Wniosek o wydanie druku Carnet de Passage (CPD)
Wymagane dokumenty:
 wniosek wypełniony i podpisany w dwóch egzemplarzach (5 stron)
 kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu z aktualnym badaniem technicznym
 kopia dowodu osobistego lub paszportu właściciela
 kopia prawa jazdy właściciela
 kopia dowodu osobistego lub paszportu użytkownika
 kopia prawa jazdy użytkownika
 kopia aktualnej karty członkowskiej PZM
 kopia KRS (w przypadku samochodów zarejestrowanych na firmę)
 zgoda leasingodawcy na wyjazd pojazdu (w przypadku pojazdów leasingowych)
 trzy zdjęcia pojazdu z bieżącą datą (na pendrive - pamięć przenośna) : po przekątnej przód
pojazdu z tablicą rejestracyjną, po przekątnej tył pojazdu z tablicą rejestracyjną oraz numer
VIN (pod maską pojazdu, na ramie lub tabliczka znamionowa)
 potwierdzenie wpłaty kaucji gwarancyjnej
 potwierdzenie wpłaty za wydanie dokumentu wraz z kosztami przesyłki

Wniosek musi by ć wypełniony dla każdego pojazdu (dowodu rejestracyjnego pojazdu) oddzielnie.
Błędnie wpisane dane we wniosku pociągają za sobą konsekwencje odmowy wjazdu pojazdu do
danego kraju oraz doprowadzić do oclenia pojazdu.
I. Ogólne informacje dotyczące CPD
Data początkowa CPD* (dd/mm/yy)

Rodzaj dostawy

(wypełnia pracownik PZM Travel)

 Poczta kurierska

Karnet ważny rok od daty wystawienia

 Odbiór osobisty (po umówieniu terminu)

Trasa (wymień wszystkie kraje):

Kraje docelowe:



Indie, Iran , Pakistan, Egipt i Sri Lanka (karnet ważny we wszystkich krajach, zgodnie z CPD)

 Afryka Południowa – RPA, Namibia, Botswana, Swaziland i Lesotho
(karnet ważny tylko w tych krajach, z wyjątkiem Indii, Iranu, Pakistanu, Egiptu i Sri Lanki)

 Inne kraje

- wymień kraje

(karnet ważny w pozostałych krajach, z wyjątkiem Afryki Południowej, Indii, Iranu,

Pakistanu, Egiptu i Sri Lanki)



Posiadam kartę członkowską PZM

 Nie posiadam karty członkowskiej PZM
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Wnioskuję o wydanie dokumentu :

 Karnet 5-kartkowy
 Karnet 10-kartkowy
 Karnet 25-kartkowy
II. Dane właściciela pojazdu
Nazwisko/nazwa firmy

Data urodzenia (dd/mm/yy)

Imię

Narodowość

Miejsce urodzenia

Data wystawienia

Wydany przez

 Paszport
 Dowód osobisty
Adres zameldowania/zarejestrowania
firmy:

Adres zamieszkania/ prowadzenia działalności:

Numer telefonu:

Email:

Numer rachunku bankowego:

Adres dostawy karnetu CPD:
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III. Dane użytkownika pojazdu
Nazwisko

Data urodzenia (dd/mm/yy)

Imię

Narodowość

Miejsce urodzenia

Data wystawienia

Wydany przez

 Paszport
 Dowód osobisty
Adres zameldowania:

Adres zamieszkania:

Numer telefonu:

Email:

IV. Dane pojazdu
Kraj zarejestrowania

Numer rejestracyjny

Numer nadwozia VIN

Data pierwszej rejestracji

Marka

Model

Typ pojazdu (osobowy, motocykl, kamper itp.)

Kolor

Waga

Liczba miejsc

Radio (marka, model, wartość w PLN)

Wartość pojazdu w PLN

Liczba cylindrów

Rok produkcji

Moc

Wyposażenie:

Aktualny przebieg
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V. Kontakt (dane osoby kontaktowej podczas pobytu Pana/Pani za granicą)
Nazwisko
Imię

