
Wniosek o wystawienie karty CCI 
 

Imię 
 
 
 
 

Nazwisko Data i miejsce  urodzenia 

Adres / miejscowość, kod pocztowy 
 
 
 
 

Adres /ulica, numer domu, mieszkania 

Rodzaj dokumentu 
 

  Dowód osobisty 
   Paszport 

Seria i numer dokumentu Data i miejsce wystawienia dokumentu 

 Numer telefonu 
 
 

Adres e-mail 

   Posiadam kartę członkowską PZM 
 
 

   Nie posiadam karty członkowskiej PZM 

Data ważności karty członkowskiej PZM 
 
 
 
Numer karty członkowskiej PZM 
 
 
 

Data początkowa CCI  (dzień/miesiąc/rok) 
 
 
 
1. Wniosek dotyczy praw i obowiązków posiadacza Międzynarodowej Karty Kempingowej (CCI), firmowanej przez 

Międzynarodową Federację Campingu i Caravanningu (FICC).  
2. PZM jako członek stowarzyszony w FICC  jest organizacją, która wystawia karty na terenie Polski. 
3. Karta CCI uprawnia jej posiadacza (wraz z maks. 11 osobami wspólnie podróżującymi) do otrzymania zniżek oraz 

wszelkich świadczeń na campingu stowarzyszonym w FICC zgodnie z jego wewnętrznym regulaminem i cennikiem.  
4. Karta CCI pełni rolę dokumentu tożsamości, polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, a także 

uprawnia jej posiadacza do korzystania z ofert specjalnych i zniżek przyznawanych zgodnie z informacją na stronie 
internetowej http://www.campingcardinternational.com   

5. Posiadacz karty CCI jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na wypadek szkód materialnych i obrażeń 
cielesnych spowodowanych osobom trzecim, do wysokości 1 800 0000 EUR. 

6. Karta CCI jest wystawiana na rok od podanej we wniosku daty początkowej. 
7. Właściciel karty CCI jest zobligowany do zarejestrowania jej na stronie http://www.campingcardinternational.com.  

Aby zarejestrować się należy: 
a) Wejść na stronę http://www.campingcardinternational.com  i kliknąć „REGISTER” w prawym górnym rogu tej 

strony 
b) Wypełnić formularz rejestracyjny i kliknąć „SUBMIT”. Link potwierdzający rejestrację zostanie wysłany na 

podany w formularzy adres e-miał. Prosimy sprawdzić również folder SPAM.  
c) Należy potwierdzić link rejestracyjny otrzymany e-mailem 
d) Po tych czynnościach posiadacz CCI ma dostęp do wszystkich informacji na stronie internetowej.  

8. Zarejestrowany właściciel karty CCI otrzymuje przypomnienie, iż za miesiąc kończy się ważność jego karty. Prosimy 
o kontakt ponownie z PZM w celu zakupu nowej karty. 

9. Właściciel CCI otrzymuje dostęp do serwisu PZM INFO/PZM Klub. Warunkiem skorzystania z serwisu jest dokonanie 
rejestracji na stronie www.pzmtravel.com.pl podając jako login numer karty CCI. Klient otrzyma potwierdzenie 
aktywacji konta zwrotnym e-mailem.  

10. Oświadczam, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 
883) zostałem poinformowany o poniższym:  
Administratorem moich danych osobowych jest PZM-TRAVEL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Madalińskiego 20 lok 3A w 
Warszawie i mam prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie 
z aktualnym stanem.  

11. Informujemy, że PZM-TRAVEL z mocy ustawy ma prawo wykorzystywania danych osobowych dla celów związanych 
z marketingiem własnych produktów i usług.   
 

Własnoręcznym podpisem zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu turysty campingowego, regulaminu 
obowiązującego na terenie campingu, pokrycia wszelkich kosztów związanych z moim pobytem oraz nie 
popełnienia nadużyć związanych z posiadaniem karty CCI.    

Data i podpis wnioskodawcy 
 

Wystawiono CCI numer: CCI ważne do (dzień/miesiąc/rok) 
 
 
 
 

 Pieczątka firmowa i podpis pracownika PZM 
 
 
 
 
 



 
 
 

Wyciąg z Generalnej Umowy Ubezpieczeniowej FICC 
 
Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego, za wyrządzone osobom trzecim szkody osobowe lub 
rzeczowe w związku z pobytem na kempingu lub w wynajętym mieszkaniu lub w hotelu, od momentu wyjazdu do powrotu do 
domu. 
Polisa obejmuje maks. 11 osób podróżujących wspólnie jednym samochodem osobowym. W przypadku gdy posiadacz CCI w 
okresie trwania pobytu jest zmuszony czasowo opuścić współuczestników podróży aby wrócić do domu, może powierzyć kartę 
pozostałym towarzyszom a ubezpieczenie zachowa taką samą  
ważność jakby posiadacz jej był obecny. 
 
