призвело до його пошкодження),
крім випадків стихійного лиха;
- обробки теплом, вогнем чи іншого термічного впливу на Предмет прокату;
- навантаження, розвантаження, зберігання або транспортування вогнепальної зброї, бойових
припасів, паливно-мастильних, вибухонебезпечних, легкозаймистих та їдких речовин і предметів
або порушення правил проведення таких заходів і робіт;
- займання чи пошкодження вогнем внаслідок куріння, підпалу, тощо;
- буксирування будь-якого транспортного засобу за участю Предмета прокату з порушенням
Правил дорожнього руху;
- встановлених правил перевезення пасажирів та вантажу, та/або перевезення з
перевищенням норм, визначених для транспортного засобу;
- залишення у транспортному засобі ключів, пульту сигналізації, реєстраційних документів,
інших документів відносно автомобіля;
- використання транспортного засобу як таксі.
6.3.8.
Використовувати Предмет прокату за цільовим призначенням, не використовувати у
спортивних змаганнях, як знаряддя злочину, для буксирування будь-яких інших автомобілів чи
пересування з причепом, а також для навчання, не використовувати на дорогах, які не мають
твердого покриття.
6.3.9.
Не допускати управління автомобілем в стані алкогольного, наркотичного,
токсичного сп’яніння або у хворобливому стані, при перевтомі, а також під впливом лікарських
препаратів, що знижують швидкість реакції та уваги та не палити (не курити) в салоні автомобіля.
6.3.10. Негайно повідомити Наймодавця (не пізніше однієї години з моменту виявлення)
про втрату чи пошкодження Предмета прокату, не залишати місцезнаходження і діяти в таких
випадках у відповідності з діючим законодавством України, цим Договором та вказівками,
отриманих від Наймодавця, в т.ч. телефоном. У випадку виявлення технічних несправностей під час
користування також повідомити про це Наймодавця у встановлений цим пунктом строк.
6.3.11. У випадку настання ДТП, крадіжки та/або протиправних дій третіх осіб щодо
автомобіля, Наймач повинен негайно повідомити про це Наймодавця, не покидати місце події без
згоди Наймодавця, та у термін не пізніше 36 годин з моменту настання такої події надати
Наймодавцю оригінали отриманих у відповідних державних органах документів , що
підтверджують настання такої події, які є необхідними для отримання Наймодавцем страхового
відшкодування, та заповнити заяву з вказівками обставин, що відбулися.
6.3.12. Нести витрати пов’язані з експлуатацією автомобіля (мийка, заправка паливом,
заправка рідиною для омивання скла, підкачка шин, балансування коліс, стоянка та інше).

6.3.13. У випадку пошкодження предмета прокату не здійснювати без попередньої
письмової згоди Наймодавця розбирання та ремонт автомобіля, також змінювати конструкцію
автомобіля та параметри виробника, крім робіт пов’язаних з необхідністю для його
транспортування.
6.3.14. По закінченню дії Договору повернути автомобіль у стані та за місцем, згідно умов
даного Договору та Акту приймання-передачі в прокат.
6.3.15. У разі дострокового повернення Предмета прокату та розірвання Договору,
повідомити про це Наймодавця у робочий день та час Наймодавця (з 10 години по 18 годину), не
менше ніж за 24 години до запланованого терміну повернення. При цьому Наймодавець робить
перерахунок суми плати за користування Предметом прокату згідно діючого на день повернення
автомобіля Прайс-листа (Прейскуранту), розміщеного на сайті https://rentdrive.ua.
6.3.16. Компенсувати (відшкодувати) Наймодавцю у передбачені цим Договором та/або
чинним законодавством строки і розмірах всі збитки, витрати тощо.
6.3.17. Інші обов’язки, визначені чинним законодавством України.
6.4. Права Наймача:
6.4.1.
Не підписувати Акт приймання-передачі в прокат за наявності невідповідностей
зазначених у Акті даних фактичним параметрам, стану, комплектації, іншим будь-яким
характеристикам автомобіля та/ у разі незгоди Наймача з будь-якою зазначеною в Акті прийманняпередачі в прокат інформацією, в т.ч. вартістю Предмета прокату.
