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Wakacje za granicą? Zanim ru-
szymy warto zadbać  o to ubez-
pieczenie.


Wszystko spakowane? Wakacje, czas 
start! To najczęściej właśnie wtedy okazuje 
się, że nie pomyśleliśmy o ubezpieczeniu 
wyjazdu zagranicznego. Jeśli chodzi o 
mnie kolejność jest odwrotna. Zaczynam 
od decyzji o ubezpieczeniu dla całej rodzi-
ny, a dopiero później przechodzę do pa-
kowania walizek.  

Często myślimy, że wypadki zagraniczne, 
bądź wakacyjne zachorowania zdarzają się 
rzadko i  raczej nie u nas. Mój wyjazd na 
narty do Czech, sprzed kilku lat, stał się 
najlepszym przykładem na to, że nawet 
weekend spędzony za granicą może wy-
wołać potrzebę ubezpieczenia, i to w naj-
lepszym zakresie. W roli ubezpieczonej 
przetestowałam aż 10 dni w szpitalu i lot 
helikopterem.  

Co dziesiąta osoba wykupuje ubezpiecze-
nie podróżne w przeddzień lub w dzień za-
planowanych wakacji. W takiej sytuacji 
ubezpieczenie zazwyczaj nie obowiązuje 
od pierwszego dnia naszej podróży. Najle-
piej jest zabezpieczyć ten aspekt co naj-
mniej tydzień przed planowanym wyjaz-
dem. W tym celu możemy skorzystać z 
ofert dostępnych online lub zapytać pra-
codawcę o grupowy program dla pracow-
ników.  

Na co warto zwrócić uwagę wybierając 
odpowiednie ubezpieczenie podróżne?


 
EKUZ zamiast ubezpieczenia.


Przebywając na terenie Unii Europejskiej 
możemy korzystać z darmowej karty EKUZ, 

uprawniającej do opieki medycznej na taki-
ch samych zasadach, jak mieszkańcy da-
nego państwa. Nie oznacza to jednak, że 
nie zapłacimy za pomoc lekarza. W części 
krajów możemy spotkać się z obowiązkiem 
dopłaty do określonych usług medyczny-
ch. EKUZ nie obejmuje także transportu 
helikopterem lub karetką do kraju poszko-
dowanego. Dodatkowo nie pokrywa kosz-
tów związanych z ratownictwem medycz-
nym.  

 
Suma ubezpieczenia - różna jak kierun-
ki naszych podróży.


Wybór sumy ubezpieczenia jest bardzo 
istotny. W przypadku wakacji w Europie w 
zupełności wystarczy nam limit w wysoko-
ści do 200 000 zł / 300 000 zł – o ile nie 
cierpimy na chorobę przewlekłą i nie upra-
wiamy sportów ryzykownych. Wyjeżdżając 
poza Europę, zdecydowanie warto wybrać 
polisę z dużo wyższą kwotą – szczególnie, 
jeśli wybieramy się do USA, Kanady, Ja-
ponii czy Australii.  

 
Sporty ekstremalne - pasja, która może 
kosztować.


Dlaczego musimy uważać na uprawianie 
sportów ekstremalnych? Ponieważ najczę-
ściej jest wyłączone z odpowiedzialności 
ubezpieczyciela. Oznacza to, że w razie 
zdarzenia za wszystko trzeba będzie zapła-
cić z własnej kieszeni. Aby tego uniknąć, 
wystarczy wykupić ubezpieczenie z rozsze-
rzeniem obejmującym sporty ekstremalne. 
Potem pozostaje już tylko cieszyć się z ad-
renaliny, jaką daje nam nasza pasja.  
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Choroby przewlekłe - ważna zmienna  
w równaniu ubezpieczeniowym.


Jeśli chorujemy lub chorowaliśmy przewle-
kle – na nadciśnienie, wrzody, cukrzycę, 
nowotwór, niewydolność któregoś z narzą-
dów lub inną chorobę charakteryzującą się 
długotrwałym przebiegiem, wyjeżdżając za 
granicę bezwzględnie powinniśmy wykupić 
ubezpieczenie na wypadek nasilenia się 
objawów  tychże dolegliwości. Warto 
mieć  to na uwadze, jeśli w podróż wybie-
ramy się z naszymi rodzicami lub dziadka-
mi.  

 
Tego ubezpieczenie nie obejmuje.


Kupując ubezpieczenie na wyjazd zagra-
niczny, obowiązkowo powinniśmy zapo-
znać się z warunkami wypłaty zawartymi w 
OWU polisy. Każda polisa jest obarczona 
pewnymi ograniczeniami, których wystą-
pienie może uniemożliwić nam staranie się 
o wypłatę odszkodowania. Takie sytuacje 
najczęściej dotyczą zdarzeń, do których 
doszło np. pod wpływem alkoholu lub w 
rezultacie przewlekłej choroby.   

 
Pandemia i ochrona wakacyjna.


Jeszcze w zeszłym roku, kiedy sytuacja 
pandemiczna była bardzo dynamiczna i 
nieprzewidywalna, mniej firm proponowało 
kompleksową ochronę na okoliczności po-
dróży. Na szczęście dzisiaj nie stanowi to 
już  większego problemu. Towarzystwa 
ubezpieczeniowe coraz częściej rezygnują 
z pandemii w włączeniach odpowiedzial-
ności, a nawet posiadają specjalne oferty 
chroniące podróżujących na jej okoliczno-
ści. Warto zwrócić na to uwagę przy wybo-
rze rozwiązań dla siebie. 

Wszystkim nam zależy na tym, aby 
wybrać  się  w podróż, która przyniesie 
wspaniałe chwile i pozostawi najlepsze 
wspomnienia. Warto pamiętać o dobrym 
ubezpieczeniu i nie zostawiać jego aranża-
cji na ostatni moment. Jeśli jednak pod-
czas wakacji doszło do wypadku, zweryfi-
kujmy również posiadane polisy NNW - te 
organizowane samodzielnie, przez praco-
dawcę, bądź w ramach ubezpieczenia sz-
kolnego naszego dziecka. Dzięki nim bę-
dziemy mogli skorzystać z wypłaty  od-
szkodowania za trwały uszczerbek na 
zdrowiu, w wyniku nieszczęśliwego wy-
padku podczas urlopu.  
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