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Poradnik bezpiecznego turysty 

 

Dużo mówi się o konieczności ubezpieczania się na czas wakacyjnych 
wojaży, szczególnie tych zagranicznych. Równie wiele zrodziło się na ten 
temat mitów. Żeby rozwiać ubezpieczeniowe wątpliwości turystów, 

portal Bankier.pl, towarzystwo ubezpieczeniowe Signal Iduna i Biuro 
Rzecznika Ubezpieczonych przygotowały kompleksowy poradnik dla 

wybierających się w zagraniczną podróż. 
 
Ubezpieczenie nie jest prawnym obowiąz-
kiem turysty, a jedynie jego dobrowolną 
decyzją. Uzasadnioną o tyle, że z waka-
cyjnym wyjazdem wiąże się ryzyko nie tylko 

zagubienia bagażu czy rezygnacji z opłaconej 
już imprezy, ale też wypadku,  zachorowania 
czy  pobytu w szpitalu. Jest spora szansa, że 
podczas wyjazdu nic złego się nie stanie. 
Jeżeli jednak doszłoby do wypadku za 
granicą, z równie dużym prawdopodo-
bieństwem koszty poważnie obciążą budżet 

turysty nie mającego polisy.  
 
Ubezpieczenia turystyczne to szeroki 
wachlarz ofert i wydatek rzędu kilkunastu-
kilkudziesięciu złotych. Podpowiadamy, jak 
znaleźć ofertę najlepszą dla siebie. 

Kiedy rozpocząć poszukiwania polisy? 

Najlepiej co najmniej na kilka dni przed 
planowanym wyjazdem - z kilku powodów. 

Przede wszystkim da nam to czas na 
zastanowienie się, jakiej ochrony będziemy 
potrzebowali podczas wyjazdu (mając na 

uwadze planowane aktywności), po drugie 
pozwoli na porównanie różnych ofert.  

        Pamiętaj! 

Ubezpieczenie  
jest szczególnie ważne 

podczas zagranicznych 
wyjazdów. W każdym z 
krajów panują inne 
zasady świadczenia 
opieki medycznej, co w 
razie wypadku czy 

choroby może narażać na wysokie koszty 
udzielenia pomocy. 

Mimo że wydaje się to mozolną pracą, warto 
pokusić się o zestawienie co najmniej dwóch 
polis, gdyż towarzystwa ubezpieczeniowe 

często oferują w podobnej cenie różny zakres 
ochrony. Wysokość składki uzależniona jest 
jedynie od kursu euro danego dnia, nie ma 

więc znaczenia, z jakim wyprzedzeniem 
decydujemy się na zakup polisy. 

Jak przygotować się do kupna? 

Przede wszystkim trzeba zastanowić się, 
jakiej ochrony będziemy potrzebowali 
podczas wyjazdu, tzn. zaplanować wstępnie 
nasze aktywności. Ubezpieczenie turystyczne 
ma tę zaletę, że w większości towarzystw 
ubezpieczeniowych można je dopasować do 
indywidualnych potrzeb. Polisa może 

obejmować ubezpieczenie kosztów leczenia 
(KL), ubezpieczenie następstw nieszczę-
śliwych wypadków (NNW), ubezpieczenie 
bagażu podróżnego, ubezpieczenie OC oraz 
assistance.  
 
Planując uprawianie aktywności fizycznej w 

czasie urlopu, należy pomyśleć o rozszerzeniu 
ochrony ubezpieczeniowej, gdyż dla 

ubezpieczyciela oznacza to dodatkowe 
ryzyko. Towarzystwa rozróżniają zazwyczaj: 
sporty wysokiego ryzyka, sporty uprawiane 
wyczynowo oraz sporty ekstremalne. 

Definicje mogą się nieznacznie różnić w 
zależności od ubezpieczyciela, dlatego warto 
sprawdzić, w której grupie znajduje się 
uprawiany przez nas sport. W zależności od 
klasyfikacji może zmienić się cena naszej 
polisy. 
 