6.4.2.
Наймач має право використовувати автомобіль цілодобово в межах території
України, крім Донецької та Луганської областей, а також АР Крим, у відповідності з цим Договором.
6.4.3.
Достроково розірвати діючий Договір, повернути автомобіль Наймодавцю з
дотриманням умов цього Договору, якщо автомобіль має недоліки, які перешкоджають його
використанню (приховані недоліки).
6.4.4.
Наймач має право на отримання від Наймодавця додаткової інформації стосовно
умов прокату та технічної експлуатації автомобіля.
6.4.5.
Інші права, визначені чинним законодавством України.
7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
7.1. В момент укладання даного Договору Наймач сплачує Наймодавцю гарантійний платіж
у вигляді застави, розмір якого погоджується Сторонами шляхом підписання ними Акту прийманняпередачі в прокат.
7.2. Предмет застави - грошові кошти Наймача, які вносяться у безготівковій або готівковій
формі.
7.3. Строком застави є строк фактичного користування автомобілем, визначений в Акті
приймання-передачі в прокат та строк до 30 календарних днів з дня отримання Наймодавцем
автомобіля з прокату (в тому числі період, протягом якого Наймодавцем здійснюється перевірка
наявності/відсутності за участю Предмету прокату в період прокату подій з ознаками
адміністративних правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху (в тому числі зафіксованих в
автоматичному режимі)).
7.4. Безготівкова форма застави передбачає списання визначеної Актом прийманняпередачі в прокат грошової суми з банківської картки Наймача за його згодою на строк, згідно п. 7.3
Договору.
7.5. Зазначений у цьому розділі Договору гарантійний платіж забезпечує вимоги, які можуть
виникнути в майбутньому згідно з умовами цього Договору, в т.ч. є забезпеченням збереження
Предмету прокату (повернення автомобіля після прокату в стані та комплектності, згідно умов
даного Договору), забезпеченням сплати Наймачем штрафів, стягнень, сум визначених внаслідок
подій з ознаками адміністративних правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху,
забезпеченням задоволення інших майнових вимог Наймодавця, які виникають або можуть

виникнути у Наймодавця на підставі цього Договору, Акту приймання-передачі легкового
автомобіля в прокат).
7.6. Гарантійний платіж підлягає поверненню Наймодавцем Наймачу після спливу строку
застави за умови належного виконання Наймачем його зобов’язань за цим Договором або
добровільного своєчасного відшкодування всіх збитків та/або сплати неустойки, та/або інших
визначених цим Договором платежів. Повернення безготівкової застави або її частини (якщо
відбулося покриття (утримання заставних сум) у передбачених цим Договором випадках)
виконується у відповідності до правил, встановлених банком Наймодавця.
7.7. Наймодавець має право притримати гарантійний платіж у разі повернення Предмету
прокату з прокату у стані (забрудненість тощо), що перешкоджає огляду автомобіля на
наявність/відсутність пошкоджень такого транспортного засобу, до усунення за рахунок Наймача
відповідних обставин. Також гарантійний платіж підлягає притриманню в повному обсязі у разі
неможливості при зовнішньому огляді автомобіля визначити весь перелік пошкоджень чи вартість
відшкодування (компенсації), до усунення обставин, які стали підставою притримання суми застави.
7.8. Укладанням цього Договору Сторони засвідчують, що покриття з сум гарантійного
платежу (утримання за рахунок заставних коштів) будь-яких майнових зобов’язань Наймача та/або
будь-якої заборгованості Наймача по визначених цим Договором його зобов’язаннях, збитків
завданих Предмету прокату та/або Наймодавцеві, та/або власнику відповідного транспортного
засобу, в т.ч. по неустойці, інфляційних втратах, відсотках річних, компенсаціях і відшкодуваннях,
розрахованих Наймодавцем у відповідності до умов цього Договору та/або чинних норм
законодавства, в тому числі компенсацію яких погоджено в Акті приймання-передачі автомобіля в
прокат, здійснюється Наймодавцем одноособово з повідомленням про таке Наймача.
