Smlouva o pronájmu kompenzační pomůcky
uzavřená mezi:
Poskytovatelem :

Domov seniorů TGM, příspěvková organizace,
Pod Studánkou 1884,
26601 Beroun,
zastoupená: Ondřejem Šimonem, ředitelem
IČO: 72541121 DIČ: CZ72541121
telefon: 311 517 982, fax: 311 532 458

a
Nájemce : Jméno a příjmení :………………………………………………………….
Bydliště: …………………………………………………………………......
Datum narození:…………………………… tel. : ..……………………….
Číslo OP:
I.
Předmět smlouvy
Na základě této smlouvy je nájemce oprávněn využívat níže uvedené zapůjčené
kompenzační pomůcky:
Zapůjčeno
od - do

Uhrazeno
datum/částka

Vráceno
dne

Vratka nájemného
částka/datum

1

Kauce úhrada
částka /datum

Kauce vrácena
částka/datum

II.
Výše úhrady a způsob placení
Poskytovatel určil zálohu za jeden měsíc, která je splatná nájemcem v den zapůjčení
kompenzační pomůcky.
Při vrácení kompenzační pomůcky bude pronajímatelem vyhotoveno celkové vyúčtování.
Přílohou smlouvy je Ceník půjčovny kompenzačních pomůcek, kde je uveden seznam
jednotlivých pomůcek a jejich úhrad za jeden měsíc.
III.
Ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem
Zapůjčení je krátkodobou záležitostí. Slouží k překonání přechodného období, kdy si je
nájemce vědom potřebnosti dané pomůcky pro jeho každodenní život a vrátí ji ve chvíli, kdy
si obstará vlastní.
Nájemce je oprávněn užívat uvedené věci pouze ve své domácnosti, nesmí je přenechat
žádné další osobě.
Nájemce je povinen chránit věci před poškozením, krádeží nebo zničením. V případě
poškození pomůcky je nájemce povinen ji na vlastní náklady opravit.
V případě úmrtí nájemce přechází povinnost vrácení pomůcky na jeho rodinné příslušníky
nebo jiné blízké osoby.
V případě, že si nájemce, po dohodě s pracovníkem domova, chce pomůcku smontovat sám,
přebírá odpovědnost za případné vzniklé škody a zavazuje se k jejich uhrazení.
Při zapůjčování postele je nájemce povinen zajistit přítomnost 2 osob z důvodu obtížnější
manipulace.
Nájemce platí za pomůcku po celou dobu zapůjčení, i když ji nevyužívá.
IV.
Platnost smlouvy
Smlouva o zapůjčení kompenzačních pomůcek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu
oběma smluvními stranami na dobu neurčitou. Nájemce nemůže práva z této smlouvy
postoupit na jiného.
V.
Závěrečná ustanovení
Nájemce potvrzuje, že byl informován o zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č.
101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, a současně svým podpisem vyslovuje souhlas
s tímto zpracováním. Poskytovatel se zavazuje k mlčenlivosti vůči třetí osobě, ve věcech
týkajících se nájemce. Tato smlouva se pořizuje ve dvou vyhotoveních, každá smluvní strana
obdrží jedno vyhotovení .
Příloha : Ceny pronájmu kompenzačních pomůcek
V Berouně dne :…………………..

…………………………………
podpis nájemce (zástupce)

………………………………….
podpis zástupce poskytovatele

2

