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Część I: praktyczne wskazówki na dobry początek



 SPRAWDŹ

KAMPER – HOTEL NA KÓŁKACH 

Podróżowanie kamperem to rozwiązanie, które w ostatnim czasie 
mocno zyskało na popularności. Tylko w kwietniu 2021 do Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców trafiły 534 kampery oraz 1,1 tys. 
przyczep kempingowych. Jak widać Polacy przygotowują się do 
spędzania wakacji wybierając „hotel na kółkach".  

Przed taką podróżą warto odpowiednio się przygotować. 
Zachęcamy do zapoznania się z praktycznymi wskazówkami 
na doby początek. 



WARTA TRAVEL 
– ochrona dla podróżujących po świecie

    PODRÓŻ KAMPEREM – CO WARTO WIEDZIEĆ NA POCZĄTEK 

1
WYNAJĘCIE KAMPERA – wynajmując kampera sprawdź dokładnie warunki umowy, 
zwróć uwagę w jakich godzinach możesz odebrać pojazd i kiedy musisz go zwrócić, 
jaki jest udział własny w wyrządzonych szkodach, czy jest ubezpieczenie i co ono 
obejmuje. Kampera warto wynająć w lokalizacji, która jest po trasie planowanej 
podróży.

2

BEZPIECZEŃSTWO W KAMPERZE – kamper to samochód więc obowiązują 
zasady  jak w samochodzie tj. jeździmy z zapiętymi pasami, także w części 
„mieszkalnej”. Dziecko powinno być w foteliku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Niektórym wydaje się, że kamperem może jechać tyle osób, ile uda się w nim 
pomieścić. W praktyce jednak kwestia ta jest regulowana zapisem w dowodzie 
rejestracyjnym, gdzie widnieje ilość osób, jaką jednocześnie można przewozić. 
Zazwyczaj jest to od 4 do 6 osób.

Leczenie w razie zaostrzenia choroby 
przewlekłej, bez dodatkowej składki. 

Odpowiedzialność w razie nagłego zachorowania 
na COVID-19 już w podstawowym zakresie 
– pokrycie kosztów testów oraz izolatorium.

Bogaty pakiet usług assistance, w tym koszty 
transportu opłacane do wartości faktycznych kosztów

 – bez limitu.

  Pamiętaj!
Organizując podroż kamperem zadbaj również o bezpieczeństwo i pomoc na 
wypadek np. problemów zdrowotnych. Kup ubezpieczenie Warta Travel  
i podróżuj bezpiecznie. 



WARTA TRAVEL 
– ochrona dla podróżujących po świecie

    PODRÓŻ KAMPEREM – CO WARTO WIEDZIEĆ NA POCZĄTEK 

3

UWAGA NA WYSOKOŚCI – jeżdżąc na co dzień autem osobowym należy 
się mocno przestawić na to, że prowadzimy pojazd o wysokości blisko 3 m, 
który nie wszędzie się zmieści. Chwila nieuwagi może być bardzo poważna 
w skutkach. Bądź ostrożny przy wszystkich wiaduktach, zadaszonych parkingach 
ale także przy dojazdach do punktów poboru czy nawet niektórych stacjach 
benzynowych.

4
OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI – podróżując po różnych krajach należy 
dostosować się do obowiązujących w nich przepisach ruchu drogowego. Należy 
jednak pamiętać, że kamper ze względu na swoją masę wymaga dłuższej drogi 
hamowania niż np. zwykła osobówka. Dlatego zawsze trzeba dopasować prędkość 
do warunków drogowych.

Ochrona po użyciu alkoholu. Organizacja pomocy bezgotówkowo! Bezpłatna aplikacja do umawiania wizyt lekarskich 
za granicą: https://wartatravel.eap.pl/

Kategoria B uprawnia do kierowania pojazdem nieprzekraczającym 3 500 kg 
DMC, powyżej tej masy pojazdu niezbędne jest posiadanie kategorii C1 lub C.

  Pamiętaj!



WARTA TRAVEL 
– ochrona dla podróżujących po świecie

    PODRÓŻ KAMPEREM – CO WARTO WIEDZIEĆ NA POCZĄTEK 

5
AUTOSTRADY KOSZTUJĄ – wybierając się w długą podróż, a taką jest podróż 
po Europie, raczej chcemy korzystać z autostrad, które łatwiej i szybciej pozwolą 
dotrzeć do celu lub pokonać odległości pomiędzy punktami naszego wypoczynku. 
Należy pamiętać o obowiązujących opłatach, które są rożne w zależności od kraju. 

6
ZAPARKUJ I ZWIEDZAJ – znalezienie miejsca parkingowego dla kampera 
w centrum miasta może nie być łatwe, dlatego dobrym pomysłem jest pozostawienie 
go na kamperowisku lub na obrzeżach miast i poruszanie się komunikacją miejską 
lub… rowerami. Parkując pojazd należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami 
w danym kraju aby uniknąć kar i mandatów.

Odpowiedzialność w przypadku amatorskiego 
uprawiania sportów, np. nurkowanie, windsurfing, 

kitesurfing, czy jazda na skuterach wodnych.

Bogaty pakiet usług assistance, w tym  koszty 
transportu opłacane do wartości faktycznych 

kosztów – bez limitu.

Odpowiedzialność w razie nagłego zachorowania 
na COVID-19 już w podstawowym zakresie 
– pokrycie kosztów testów oraz izolatorium.

Źródło danych: Opracowanie własne Warta na podstawie informacji ogólnodostępnych w Internecie M/A-WT/0521. Materiał wewnętrzny dla agenta.