7.9. Сторони погодили, що покриття з сум гарантійного платежу (утримання за рахунок
заставних коштів) усіх видів відшкодувань, затрат, збитків, зокрема компенсацію яких погоджено в
Акті приймання-передачі автомобіля в прокат, в тому числі, які спричинені подіями з ознаками
адміністративних правопорушень в сфері безпеки дорожнього руху, в тому числі зафіксованих в
автоматичному режимі, здійснюється Наймодавцем одноособово, зокрема, за результатами
перевірки Наймодавцем відомостей з використанням ресурсу https://bdr.mvs.gov.ua та/або
https://e-driver.hsc.gov.ua , або іншого сервісу, що надає відповідну достовірну інформацію.
До сум утримання з гарантійного платежу включаються також відшкодування коштів, що підлягають
сплаті або сплачені Наймодавцем чи власником відповідного транспортного засобу (Предмету
прокату) в якості банківських комісій тощо при здійсненні грошових переказів (сплати штрафів
та/або інших платежів, понесенні інших затрат).
7.10. Юридичні особи додатково до сплати гарантійного платежу надають гарантійний лист
про відшкодування збитків завданих під час користування Предметом прокату.
8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ та УМОВИ ЙОГО РОЗІРВАННЯ
8.1. Строком дії Договору є час, протягом якого Сторони будуть здійснювати свої права та
виконувати їх обов'язки відповідно до умов цього Договору.
8.2. Договір діє з моменту його укладання Сторонами та до виконання ними своїх
зобов’язань по цьому Договору.
8.3. Договір прокату легкового автомобіля є укладеним після власноручного підписання
Наймачем Угоди про приєднання до Типових умов Договору прокату легкового автомобіля,
розміщених на веб-сайті за адресою: https://rentdrive.ua, а також Акту приймання-передачі
автомобіля в прокат, включаючи опис технічного стану автомобіля перед прокатом, скріплення цих
документів підписом Наймодавця.
8.4. Нотаріальне посвідчення даного Договору може бути здійснене за ініціативою та коштом
Наймача, ініціювання Наймачем нотаріального посвідчення даного Договору має бути висловлене
письмово із зазначенням часу та місця такої дії в межах м. Києва.
8.5. Дія Договору може бути припинена достроково:

- за рішенням суду;
за ініціативою Наймодавця та у визначений Наймодавцем строк (з моменту) у разі
порушення Наймачем будь-якої з умов даного Договору;
- з інших підстав, передбачених законодавством України.
9. ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ СТОРІН та КОМУНІКАЦІЯ
9.1. Наймач засвідчує, що законно перебуває в межах території України, адреса місця
проживання (перебування) Наймача на території України на день укладання даного Договору та
номери засобу (засобів) зв’язку зазначаються в цьому Договорі. У разі зміни адреси, інших
контактних даних, Наймач зобов’язується негайно письмово повідомляти Наймодавця, а у випадку
неповідомлення, нести всі несприятливі пов’язані з цим ризики та наслідки. Якщо протягом дії
Договору будь-якою Стороною не було повідомлено іншу Сторону про зміну адреси, зазначеної в
цьому Договорі, кореспонденція, надіслана іншою Стороною на адресу, що зазначена в Договорі,
вважається отриманою та прийнятою іншою Стороною.
9.2. У разі отримання Наймачем, в тому числі електронною поштою, Додаткових угод, Актів
чи будь-яких інших документів, що потребують підпису Наймача, такі документи (за відсутності
зауважень) повинні бути підписані Наймачем власноруч і відправлені Наймодавцю у спосіб, у який
отримані від Наймодавця (скан. копії тощо). В будь-якому разі обов’язково надіслані
рекомендованим поштовим відправленням в оригіналі на зазначену у цьому Договорі поштову
адресу Наймодавця протягом трьох календарних днів з дня отримання кожного відповідного
документу.
