
TERMOS E CONDIÇÕES DE ALUGUER

“DRIVINGMADEIRA® Rent-a-car” é uma marca registada pertencente à FBI-AUTOMOVEIS 
UNIPESSOAL LDA.

a) PERÍODO MÍNIMO DE ALUGUER
O período mínimo de aluguer é de 1 dia (24h). A atrasos superiores a 29 minutos, será cobrado 
1 dia de aluguer extra.
O aluguer termina no dia/hora/local fixado. Se desejar prolongar o período de aluguer, o locatário 
deverá obter previamente o consentimento do locador. Em caso de não haver tal consentimento 
considerar-se-á que o veículo passa a circular sem autorização e contra a vontade do seu 
proprietário, sendo o facto punível nos termos do nº7 do artº 58 da Código da Estrada.
b) DOCUMENTOS
É indispensável apresentar carta de condução válida em Portugal acompanhado com um 
documento de identificação, BI/CC ou Passaport.
c) IDADE MÍNIMA
21 anos, com prática de condução mínima de 1 ano. 
d) COMBUSTÍVEL
As viaturas deverão ser devolvidas com o mesmo combustível que tinham à data de entrega. 
O combustível em falta será debitado ao cliente. O cliente não será reembolsado por 
combustível a mais aquando da devolução da viatura. Caso a viatura seja abastecida com o tipo 
combustível errado, o cliente ficará responsável pelo pagamento dos danos causados à viatura, 
independentemente das coberturas adicionais subscritas.
e) HORAS NOTURNAS
Será cobrada uma taxa extra para entregas e/ou recolhas fora do horário normal de trabalho 
(09h00-18h00).
f) Cancelamento é 100% reembolsável com aviso prévio de até 48h antes do levantamento da 
viatura. Após 48h tem uma taxa de 50€.

OS PREÇOS INCLUEM 
IVA, seguro de responsabilidade civil limitada, manutenção e assistência em viagem 24h

OS PREÇOS NÃO INCLUEM 
a)  COBERTURA PARA DANOS DE COLISÃO (CDW)¹
Opcional. Em caso de acidente o cliente fica responsável até ao limite da franquia máxima de 
1000€ a 2500€ (dependendo do tipo de viatura).
b) PROTEÇÃO CONTRA FURTO (TP) ¹
Opcional. Em caso de roubo total ou parcial da viatura, o cliente fica responsável até ao limite 
da franquia mínima. 
c) SUPER ISENÇÃO DE FRANQUIA (SCDW) ¹
O cliente que tenha adquirido o cdw e tp pode eliminar a franquia mediante o pagamento de um 
valor diário. Esta opção poderá não estar disponível para todas as viaturas.
d) SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS (PAI) ¹
Opcional. Cobre morte ou invalidez e despesas médicas para condutor e passageiros. 
e) SUPLEMENTO SERVIÇO DE AEROPORTO (TAXA APT) ¹
Entrega e recolha da viatura no aeroporto tem um custo adicional por cada deslocação.
f) CADEIRA DE BEBÉ E ALMOFADA ELEVATÓRIA¹
Serviço disponível a pedido no momento da reserva. Tem um custo diário tanto para as 
cadeiras de bebé como para as almofadas elevatórias. A montagem de qualquer cadeira de 
bebé ou almofada elevatória é da responsabilidade do condutor da viatura.
g) CONDUTOR ADICIONAL¹
Tem um custo adicional por dia e por condutor.
h) Multas, lavagens, combustível, chaves e perda de documentos, serão debitado ao cliente, 
independentemente das coberturas adicionais subscritas.
i) Danos nos pneus que não sejam decorrentes da utilização normal da viatura 
(independentemente das coberturas adicionais subscritas)
j) Serão sempre da responsabilidade do cliente todos os prejuízos, na sua totalidade, causados 
a terceiros ou no veiculo alugado sempre que este:
-seja conduzido por pessoa que para isso não esteja legalmente habilitada ou autorizada pela 
“DRIVINGMADEIRA® Rent-a-car”. 
-sofra danos causados intencionalmente pelo cliente ou pessoa por quem ele seja responsável. 
-seja conduzido por pessoa sob influência de álcool, estupefacientes ou sofra de insanidade 
mental. 
-seja utilizado em provas desportivas, corridas, ralis, desafios, concursos, etc.
-sofra um acidente e o mesmo não seja comunicado à “DRIVINGMADEIRA® Rent-a-car” o 
mais breve possível. 
-sofra actos de vandalismo, tais como vidros partidos, rebentamento de pneus ou jantes 
danificadas. 
- É expressamente proibido fumar em qualquer viatura. Caso se verifique que o cliente, 
efectivamente, tenha fumado será cobrada uma taxa de 100€ para lavagem de interiores, 
independentemente do tipo de seguro accionado.
k) A falta de comunicação ou comunicação tardia constitui para o cliente a obrigação de 
indemnizar a “DRIVINGMADEIRA®  Rent-a-car” por todas as despesas daí resultantes.  
l) o cliente é responsável por todas as infracções estradais cometidas. 
m) Caso o veículo seja utilizado em violação das disposições do contrato, a 
“DRIVINGMADEIRA®  Rent-a-car” poderá resolver este e reapossar-se do veículo, em 
qualquer altura e sem aviso prévio, a expensas do locatário.
n) Casos de assistência em situações de negligencia tais como: descarga de bateria por 
esquecimento de luzes ligadas, uso abusivo de travões ou embraiagem.