Adres

Adres e-mail

Telefon

V. Zasady korzystania
1. Karnet CPD może być użyty tylko w krajach wymienionych na karnecie. Właściciel pojazdu
deklaruje, iż pojazd będzie używany tylko przeze mnie lub osobę upoważnioną
(użytkownika).
2. Dokument CPD wystawiony zgodnie z wnioskiem jest własnością PZM Travel Sp. z o.o. i
podlega zwrotowi po wykorzystaniu. Dokument nie może być przekazany osoba trzecim.
3. W przypadku kradzieży czy zagubienia karnetu PZM Travel musi zostać natychmiast
poinformowane. Pełną prawną i celną odpowiedzialność za zagubienie ponosi użytkownik
karnetu CPD, niezależnie czy karnet został utracony nieumyślnie czy przez zaniedbanie.
4. Dokument jest ważny maksymalnie 1 rok. Data oznaczająca dzień wygaśnięcia ważności CPD
znajduje się na zewnętrznej stronie karnetu.
5. Dokument jest wydawany po uregulowaniu obowiązku wpłaty kaucji gwarancyjnej oraz
opłaty za dokument wraz z kosztami przesyłki.
6. Posiadacz karnetu jest zobowiązany do przedstawienia karnetu granicznym władzom celnym
przy wjeździe i wyjeździe z kraju wymagającego i akceptującego CPD, a zwłaszcza
prawidłowego wykorzystania. Instrukcja:
Przy wjeździe do pierwszego z tych krajów zostanie oderwany odcinek wjazdu nr 1 - Volet dentree,
który odbierają władze celne, co zostanie odnotowane przez te władze na korespondującym odcinku
grzbietowym Souche nr 1 CPD. Adnotacja powinna być opatrzona pieczęcią urzędu celnego z jego
nazwą, datą wjazdu i podpisem urzędnika celnego. Przy wyjeździe z tego kraju zostanie oderwany
odcinek wyjazdu nr 1 - Volet de sortie przez władze celne, co zostanie odnotowane przez nie na
odpowiednim Souche nr 1 daty wyjazdu oraz opatrzenia wpisu pieczęcią urzędu celnego z jego nazwą
i podpisem urzędnika celnego. Posiadacz karnetu jest zobowiązany do sprawdzenia na miejscu, czy
wszystkie te czynności zostały prawidłowo wykonane. Analogiczne czynności należy wykonać przy
przekraczaniu kolejnych granic. Brak potwierdzenia na odcinku grzbietowym wjazdu i wyjazdu (data,
stempel urzędu celnego i podpis urzędnika) oznacza, że nie nastąpiła ostateczna odprawa celna.

7.

8.
9.
10.

11.

Konieczne jest potwierdzenie powrotu pojazdu do Polski (ewentualnie UE) na ostatniej
stronie karnetu CPD „Certificate of location” przez polskielub unijne władze celne.
Karnet CPD musi być zwrócony do PZM Travel Sp. z o.o. w terminie 4 tygodni po powrocie
do kraju, co zostaje potwierdzone na ostatniej stronie karnetu. Po zwrocie karnetu depozyt
gwarancyjny zostanie zwrócony na rachunek bankowy podany we wniosku w maksymalnym
okresie 14 dni.
W przypadku zwrotu CPD nieprawidłowo wykorzystanego lub zagubienia/kradzieży
dokumentu zwrot kaucji ulega zawieszeniu do czasu całkowitego wyjaśnienia sprawy.
Posiadacz karnetu jest zobowiązany do zwrotu dokumentu najpóźniej w okresie 30 dni po
upływie ważności CPD.
W przypadku otrzymania przez PZM-Travel reklamacji władz celnych kraju, w którym
posiadacz CPD przebywał i niemożności przedstawienia dowodu potwierdzającego powrót
pojazdu do Polski (Certyficate of location), wszelkie powstałe z tego tytułu koszty celne
obciążają właściciela pojazdu zgodnie z wnioskiem.
Posiadacz karnetu ma obowiązek przechowywać dokument w miejscu zapewniającym
bezpieczeństwo, tak jak przechowuje się dokumenty czy karty kredytowe podczas podróży.
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VI. Oświadczenie
Jeśli ktoś podaje nieprawdę lub zataja prawdę we wniosku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

1. Oświadczam, że rozumiem odpowiedzialność karną za zatajenie prawdy lub podanie nie
prawdy w tym wniosku. Potwierdzam to własnoręcznym podpisem, że powyższe dane są
prawdziwe.
2. Oświadczam, iż jestem świadomy/a odpowiedzialności celnej związanej z użytkowaniem
karnetu CPD. W przypadku otrzymania przez PZM Travel reklamacji od władz celnych kraju,
w którym przebywałem i niemożliwości przedstawienia dowodu stwierdzającego powrót
pojazdu do Polski zobowiązuję się do uregulowania wszystkich powstałych z tego tytułu
kosztów/opłat celnych.
3. Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami korzystania z karnetu CPD oraz , że je
akceptuję.
Data:

Podpis:

VII. Zwrot depozytu gwarancyjnego
Przed zwrotem karnetu CPD do PZM Travel, proszę sprawdzić dane . Nieaktualna informacja
spowoduje opóźnienie w zwrocie kaucji.
Proszę o zwrot kaucji gwarancyjnej na poniższy rachunek bankowy:
Nazwisko/nazwa właściciela rachunku

Imię

Adres właściciela rachunku:

Dane banku (nazwa, adres):

Numer rachunku bankowego (IBAN):

Data:

Podpis właściciela pojazdu:
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VIII. Adnotacje PZM Travel
Wydano karnet CPD nr:

Data i podpis pracownika

Zwrócono kaucję dnia:

Data i podpis pracownika
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