9.3. За наявності у Наймача будь-яких зауважень, незгоди зі змістом отриманих від
Наймодавця (в т.ч. електронною поштою) документів по цьому Договору, Наймач зобов’язаний
письмово сповістити про такі зауваження, висловити мотивовані заперечення Наймодавцю у
встановлений п. 9.2 строк. Після спливу трьох календарних днів з дня отримання Наймачем кожного
документу, за відсутності зауважень, мотивованих заперечень Наймача, відповідний документ
вважається погодженим Сторонами.
9.4. Укладаючи даний Договір, Наймач засвідчує, що являється належною уповноваженою на
це особою, у разі перебування у шлюбі, діє за згодою другого з подружжя та зобов’язується нести
усі фінансові наслідки у разі непогодження другим з подружжя умов даного правочину; на законних
підставах володіє усією інформацією, яку надає Наймодавцю за цим Договором та яку має право
використовувати, поширювати, розголошувати третім особам, в тому числі, надавати Наймодавцю
в обсягах, потрібних для виконання останнім його обов’язків по даному Договору. Наймач також
гарантує, що укладанням, виконанням цього Договору не порушуються права, свободи і законні
інтереси будь-яких третіх осіб, в т.ч. малолітніх чи неповнолітніх.
9.5. Наймач добровільно надає свою безумовну згоду на обробку Наймодавцем та його
працівниками, будь-якими залученими Наймодавцем у зв’язку з виконання цього Договору
особами, установами, організаціями персональних, інших даних отриманих від Наймача в
результаті правових відносин за цим Договором, в т.ч. даних відносно осіб, що можуть знаходитись
в салоні автомобіля (Предмету прокату), а також згоду на здійснення Наймодавцем GPS
моніторингу (відслідковувати місцезнаходження, зберігати історію тощо) наданого в прокат у
відповідності до умов цього Договору транспортного засобу від моменту передання авто в прокат і
до дня повернення Наймодавцю, а також безумовну згоду на запис телефонних розмов Наймача з
Наймодавцем з використанням будь-яких записуючих пристроїв. Обробка включає, але не
обмежується, збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптуванням, поновленням,
використанням і поширенням (включаючи передачу), знищенням даних, які обробляються
Наймодавцем, будь-якою особою, якій відповідні дані було передано. Наймач погоджується, що
Наймодавець не зобов’язаний отримувати жодної додаткової згоди Наймача для передачі
отриманих від Наймача персональних, інших даних до будь-якої особи.

9.6. Наймодавець здійснює свою діяльність з передання речей у прокат (найм) в межах
чинного законодавства України, є платником єдиного податку. Наймодавець засвідчує, що
підписант з його боку є належним чином уповноваженим на укладання Договору, згідно діючого
законодавства.
10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ (ЗБИТКІВ) та ФОРС-МАЖОР
10.1.
За невиконання або неналежне виконання обов’язків за цим Договором
Наймодавець та Наймач несуть відповідальність у відповідності до цього Договору та/або діючого
законодавства України.
10.2. За ухилення Наймодавця від прийняття від Наймача Предмету прокату з прокату або
за прострочення з вини Наймодавця передання автомобіля в прокат на визначених цим Договором
умовах, Наймодавець зобов’язаний сплатити Наймачу пеню в розмірі 15 % від вартості (ціни)
добового прокату, визначеної Актом приймання-передачі в прокат у гривні за кожен день
прострочення, але не більше внесеної Наймачем суми застави (гарантійного платежу).
10.3.
Наймач у порядку, згідно даного розділу, відповідає перед Наймодавцем за будьякий збиток, заподіяний Предмету прокату чи його комплектуючим, крадіжку автомобіля або його
частин, додаткового обладнання, втрату або пошкодження документів відносно автомобіля, а
також за збитки, спричинені Наймодавцю, Предмету прокату порушенням з боку Наймача умов
даного Договору або правил дорожнього руху.
10.4.
У разі порушення умов повернення автомобіля відносно місця повернення,
компенсації Наймачем підлягають витрати Наймодавця по поверненню автомобіля до
місцезнаходження Наймодавця у визначеному Актом приймання-передачі з прокату розмірі.
10.5.