Wybierając polisę, zwróćmy uwagę na opcję 
chorób przewlekłych, czyli dolegliwości 
leczonych stale lub okresowo. Jeżeli podczas 
wyjazdu pojawią się związane z nimi kumpli-
kacje, bez odpowiedniego zapisu w polisie 
ubezpieczyciel może (słusznie) odmówić nam 

pokrycia kosztów leczenia. 

Czy ochrona powinna dotyczyć tylko 

wakacji? 

Polisa może funkcjonować w wielu wariantach 
i być zawierana na kilka miesięcy, tygodni lub 
dni. Jeżeli często podróżujemy, możemy 

wykupić polisę na 12 miesięcy, która swym 
zakresem obejmie wszystkie nasze podróże. 
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Ważne jednak, abyśmy z góry określili czy 

celem podróży będą kraje Unii Europejskiej, 
Europa wraz z basenem Morza Śródziemnego 
lub państwa leżące na różnych kontynentach, 
w tym w Ameryce Północnej i Azji. 

Które ubezpieczenia turystyczne wy-

brać? 

W skład standardowej polisy turystycznej 
wchodzą: ubezpieczenie kosztów leczenia 
(tzw. KL, mieści się tu zazwyczaj zakup le-
karstw, pobyt w szpitalu, konsultacje lekar-

skie), ubezpieczenie następstw nieszczęśli-
wych wypadków (NNW) oraz ubezpieczenie 
ochrony cywilnej (OC). Ten pakiet po-
winniśmy wykupić zawsze.  
 

Warto natomiast rozważyć zakup pakietu 
assistance, w którego skład wchodzi szereg 

udogodnień łagodzących skutki nieprze-
widzianych zdarzeń zaistniałych w czasie 
pobytu za granicą. W ramach ubezpieczenia 
organizowana jest nie tylko pomoc medyczna 
wraz z transportem, ale pokrywane są 
również koszty wcześniejszego powrotu do 
kraju. Niektórzy ubezpieczyciele w ramach 

assistance oferują również pomoc prawną w 
razie, gdyby ubezpieczony w trakcie podróży 
zagranicznej wszedł w konflikt z prawem, a 
także pomoc w przypadku utraty dokumen-
tów np. w wyniku kradzieży lub zgubienia. 
Ponadto, możliwe jest ubezpieczenie bagażu, 

często ochroną objąć można także przewożo-
ny sprzęt sportowy czy fotograficzny.  

 
Wykupując wycieczkę z dużym wyprze-
dzeniem, musimy się liczyć z ważnymi, 
nieprzewidzianymi okolicznościami, przez 
które być może będziemy musieli odwołać 

wyjazd. By w takim wypadku odzyskać 
wpłacone pieniądze, warto rozważyć zakup 
ubezpieczenia od kosztów rezygnacji. 
Niewielki dodatkowy koszt może nas 
uratować przed utratą dużych pieniędzy. 
Trzeba tylko pamiętać, że rezygnacja musi 
nastąpić z istotnych przyczyn, takich jak np. 

choroba ubezpieczonego, bliskiej osoby lub 
towarzysza podróży. Sprawdźmy dokładnie 
katalog tych przyczyn, gdyż znalezienie 
korzystniejszej oferty wyjazdu albo brak 
zgody pracodawcy na nasz urlop nie wystar-

czą, by uzyskać zwrot kosztów imprezy.    

Jaką sumę ubezpieczenia ustalić? 

Przy wyjazdach do Europy minimalną sumą 
ubezpieczenia powinno być 25-30 tys. euro. 
Taka kwota gwarantuje, że w przypadku 10-
dniowego pobytu w szpitalu lub konieczności 
transportu do kraju ubezpieczyciel z naszej 

polisy pokryje wszelkie niezbędne koszty. W 

przypadku wyjazdów dalszych - do Australii, 

krajów Afryki, Azji czy Ameryki – wybierając 
sumę ubezpieczenia, należy wziąć pod uwagę 
odległość od Polski i związany z tym znacznie 
wyższy koszt transportu do kraju.  
 

