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Załącznik 4: Poręczenie. Deklaracja.

1.     OŚWIADCZENIE PORĘCZYCIELA

RENDIN POLSKA SP. Z O. O. (1*)  reprezentowana przez Pana Alain Aun, prezesa zarządu spółki („Poręczyciel”),

udziela niniejszym subsydiarnego poręczenia za zobowiązania Najemcy wynikające z Umowy Najmu nr  zawartej za
pośrednictwem Platformy Rendin, co oznacza, że zobowiązania z tytułu poręczenia wykona po zaistnieniu warunków
opisanych poniżej w pkt 5 poniżej , przy czym szczegółowe zasady odpowiedzialności Poręczyciela określa kompleksowo
niniejszy dokument Poręczenia (Surety Bond), stanowiący załącznik do Umowy Najmu.

Poręczenie obejmuje przyszłe zobowiązania Najemcy, jakie mogą powstać z tytułu Umowy Najmu i w związku z jej
wykonywaniem, wraz z odsetkami ustawowymi oraz innymi należnościami Najemcy wynikającymi z Umowy Najmu, do kwoty
nie wyższej niż 4 (cztery) miesięczne czynsze najmu, zgodnie z kwotą czynszu określoną w Umowie Najmu (niezależnie od
okresów rozliczeniowych przyjętych w Umowie najmu - tygodniowe/miesięczne).
Równocześnie Poręczyciel oświadcza, że zobowiązanie z tytułu udzielonego Poręczenia zostanie wykonane na zasadach
opisanych w niniejszym dokumencie i zgodnie z obowiązującym prawem. 
Poręczenie wchodzi w życie z dniem i pod warunkiem zawarcia Umowy Najmu (Rental Agreement) i podpisania Protokołu
Wydania (Handover Protocol) i obowiązuje w trakcie trwania Umowy Najmu, jednak nie dłużej niż w okresie 10 lat od dnia
zawarcia Umowy Najmu.

Niniejsze Poręczenie (zwane dalej również Umową) jest częścią Rendin Service (Usług Rendin). Usługi Rendin polegają na
utrzymaniu platformy najmu, na której strony mogą się spotkać, dokonać sprawdzenia swojej przeszłości i zawrzeć umowę
najmu, usługi Rendin obejmują również doradców CS i pomoc prawną zapewniającą przejrzystość i uczciwość stosunku
najmu, Rendin zapewnia usługi zarządzania procesem wypowiadania umów i inną pomoc przez cały okres trwania umowy, w
ramach Usług Rendin udziela również poręczenia w zakresie uzupełnienia lub zastąpienia kaucji w celu rozpoczęcia stosunku
najmu z niższymi kosztami.

Poręczenie jest umową trójstronną w której poręczyciel (Rendin) gwarantuje spełnienie, zapłatę, lub wykonanie zobowiązań
dłużnika (Najemcy) wobec wierzyciela (Wynajmującego) wynikających z Umowy Najmu numer . Oświadczenie poręczyciela ma
formę pisemną i jest zawarte w niniejszej Umowie (Oświadczenie). Podpis kwalifikowany jest równoznaczny z formą pisemną.
Oświadczenie zawarte w niniejszej Umowie (Poręczenie) wraz z niniejszą Umową (Poręczenie) stanowią całość regulacji
poręczenia odnoszącego się do Umowy Najmu. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi dokumentami zastosowanie mają
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego.

Poręczyciel (Rendin), dłużnik (Najemca) i wierzyciel (Wynajmujący) zwani są dalej Stronami, a każda z nich z osobna Stroną. 