У випадку повернення автомобіля з меншою кількістю пального у паливному баку,
ніж кількість пального, яка була присутня у паливному баку на момент передання автомобіля в
прокат, Наймач відшкодовує різницю за визначеними Актом приймання-передачі в прокат
розцінками.
10.6.
У разі пошкодження, знищення або втрати шин, дисків коліс, фірмових знаків,
реєстраційних номерів, ключа запалення, GPS-навігатора, знаку аварійної зупинки, домкрата, ключа
балонного, аптечки, вогнегасника, дитячого сидіння, пошкодження салону автомобіля;
пошкодження чи втрати документів, які передавались Наймачу Наймодавцем разом з автомобілем,
Наймач відшкодовує Наймодавцю вартість таких пошкоджених чи втрачених, чи знищених
комплектуючих або обладнання та вартість ремонтних, інших робіт по відновленню автомобіля
(його частин), затрати по відновленню документів відповідно, в повному обсязі та у розмірі,
визначеному Актом приймання-передачі з прокату згідно з умовами цього Договору.
Відшкодування (компенсація) за даним пунктом здійснюється незалежно від наявності/відсутності
порушень з боку Наймача умов даного Договору.
10.7.
Наймач відшкодовує Наймодавцю заподіяну в період строку прокату шкоду
(збитки) в повному обсязі, якщо такі збитки завдано майну Наймодавця (Предмету прокату)
внаслідок порушень з боку Наймача положень будь-якого пунктів 6.3.6-6.3.11 цього Договору.
10.8.
У разі повернення Предмету прокату з прокату з пошкодженнями (за
виключенням конструктивної загибелі Предмету прокату та ушкоджень, вказаних у п. 10.6
Договору), за відсутності порушень з боку Наймача положень будь-якого пунктів 6.3.6-6.3.11
цього Договору, Наймач сплачує Наймодавцю грошові кошти у розмірі вартості відновлення,
ремонту Предмету прокату, визначеної Актом приймання-передачі з прокату або
спеціалізованою станцією (СТО). Розмір відшкодування (компенсації) за даним пунктом
обмежується 3_(трьома) відсотками вартості автомобіля, зазначеної у Акті приймання-передачі
в прокат.
10.9.
У разі повернення Предмету прокату з прокату з пошкодженнями, за яких вартість
його відновлення (ремонту) перевищує 75% визначеної Актом приймання-передачі в прокат
вартості автомобіля (конструктивна загибель), за відсутності порушень з боку Наймача положень

будь-якого пунктів 6.3.6-6.3.11 цього Договору, Наймач сплачує Наймодавцю 10 (десять) відсотків
від визначеної Актом приймання-передачі в прокат вартості Предмету прокату.
10.10. У випадку прострочення внесення плати за користування предметом прокату та/або
будь-якого іншого передбаченого цим Договором платежу, Наймач зобов’язаний сплатити
Наймодавцю пеню в розмірі 15 % від вартості (ціни) добового прокату, визначеної Актом
приймання-передачі в прокат у гривні за кожен день прострочення, за кожне порушення. Пеня
нараховується з наступної неоплаченої доби та до повного виконання кожного конкретного
зобов’язання.
10.11. Якщо Наймач своєчасно не виконує обов’язки щодо повернення предмета прокату
після закінчення строку прокату або у разі дострокового розірвання Договору більше, ніж дві доби,
він зобов’язаний сплатити Наймодавцю неустойку у розмірі подвійної плати за користування
предметом прокату за весь час прострочення, розраховану у відповідності до п. 2.4 цього Договору.
10.12. Будь-яка майнова відповідальність Наймача перед Наймодавцем по даному
Договору здійснюється в першу чергу за рахунок сум гарантійного платежу (розділ 7 цього
Договору), якщо Сторонами не буде обумовлено інше.
10.13. Розмір збитку, нанесений предмету прокату зазначається в Акті приймання-передачі
з прокату або оцінюється Наймодавцем за розцінками спеціалізованих станцій. У випадку незгоди
Наймача з сумою нанесених збитків, він за власний рахунок звертається до незалежного Бюро
експертної оцінки чи організації, що у визначеному законодавством порядку здійснює оціночну
діяльність відносно транспортних засобів.