Istotne jest również, że leczenie w takich 
krajach, jak USA, Kanada, Japonia czy RPA 
jest bardzo drogie. Należy też pamiętać, że 
kiedy leczymy się na jakąkolwiek chorobę 
przewlekłą (np. cukrzyca, nadciśnienie), bez 
względu na miejsce i okres wyjazdu 

standardową polisę turystyczną należy 
rozszerzyć o dodatkowe ryzyko zachoro-
wania. Nawet po dłuższym okresie bez 
objawów chorobowych może się zdarzyć, że 
niezbędna będzie pomoc lekarska.   

Jakie znaczenie ma kierunek podróży? 

Jeżeli spędzamy urlop na innym kontynencie 
(np. Australia czy Azja) lub w kraju, gdzie 
koszty leczenia są wysokie (np. Japonia, 
Szwajcaria), trzeba zadbać o polisę na 
wyższe sumy ubezpieczenia, ponieważ w 
razie kłopotów ze zdrowiem może nam nie 
wystarczyć pieniędzy na pokrycie wszystkich 

kosztów. 

 

Czego szukać w OWU? 

Najważniejszy jest przedmiot i zakres 
ubezpieczenia – dzięki nim sprawdzimy, czy 
rzeczywiście wybrany przez nas produkt 
spełnia wszystkie nasze wymagania. 

Przedmiot polisy mówi o tym, kto lub co 
jest ubezpieczone (jaka liczba osób, sprzęt 
sportowy, inny sprzęt), zakres określa, od 

których ryzyk jesteśmy ubezpieczeni (np. 
kradzież, wypadek). Powinniśmy także 
wiedzieć, na jakiej podstawie ubezpieczyciel 
wypłaca odszkodowanie (czyli jakiej 

dokumentacji potrzebujemy) oraz jakie są 
nasze obowiązki w momencie powstania 
szkody.  
 
Niezwykle ważną kwestią są również 
ograniczenia lub wyłączenia. Są to wskaza-
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ne sytuacje, w których towarzystwo ma 

prawo odmówić nam wypłaty odszkodowania. 
Stanie się tak m.in. jeśli ubezpieczony w 
chwili zdarzenia był pod wpływem alkoholu, 
brał udział w zamieszkach lub uległ 
wypadkowi w trakcie ataku terrorystycznego. 

Czy można negocjować warunki polisy? 

Firmy ubezpieczeniowe sprzedają indy-
widualne ubezpieczenia po wcześniej 
określonych cenach. Ich wysokość wyliczana 
jest na podstawie kalkulacji ryzyka, m.in. w 

zależności od wieku klienta, celu naszej 
wyprawy. Zazwyczaj nie mamy możliwości 
zmiany ceny, na pewno za to mamy 
możliwość dopasowania oferty do swoich 
potrzeb.  

 
Oznacza to, że nie musimy godzić się na 

standardowy wariant polisy, ale starać się jak 
najlepiej dopasować go do swoich potrzeb. W 
tym celu warto spotkać się z agentem 
ubezpieczeniowym, który przedstawi nam 
różne możliwości.  

        Czy wiesz, że... 

10-12 tys. zł  

średnio tyle kosztuje 

transport poszkodowane-
go samolotem pasażer-

skim wraz z asystą 
medyczną  z krajów 
Europy Zachodniej do 

Polski, w razie wypadku, po którym ubezpie-
czony nie jest w stanie samodzielnie powrócić 

do kraju. Koszt medycznego transportu 
drogowego to około 5-7 zł/km, co w 
przypadku powrotu z Włoch, Chorwacji czy 
Bułgarii oznacza koszt na poziomie 8-16 tys. 
zł. Wydatki tego typu pokrywa ubezpie-
czenie kosztów transportu medycznego. 

