
Amit a CCI kártyáról tudni kell 

A CCI Kártya a kempingezők nemzetközi igazolványa. Elismert azonosító dokumentum, melyet a 
kempingtulajdonosok, mint az Ön útlevelét vagy igazolványát ismerik el. A kempingbe történő 
érkezés során ezt az igazoló okiratukat ne felejtsék el bemutatni. Az Ön CCI Kártyája egy 
kedvezménykártyát jelent, melyet egész Európában 1700 helyen, mint kedvezményt biztosító 
dokumentumot fogadnak el. Ez a kedvezmény akár 25% is lehet fő és utószezonban is. Tegyen 
próbát például kéthetes kempingszabadságot Franciaországban két felnőtt és két gyermek 
kíséretében, 40,-Eurót takaríthat meg. Ön felelősségbiztosítással is rendelkezik vele. A CCI Kártya 
tulajdonosaként gondtalanul és teljes nyugalomban töltheti a szabadságát. A CCI Kártyával az együtt 
utazók /legfeljebb 1 személy/ a kempingben teljes körben és kielégítően biztosított. 

Biztosítás: Az Aliance International de Tourisme /AIT/ a CCI Kártya tulajdonosoknak az 
angol biztosító társaságnál, az R.L. Davidson London felelősségbiztosítást kötött. A CCI 
Kártya tulajdonosnak biztosítást nyújt harmadik személyekkel kapcsolatos felelősség esetén, mely 
kiterjed a házastársra, a saját gépjárművel vagy motorral együtt utazó személy / max. 11 főig/ által 
okozott károkra és/vagy személyi sérülésekre a kempinges utazás során vagy pedig a tartózkodás 
alatt a bérleményben illetve hotelban bekövetkezett károkra. Amennyiben a CCI Kártya tulajdonos 
az utazó társaságot átmenetileg elhagyja, vagy a szabadság alatt visszatér, a biztosítási védettség az 
együtt utazókra változatlanul kiterjed. 

Érvényesség: A biztosítás kiterjed az egész világra kivéve Amerikát és Kanadát, valamint ezen 
országok felségterületét a kiállításától számított 1 évre illetőleg a meghosszabbítás dátumáig 
terjedően. 

Fedezeti összeg: A felelősségbiztosítás a biztosítottak részére 2.500.000,-Svájci frank–ig 
terjedően káreseményenként biztosítási igényt keletkeztett. A CCI Kártya tulajdonos 
részére rendelkezésre áll egy további biztosítási lehetőség 100.000,-Svájci frank erejéig 
személyi sérülés esetén, melyet a biztosított terhére windsurf és/vagy 5 méternél nem nagyobb 
motoros vízi jármű használata eredményezett. 

Kizáró okok:  
1. Nem ismertek el azok a közvetlen vagy közvetett károk, amelyek a következő okok 
miatt keletkeztek: 

a.) vízi járművek, gépjárművek vagy repülőgépek ill. azok fedélzetén bekövetkezett azon károk, 
amelyeket surfdeszkák vagy nem motorizált gépjárművek, melyet hosszúsága 5 métert meghaladja,  

b.)élelmiszer- vagy alkoholmérgezés vagy nem kívánatos illetve káros anyagok jelentkezése 
ételekben vagy italokban,  

c.) környezetszennyezés, 

d.) háború, zavargások, 

e.) szabadidő rendezvények, melyeknél belépőjegyek szükségesek, 

f.) radioaktív sugárzás vagy fertőzés vagy más hasonló jellegű sugárveszély, 

2. A személyi károk bekövetkezésekor kártérítési igény nem lehetséges, ha a biztosítottnak 
munkaviszonnyal vagy képzési szerződéssel kapcsolatos tevékenysége során keletkezett. 



 
3. Szintén nem vehető figyelembe a kárigénye, ha az saját ingatlanban történik vagy 
a gyógykezelése, ápolása idejére. 

 
4. kizártak azok a károk, melyeket a CCI Kártya tulajdonos vagy a vele együtt 
biztosított szándékosan okozott, mint például a sátor felállítása közbeni károk, továbbá figyelmetlen 
hulladékeltávolítás közben bekövetkezett károk, továbbá földalatti víz, gáz, villanyvezeték vagy 
kábel által okozott károk. 

Önrészesedés: A károkért, melyek a bérleményben /kempingben/ vagy hotelben a tartózkodás 
alatt következtek be, káreseményenként a kártya tulajdonosa 100,-svájci frank önrészt 
köteles viselni. 

Károk: A biztosított köteles a károkat lehetőleg a legmesszebb menőkig megelőzni. A 
bekövetkezett kárt a klubjánál jelezni és a biztosítónak valamennyi információt megadni. A 
biztosítottnak nem engedélyezett valamilyen fizetést teljesíteni ill. elismerni. 

Biztosítási feltételek: A CCI Kártya kizárólag akkor érvényes ha: 

• a rajta szereplő érvényességi dátum még nincsen törölve 
• a CCI Kártya tulajdonosa tagja egy AIT, FIA vagy F.I.C.C. –ben részt vevő klubnak 

Mint CCI Kártya tulajdonos kötelezi magát arra, hogy: 

• a kemping területén érvényes szabályokat betartja 
• az ott tartózkodása során, amennyiben az nem a hivatalos kemping területéhez 
tartozik, előzetesen beszerzi a tartózkodási engedélyt 
• tábortüzet csak a megfelelő engedély beszerzésekor rak 
• növényzetet csak úgy lehet elhelyezni, ha azzal kárt nem okoz és hulladékot ne hagy hátra. 
• a higiéniai körülményeket fenntartja a kemping területén 
• a más kempingezőnek privát szféráját tiszteletbe tartja és az esetleges pihenőidőt betartja 
• a kemping házirendjét figyelembe veszi 

A CCI Kártya csak a következő célokra használható: 

• a kempingbe történő bejelentkezéskor az útlevelének a kiegészítésére szolgál. Ezáltal Ön az 
útlevelét nem kell, hogy hátrahagyja. 
• a kemping területén való tartózkodása során a felelősségbiztosítást igazolja 
• bizonytéka annak, hogy a fentiekben felsorolt kedvezményeket és igényeket érvényesíthesse 

Igazolvány: A CCI Kártya a legtöbb kempingnél a bejelentkezésekor mint igazolvány elfogadott, 
ennek elfogadására azonban a kempingtulajdonosok kötelezve nincsenek. Amennyiben káresemény 
történt a kár bekövetkezésétől számított egy hónapon belül írásban jelentse be klubjánál azt. Kérjük, 
hogy részletesen írja le a körülményeket tanúk nevének és címének megnevezése mellett. Ne adjon 
írásos elismervényt klubjának előzetesen a bekövetkezett kárral kapcsolatosan. 

Elveszett kártya: A CCI Kártyáját őrizze mindig biztonságos helyen. Elveszés vagy lopás esetén 
jelentse be azonnal a klubjánál, pótlására a klubja fog intézkedni. 

CCI kártyával igénybe vehető kempingek címe letölthető itt… 

 