Про незгоду з визначеною Наймодавцем у порядку, згідно умов даного Договору сумою
завданих збитків, Наймач зобов’язаний повідомити Наймодавця письмово не пізніше, ніж протягом
двох робочих днів з дня настання строку відшкодування шкоди (збитків) за даним Договором. У разі
неповідомлення у визначений даним пунктом строк, розмір завданих матеріальних збитків
вважається погодженим між Наймодавцем та Наймачем.
10.14. Наймач за власний рахунок і повному обсязі несе витрати, пов’язані зі шкодою,
заподіяною його життю і здоров’ю, а також життю і здоров’ю пасажирів, що знаходились в
автомобілі в період дії Договору, а також за збиток, нанесений їх багажу та всім і будь-яким
матеріальним цінностям.
10.15. Наймач несе матеріальну відповідальність в повному обсязі за завдану Наймодавцю
будь-яку шкоду у разі, якщо така шкода спричинена внаслідок дій та/або бездіяльності третіх осіб,
яким Наймач в порушення умов даного Договору передав право користування Предметом прокату.
10.16. Наймач несе повну визначену цим Договором та/або чинним законодавством
України відповідальність і гарантує дотримання умов даного Договору додатковим водієм, якщо
такому він довірив управління, зазначивши його право у цьому Договорі (додатках до нього).
10.17. Наймач несе відповідальність за порушення Правил дорожнього руху та самостійно
сплачує відповідні штрафи. Порушення Наймачем Правил дорожнього руху, які зафіксовані в
автоматичному режимі у період, в який Наймач користувався Предметом прокату, підлягає оплаті
відповідним Наймачем разом, включаючи всі нарахованими штрафні санкції, в тому числі сплаті за
рахунок сум гарантійного платежу у відповідності до розділу 7 цього Договору. У випадку
оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері
забезпечення безпеки дорожнього руху зафіксовані не в автоматичному режимі, Наймач
зобов’язаний передати в день повернення автомобіля з прокату відповідні матеріали Наймодавцю
та сплатити (або надати документи про сплату) відповідні штрафи.
10.18. Автомобілем може корувати водій не молодше 23 років, що має дійсне посвідчення
на право керування транспортним засобом відповідної категорії і стаж водіння не менше 2 років.
10.19.
У випадку, якщо Наймач не відповідає вимогам, визначеним цим пунктом і все ж
таки бажає укласти Договір прокату, такий Наймач приймає на себе всі додаткові ризики, в т.ч. несе
повну матеріальну відповідальність за збереження автомобіля, включаючи всі збитки в повному
обсязі, які не відшкодовуються договором страхування.

10.20. У разі, якщо умови даного Договору дозволяють здійснити нарахування пені за одне
й те ж саме порушення з посиланням на різні пункти цього Договору, вибір пункту, згідно якого
здійснюватиметься розрахунок пені, виконується Наймодавцем.
10.21. Строк відшкодування шкоди (збитків) Наймачем Наймодавцю вважається таким, що
настав у день приймання Наймодавцем автомобіля за Актом приймання-передачі з прокату або за
вимогою Наймодавця (в день пред’явлення вимоги), залежно від того, яка дія/подія відбулась
раніше.
10.22. При настанні обставин неможливості часткового чи повного виконання будь-якою зі
Сторін її обов’язків згідно даного Договору, а саме: пожежа, стихійне лихо, страйки, військові дії або
заворушення чи інші незалежні від сторін обставини (форс-мажор), строки виконання обов’язків за
цим Договором подовжуються на визначених даним Договором умовах на період в часі, протягом
якого діють обставини форс-мажору.
10.23. Сторона, для якої виникла неможливість виконання обов’язків за цим Договором,
зобов’язана письмово повідомити іншу Сторону про настання і припинення таких обставин, але не
пізніше 3 (трьох) календарних днів з дня настання форс-мажорних обставин.