OUTRAS ADVERTÊNCIAS
EM CASO DE ACIDENTE DEVERÁ:
- chamar as autoridades (112) 
- chamar a ambulância, caso existam feridos
- contactar a “DRIVINGMADEIRA® Rent-a-car” (caso não o faça, fica responsável por todos os 
danos da viatura). 
- obter do (s) outro(s) condutor(es) envolvido(s):
  a) nome, morada e n.º de telefone
  b) n.º da carta de condução, data e local de emissão
  c) marca, modelo e matrícula do(s) outro(s) veículo(s) 
  d) apólice de seguro e companhia de seguros. 

Fica convencionado entre o cliente e a “DRIVINGMADEIRA® Rent-a-car” que para a resolução 
de qualquer litígio o foro será o Tribunal Judicial do Funchal

Nota: os preços podem ser alterados consoante a época do ano e sem aviso prévio. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¹ Consulte o nosso preçário ao balcão. Considera-se que o serviço / cobertura foi contratado 
quando o seu valor está discriminado no contrato.

RENTAL TERMS AND CONDITIONS

“DRIVINGMADEIRA® Rent-a-car” is a registered trademark of FBI-AUTOMOVEIS 
UNIPESSOAL LDA.

a) MINIMUM RENTAL PERIOD
The minimum rental period is 1 day (24h). For late returns over 29 minutes, an extra day will be 
charged.
The rental ends on the day , hour and location agreed on the contract. To extend the rental 
period, the client is required to request the company’s permission in advance and before the 
return date agreed. If not, it will be considered that the car is circulating without the consent of 
the company, this being punishable by the terms stated in article 58º, nº7 of the Portuguese 
Highway code.
b) DOCUMENTS
All drivers must present a Driver´s license valid in Portugal until the end of the rental, together 
with an identity card or passport.
c) AGE REQUIREMENTS 
21 years of age and 1 year valid driving license. 
d) FUEL
Vehicles should be returned with the same fuel as they had when given to the client. If not the 
client must pay the missing fuel. If the car is retured with more fuel than agreed, it will not be 
refunded. If the vehicle is supplied with the wrong fuel type, the customer will be responsible for 
the payment of damages caused to the car, regardless of the additional coverages subscribed.
e) AFTER HOURS
For deliveries and/or returns out of the working hours (9am - 6pm), an extra fee will be charged.
f) Cancellation is refundable with 48 hour prior notice to pick up time.
No show or no prior notice will be subject to a 50€ fee.