Jeżeli dłużnik nie wykona świadczenia wynikającego z Umowy Najmu, wierzycielowi przysługuje prawo do wniesienia
roszczenia o naprawienie poniesionych szkód lub strat. Jeżeli roszczenie jest zasadne, poręczyciel wypłaci odszkodowanie,
które nie może przekroczyć kwoty poręczenia. Wówczas dłużnik zwróci poręczycielowi wszelkie wypłacone kwoty  a
poręczyciel ma prawo do wszczęcia postępowania regresowego na drodze sądowej, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Zobowiązania Rendin z tytułu poręczenia dotyczą wyłącznie sytuacji wskazanych w niniejszym dokumencie, są ograniczone
do wskazanej w nim kwoty poręczenia i wyłącznie do sytuacji, które powstały w trakcie trwania Umowy Najmu, jednak w
każdym przypadku nie dłużej niż w okresie 10 lat od dnia zawarcia Umowy Najmu. 

Niniejsze poręczenie zawiera informacje o kwocie poręczenia, warunkach realizacji, zobowiązaniach stron i inne niezbędne
informacje.

(1*)  RENDIN POLSKA SP. Z O. O. spółka utworzona i istniejąca na podstawie prawa polskiego, z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000886037, o numerze NIP 5252853348, REGON: 388311920, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, w całości opłaconym.
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2.     STRONY

5.     OBOWIĄZUJĄCE REGUŁY I ZASADY 

3.     WARTOŚĆ PORĘCZENIA

4.     OPŁATA ZA USŁUGĘ RENDIN

 WYNAJMUJĄCY Najemca Poręczyciel

Imię I Nazwisko/nazwa   Rendin Polska Sp. z o.o.

(2*) 

Numer Pesel / Regon   388311920

Adres Korespondencyjny   ul.Twarda 18, 00-105

Warszawa

Numer telefonu   +48 602 114 702

E-mail   info@rendin.pl

Wartość opłaty za usługę Rendin (miesięczna)  2.5% miesięcznego czynszu  

Płatnik opłaty za usługę Rendin  

Dzień zapłaty za usługę Rendin (miesięcznie)  

Odpowiedzialność Poręczyciela ma charakter subsydiarny i wchodzi w życie po spełnieniu następujących przesłanek:
          1. Umowa Najmu została zawarta przez Strony za pośrednictwem Platformy Rendin, 
          2. Protokół Wydania został zawarty za pośrednictwem platformy Rendin,
          3. Poręczenie (Umowa) zostało zawarte pomiędzy Rendin, Najemcą i Wynajmującym, 
          4. Oświadczenie Poręczyciela zostało sporządzone na piśmie przez Rendin. Podpis kwalifikowany jest równoznaczny z
formą pisemną.

Strony postanawiają wyłączyć stosowanie art. 881 KC.

Wartość poręczenia za zobowiązania Najemcy jest równa maksymalnie czterem miesięcznym czynszom najmu zgodnie z
kwotami określonymi w Umowie Najmu. 

ZAKRES
ODPOWIEDZIALNOŚCI Zasady do wdrożenia

Niedokonanie płatności Obowiązki Wynajmującego w przypadku opóźnienia w płatnościach z czynszem lub kosztami
ubocznymi 

W przypadku opóźnienia w płatnościach: 
          1.  W przypadku zalegania z czynszem i kosztami ubocznymi Wynajmujący jest
zobowiązany zrobić wszystko, co możliwe, aby zminimalizować potencjalne ryzyko
powiększenia się zwłoki w płatności, w tym niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 14 dni)
poinformować Rendin o tym, że Najemca nie uregulował płatności, i pomimo upomnienia
Wynajmującego, Najemca nadal nie wywiązał się ze swoich zobowiązań. 
          2.  Wynajmujący jest zobowiązany zrobić wszystko, co w jego mocy, w celu rozwiązania
Umowy Najmu z Najemcą, który nie płaci czynszu, w tym Wynajmujący jest zobowiązany do
skorzystania z prawa do wypowiedzenia w przypadku opóźnienia Najemcy w zapłacie czynszu,
kosztów ubocznych lub ich znacznej część za cztery kolejne terminy płatności (tj. łącznie
miesiąc kalendarzowy).