10.24. Несвоєчасне повідомлення про непереборні обставини позбавляє відповідну
Сторону в майбутньому посилатись на них. Належним доказом наявності обставин форс-мажору та
їх тривалості, у разі спору, вважається відповідне підтвердження Торгово-промислової палати
України.
11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
11.1.
Всі спори та суперечки мають вирішуватися шляхом переговорів. При вирішенні
спору Сторони керуються матеріальним та процесуальним правом України.
11.2.
У випадку недосягнення Сторонами згоди, всі спори та розбіжності вирішуються у
суді за місцем виконання даного Договору (Оболонський районний суд м. Києва), згідно ч. 8 ст. 28
ЦПК України.
12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1.
Кожна зі Сторін гарантує, що вступає у регульовані цим Договором взаємовідносини
з повним розумінням його умов і відповідальністю за виконання взятих на себе зобов’язань.
12.2.
Сторони стверджують, що укладання цього Договору спрямоване на реальне
настання правових наслідків, які обумовлені ним; волевиявлення Сторін є вільним і відповідає їх
внутрішній волі та дійсним намірам; даний Договір не має характеру фіктивного та удаваного
правочину; Наймач погоджується з цінами, вартістю, зазначеними в цьому Договорі і/або додатках
до нього, Акті приймання-передачі в прокат, Прайс-листі (Прейскуранті) Наймодавця, розміщених
на веб-сайті: https://rentdrive.ua та з порядком погодження цін, вартості, розміру відшкодувань,
умовами їх затвердження і змін; Сторони стверджують, що не обмежені в праві укладати правочини,
не визнані у встановленому порядку недієздатними повністю або частково, не страждають на
захворювання, що перешкоджають усвідомленню ними суті цього Договору, немає інших перепон
для Наймача вірно зрозуміти зміст даного Договору.
12.3.
Наймач засвідчує, що до укладання даного Договору отримав від Наймодавця в
повному обсязі у чіткий, зрозумілий спосіб всю необхідну, доступну, достовірну та своєчасну
інформацію про послуги, які надаватимуться згідно даного Договору і яка необхідна для здійснення
свідомого вибору, зокрема: перелік та обсяг послуг за цим Договором, основні характеристики
послуг, переваги, небезпека, склад, методи використання результатів наданих послуг, метод
(спосіб) надання послуг, очікувані результати, ціни та спосіб їх розрахунку і порядок
погодження/затвердження, ціни діючого Прайсу (Прейскуранту) та можливість і межі їх збільшення
шляхом затвердження Наймодавцем нової редакції Прайсу, що розміщуються на веб-сайті:
https://rentdrive.ua , наявність знижок або інших цінових переваг тощо, ознайомлений з Типовими
умовами прокату, умовами договору КАСКО (за його наявності відносно автомобіля, що є

Предметом прокату за цим Договором), інформований про наявність чи відсутність страхування по
КАСКО автомобіля, який передається Наймачу на підставі даного Договору, отримав усю іншу
інформацію, надання якої передбачено чинними нормами законодавства України.
12.4.
Під робочими днями Наймодавця в цьому Договорі розуміються: понеділок,
вівторок, середа, четвер, п’ятниця за виключенням офіційно встановлених святкових та вихідних
днів.
12.5.
Граматичні помилки і опечатки, якщо такі присутні, не вважаються ознаками
недійсності умов даного Договору.
12.6.
Всі документи, що стосуються взаємовідносин Сторін по цьому Договору, якими
обмінялись Сторони електронною поштою чи по факсу, чи в будь-який інших спосіб, вважаються
дійсними до отримання кожною зі Сторін оригіналу відповідного документу.
12.7.
Всі додатки до Договору прокату, в т.ч. Акт приймання-передачі автомобіля з
прокату, включаючи опис технічного стану автомобіля після прокату, додаткові угоди чи
доповнення, акти тощо, які укладаються або погоджуються Сторонами у відповідності до умов
даного Договору, є невід’ємною частиною Договору прокату.
Зміни до Типових умов Договору прокату (затвердження Нової редакції Умов) вносяться
Наймодавцем в межах, у строки та обсягах, що визначаються Наймодавцем.