Ubezpieczenie jest ważne na całym świecie, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn. i Kanady oraz wszystkich 
terytoriów podlegających prawodawstwu Stanów Zjednoczonych Ameryki Pn. i Kanady przez rok od daty wystawienia karty 
CCI 
  
Ograniczenie odpowiedzialności 
  
Niniejsza polisa nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu: 
 obrażeń cielesnych, chorób lub szkód materialnych wyrządzonych, pośrednio lub bezpośrednio, przez pojazd z napędem 
mechanicznym, statek, okręt, samolot (za wyjątkiem desek windsurfingowych i łodzi bez silnika do 5 m długości) lub 
wynikających z zatrucia pokarmowego, z zanieczyszczenia powietrza, wody lub ziemi, z uczestnictwa w płatnych imprezach 
na wielką skalę, aktów złej woli, takich jak: uszkodzenie terenu lub upraw wskutek rozbicia namiotów lub przechodzenia 
osób; pozostawianie odpadków i śmieci w niedozwolonym miejscu, zniszczenia przewodów lub kabli podziemnych wody, gazu 
lub prądu; 
 wypadków powstałych wskutek działań wojennych, inwazji, aktów wrogości, rebelii, rewolucji, powstania, przejęcia władzy 
cywilnej lub wojskowej, nacjonalizacji, rekwizycji, destrukcji lub szkód materialnych wynikłych wskutek rozporządzeń Rządu, 
Republiki lub władz lokalnych; 
 obrażeń ciała, chorób lub szkód materialnych poniesionych przez jakąkolwiek osobę z tytułu i w czasie jej zatrudnienia, w 
ramach umowy o pracę lub naukę, przez posiadacza CCI; 
 szkód materialnych mienia zatrzymanego, powierzonego pod opiekę lub kontrolę Ubezpieczonemu.  

Dochodzenie roszczeń 

 ubezpieczeni zobowiązują się do natychmiastowego powiadomienia, na piśmie i szczegółowo, o każdym zdarzeniu mogącym 
dać podstawę do roszczeń w ramach niniejszej polisy. Ubezpieczony nie może sam uznać odpowiedzialności lub 
proponować/akceptować jakichkolwiek rozwiązań bez pisemnej zgody Wystawcy CCI, który przejmuje prawa ubezpieczonych 
względem osób trzecich. Ubezpieczony jest zobowiązany udzielić Wystawcy informacji i pomocy jakich on od niego oczekuje; 
 w przypadku posiadania przez ubezpieczonego innej polisy odpowiedzialność zostaje ograniczona do proporcjonalnego 
udziału takiego roszczenia; 
 w przypadku świadomego złożenia fałszywego powództwa o odszkodowanie, tak w stosunku do reklamowanej kwoty jak w 
innym zakresie, roszczenie to zostanie uchylone; 
 ubezpieczyciele zastrzegają sobie prawo do żądania kopii faktury za cały pobyt na kempingu, w wynajętym mieszkaniu lub 
w hotelu; 
 ubezpieczenie nie obejmuje roszczeń nie przekraczających 66 EUR  w przypadku pobytu w wynajętym mieszkaniu lub 
hotelu. 

Obowiązki posiadacza karty CCI 
  

 przy wjeździe na kemping należy wręczyć jego gestorowi kartę CCI, która pozostanie u niego przez cały czas Waszego 
pobytu; 
 należy przestrzegać Regulaminu obowiązującego na kempingu jak również zarządzeń władz lokalnych; 
 nie można rozpalać ognisk bez uprzedniego otrzymania zezwolenia a podczas palenia należy zwracać baczną uwagę,  aby 
ogień nie spowodował szkód otoczeniu; przed rozpaleniem ogniska należy starannie uprzątnąć wybrany teren; 
 należy dbać o środowisko nie wyrzucając odpadków na miejscu lecz zgodnie z Regulaminem kempingu; jeżeli na terenie 
kempingu nie ma koszy na śmiecie należy zabrać je ze sobą; wyjeżdżając należy pozostawić miejsce tak czyste jak byście 
sobie Państwo życzyli znaleźć je po powrocie; 
 należy przestrzegać higieny; 
 należy być uprzejmym w stosunku do innych i przestrzegać spokoju i własności pozostałych turystów; należy przestrzegać 
zasad dobrego wychowania, unikać urażania innych swoją mową lub ubiorem; 
 w czasie przeznaczonym na odpoczynek należy bezwzględnie przestrzegać ciszy; 
 należy pilnować karty CCI gdyż jej zagubienie lub kradzież może spowodować nieprzyjemne następstwa. 
  
O zagubieniu, kradzieży oraz wszystkich zdarzeniach mogących dać podstawę do dochodzenia roszczeń należy niezwłocznie, 

pisemnie, zawiadomić  
PZM-Travel Sp. z o.o.  ul. Madalińskiego 20 lok 3a, 02-513 Warszawa  

fax: (48-22) 849 69 15; e-mail: travel@pzmtravel.com.pl , turystyka@pzmtravel.com.pl  
  
  