Sugerowane wzory upomnień, ostrzeżeń i wypowiedzeń dostępne są na

(2*) RENDIN POLSKA SP. Z O.O. spółka utworzona i istniejąca na podstawie prawa polskiego, z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000886037, o numerze NIP 5252853348, REGON: 388311920, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, w całości opłaconym.
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 stronie: rendin.pl/documents

W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy lub porzucenia Lokalu: 

          1.  Umowa Najmu może zostać rozwiązana w każdym czasie za porozumieniem Stron. W
przypadku, gdy Najemca będzie chciał przedwcześnie zwrócić Lokal, Strony będą starały się
osiągnąć kompromis. Osiągnięcie kompromisu oznacza w szczególności poszukiwanie nowego
najemcy i rozwiązanie dotychczasowej umowy najmu tuż przed zakwaterowaniem nowego
najemcy. Wspólnym celem Wynajmującego, Najemcy i Rendin jest zawsze zapobieganie
ewentualnym szkodom wynikającym z pozostawienia przedmiotu najmu pustego, a w razie
potrzeby wszystkie strony dołożą starań, aby jak najszybciej znaleźć nowego najemcę. Nie
zwalnia to obecnego Najemcy z jego zobowiązań umownych. 
          2.  Jeżeli jednak Lokal został umyślnie opuszczony (tj. porzucony) przed końcem Umowy
Najmu, Wynajmujący jest zobowiązany do niezwłocznego rozpoczęcia poszukiwania nowego
najemcy w celu zmniejszenia szkód spowodowanych pozostawieniem obiektu pustego. Jeżeli
Wynajmujący nie jest w stanie wywiązać się z tego obowiązku, Rendin ma prawo zorganizować
znalezienie nowego najemcy do danego obiektu najmu. Wynajmujący musi dołożyć wszelkich
starań, aby umożliwić Rendin skorzystanie z przysługującego mu prawa, w tym złożyć wszelkie
oświadczenia niezbędne do efektywnego oddania Lokalu nowemu najemcy.

Jeżeli Najemca zalega z płatnością czynszu, opłatami za media lub ich znaczną częścią przez
okres dłuższy niż 14 dni od daty wymagalności, Wynajmujący powinien: 

          1.  Poinformować Rendin 
          2.  Przedłożyć odpowiednie faktury, jeśli ma to zastosowanie, dokumenty i/lub
informacje, z których wynika obowiązek zapłaty Najemcy wraz z kalkulacją zadłużenia 
          3.  Potwierdzić z Rendin niezbędne kroki 
          4.  Zgłosić Najemcy swoje roszczenie 

Jeżeli Najemca nie wypełni swoich zobowiązań w ciągu 30 dni od pisemnego złożenia mu
roszczenia przez Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo złożyć w Rendin wniosek o
poręczenie w celu pokrycia poniesionych szkód. Wynajmujący przedstawi Rendin ostateczną
wysokość szkody i wszystkie związany z tym dowody. 

Rendin sprawdzi zawiadomienie i w razie potrzeby poprosi o dodatkowe informacje w ciągu 7
dni. Wpłata powinna nastąpić nie później niż po upływie 7 dni od dnia uznania roszczenia za
zasadne. W przypadku sporu pomiędzy Wynajmującym a Najemcą Rendin będzie pełnił
funkcję arbitra. Rendin ma prawo do zebrania stanu faktycznego i oszacowania kosztów
szkody.

Mienie Wynajmującego

(Odpowiedzialność

Najemcy) 

Obowiązki Wynajmującego związane z jego mieniem w przypadku, gdy Najemca wyrządził
szkodę w wynajmowanym Lokalu (z wyłączeniem naturalnego, zwykłego zużycia) oraz w
zakresie odpowiedzialności Najemcy: 

Dowód uszkodzenia mienia musi wynikać z Protokołu Wydania, który powinien zostać
zaakceptowany przez Najemcę i Wynajmującego. W przypadku braku protokołu Wydania
udowodnienie wysokości szkody może być trudne lub niemożliwe. W przypadku
nieudowodnionej szkody poręczenie jest wyłączone.