PRICES INCLUDE
Vat, limited public liability cover, full maintenance and 24h road assistance.

PRICES DO NOT INCLUDE 
a) COLISION DAMAGE WAIVER (CDW) ¹
Optional. Extra costs apply per day. In case of accident the client is only responsible up to a 
maximum charge of the of €1000 to €2500 (depending on the type of vehicle). If accepted, the 
client is liable to pay damages up to the amount of the franchise. The values depend of the type 
of car rented. 
b) THEFT PROTECTION(TP) ¹
Optional. Extra costs apply per day. In case of theft of the vehicle or it’s parts, fire or acts of 
vandalism, the costumer is only responsible up to the minimum excess charge. 
c) SUPER DAMAGE WAIVER (SCDW) ¹
Optional. Extra costs apply per day. If CDW and TP are included/accepted in the rate, the client 
can choose this option to eliminate the excess. This option may not be available for all vehicles.
d) PERSONAL ACCIDENT INSURANCE (PAI) ¹
Optional. Extra cost apply per day. Covers death or disablement and medical expenses for 
driver and passengers. 
e) AIRPORT SERVICE CHARGE (TAXA APT) ¹
Pick-up and drop-off in the airport have an additional cost. 
f) BABY SEATS AND BOOSTERS¹
Available on request when booking your reservation. Daily costs applied. The installation of any 
baby seat or booster seat is the responsibility of the driver.
g) ADDITIONAL DRIVER¹
Additional cost applied per day and per driver. 
h) Parking fees, fines, washing, fuel, and loss of keys or documents will be charged to customer 
regardless of the additional coverages subscribed. 
i) Tire damage, not resulting from the normal usage of the vehicle (regardless of the additional 
coverages subscribed).
j) The client will always be responsible for damages caused to third parties and/or in the hired 
car when: 
-being driven by a person who is not legally qualified or authorized by “DRIVINGMADEIRA® 
Rent-a-car” .
-suffering damages intentionally caused by the client or any person whom he is responsible for. 
-the driver is under influence of alcohol, narcotics or is mentally insane.
-being used in sportive competitions, rallies, races or challenges.
-suffering an accident which is not communicated to “DRIVINGMADEIRA® Rent-a-car” as soon 
as possible. 
-suffering vandalism acts on the vehicle such as broken windows, blown up tires or broken 
wheels.
- It is expressly forbidden to smoke inside the rental car, evidence of such conduct implies the 
payment of 100€ for the washing of the interior, regardless of the type of insurances the client 
paid.
k) The lack of or late communication will oblige the client to pay all the expenses that may occur 
from any of the cases above mentioned.
l) Client is responsible for the traffic fines. 
m) If the vehicle is found being used in violation of any of this contract’s terms, 
“DRIVINGMADEIRA® Rent-a-car” may resolve the contract and repossess the vehicle, at any 
time, anywhere, without notice and at the hirer’s expenses.
n) Cases of assistance in negligence situations such as: Battery discharge due to forgetting the 
lights on, abusive use of brakes or clutch.

OTHER ADVICES
IN CASE OF ACCIDENT YOU MUST 
- Call the authorities (112)
- Call an ambulance in case of personal injuries
- Contact “DRIVINGMADEIRA® Rent-a-car”  (if not, you will be held responsible for all damages 
in the vehicle)
- Ask from other driver(s) involved in the accident:
 a) name, address and phone number.
 b) driver’s license number, date and place of issue
 c) characteristics and registration number of the other vehicle(s). 
 d) insurance number and company

It is settled between the company and the client that jurisdiction regarding this contract or any 
other matter regarding the driving Madeira will be settled in Tribunal Judicial do Funchal.

Note: the prices can be changed without previous notice. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¹Consult our price list on desk. Services are considered “hired” when it’s cost is specified on the 
contract.
Li e concordo com os termos deste contrato de aluguer.
I have read and agree with the terms of this rental contract.

(Assinatura | Signature)