Jeżeli w czasie trwania Umowy Najmu i/lub w przypadku wyprowadzenia się Najemcy zajdzie
dodatkowa uzasadniona potrzeba posprzątania Lokalu lub dokonania innych jego ulepszeń,
Wynajmujący powinien: 

1. Poinformować Rendin 
2. Ocenić szkody wyrządzone przez Najemcę 
3. Przygotować cennik prac, niezbędnych do wyeliminowania szkód 
4. Potwierdzić z Rendin niezbędne kroki 
5. Zgłosić Najemcy swoje roszczenie 

Jeżeli Najemca nie wypełnił swoich zobowiązań w ciągu 30 dni od pisemnego złożenia mu
roszczenia przez Wynajmującego, Wynajmujący ma prawo złożyć w Rendin wniosek o
poręczenie w celu pokrycia poniesionych szkód. 

Nieodpłatna pomoc

prawna

Pomoc prawna dla Wynajmującego i Najemcy w sprawach wynikających ze stosunków najmu
lub własności i używania powierzchni najmu jest nieodpłatna: 

E-mail pod którym można uzyskać pomoc prawną Rendin: info@rendin.pl

(2*) RENDIN POLSKA SP. Z O.O. spółka utworzona i istniejąca na podstawie prawa polskiego, z siedzibą przy ul. Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000886037, o numerze NIP 5252853348, REGON: 388311920, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, w całości opłaconym.
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6.     ZGODY/POTWIERDZENIA

Okres obowiązywania Poręczenia Okres obowiązywania Poręczenia rozpoczyna się od dnia rozpoczęcia

obowiązywania Umowy Najmu i kończy się jednocześnie z wygaśnięciem

Umowy Najmu. W każdym przypadku okres poręczenia nie może

przekroczyć 10 lat.

Regulaminy Właściwe ogólne warunki i regulaminy produktu dostępne są na

rendin.pl/legal

Poręczenie ma na celu zapewnienie, aby dłużnicy działali zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli dłużnik wskazane przepisy
naruszy, poszkodowany wierzyciel ma prawo wystąpić z roszczeniem w zakresie poręczenia w celu pokrycia poniesionych
szkód. Rendin ma prawo domagać się zwrotu kosztów od dłużnika w przypadku pokrycia szkody lub roszczenia. 

W celu zapewnienia aby Poręczenie było skuteczne, Dłużnik zobowiązuje się do spełnienia postanowień Umowy Najmu i
Poręczenia, zapewniając, że także inne osoby mieszkające w Lokalu wraz z dłużnikiem uczynią to samo. 

W przypadku opóźnienia w zapłacie faktur, koszt procedury windykacyjnej zostanie naliczony zgodnie z cennikiem Rendin
dostępnym pod adresem: rendin.pl/debtcollection

Poręczenie zostaje zawarte jednocześnie z Umową Najmu i zastępuje Kaucję w stosunku najmu pomiędzy Najemcą a
Wynajmującym. W przypadku, gdy Najemca zdecyduje się wypowiedzieć Poręczenie w okresie obowiązywania Umowy Najmu,
po powiadomieniu Wynajmującego i Rendin Najemca winien przelać Kaucję w wysokości 4-miesięcznego czynszu na
rachunek bankowy Wynajmującego z dopiskiem „Kaucja do Umowy Najmu”. Z dniem wpłynięcia kaucji na rachunek bankowy
Wynajmującego, Poręczenie uważa się za wygasłe. 

Poręczyciel zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Najemcę o spłacie zadłużenia, za które poręczył. Najemca powinien
niezwłocznie powiadomić poręczyciela o wykonaniu zobowiązania, w przypadku gdy takie wykonanie będzie miało miejsce.

Najemca i Wynajmujący potwierdzają Rendin, że dane zawarte w Poręczeniu są prawidłowe, zapoznali się z niniejszymi
warunkami, zrozumieli je, zgadzają się z nimi i są one zgodne z wolą Wynajmującego i Najemcy.

Obsługa klienta Rendin 
telefon: +48226955379
e-mail: info@rendin.pl
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