Czy będzie problemem ubezpieczenie 

kobiety w zaawansowanej ciąży? 

Wiele zależy od postanowień konkretnego 

zakładu ubezpieczeń. Niektóre z nich nie 
pokrywają kosztów leczenia i świadczeń 
assistance powstałych w następstwie  ciąży, 
ani jej konsekwencji, komplikacji, poronienia 
czy porodu. Inni ubezpieczyciele nie ponoszą 
np. kosztów leczenia w związku z porodem, 

który nastąpił po 32 tyg. ciąży. Ze względu na 
te rozbieżności, konieczne będzie wyszukanie 
oferty gwarantującej przyszłej mamie pełną 
ochronę ubezpieczeniową w podróży. 

Jakie ubezpieczenie dla dziecka? 

Wybierając ubezpieczenie dla dziecka, w 
pierwszej kolejności zwracamy uwagę na te 
same kryteria, które decydują o wyborze 
polisy dla osoby dorosłej. Zaliczamy do nich: 

kraj docelowy, rodzaj planowanych aktywno-
ści, długość pobytu. Wybierając ubezpiecze-
nie dla dziecka, warto jednak uzupełnić je o 
dodatkowe opcje, takie jak OC oraz 
ubezpieczenie kosztownych przedmiotów czy 
sprzętu sportowego. Polisa od odpowie-

dzialności cywilnej pozwoli uniknąć takich 
kosztów, jak np. naprawa uszkodzonego 
przez dziecko cudzego mienia lub cennego 
sprzętu. 

Czy warto kupić polisę oferowaną w 

komplecie z wycieczką?  

Biura turystyczne zazwyczaj posiadają w 
swojej ofercie produkty jednego ubezpie-
czyciela, kupując polisę, nie będziemy mieli 
więc możliwości porównania stawek i zakresu 
ochrony oferowanego przez konkurencyjne 
firmy. Jeżeli jednak ubezpieczenie zapro-
ponowane przez pracownika biura tury-

stycznego spełnia nasze oczekiwania, nie ma 
żadnego ryzyka w wykupieniu tam polisy. 
  
Należy tylko pamiętać, że najczęściej 
oferowany jest standardowy wariant polisy, 
bez dodatkowych opcji. Często nie 

uwzględnia więc uprawiania tzw. sportów 

wysokiego ryzyka (np. nurkowanie, wspi-
naczka, jazda na nartach, windsurfing, jazda 
konna). Jeśli więc planujemy tego typu 
aktywności podczas urlopu za granicą, 
powinniśmy dopytać czy zostały uwzględnio-
ne w naszej polisie - agent turystyczny nie 

zna naszych planów urlopowych, dlatego 
może pominąć tę informację przy sprzedaży 
pakietu turystycznego.  

Jakie wady mają ubezpieczenia sprze-

dawane w pakietach?  

Ubezpieczenia turystyczne sprzedawane w 

pakietach są tak samo wartościowym 
produktem ubezpieczeniowym, jak polisy 
wykupywane osobno. Jedynym ich minusem 
może być niedostosowanie do naszych 

potrzeb, dlatego tak ważne, by zanim zdecy-
dujemy się z nich skorzystać, dokładnie 

zapoznać się z zakresem dostępnej ochrony. 

Kiedy jest ostatni dobry moment na 

zawarcie polisy? 

Ubezpieczenie można kupić nawet w dniu 
wyjazdu, gdyż najczęściej zaczyna ono 
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obowiązywać w momencie wystawienia. 

Upewnijmy się jednak, dokonując zakupu na 
ostatnią chwilę, od kiedy dokładnie 
zostaniemy objęci ochroną ubezpieczeniową. 
Pamiętajmy, że jeżeli decydujemy się polisę 
tuż przed wyjazdem, warto kupić ją 

bezpośrednio u agenta ubezpieczeniowego. 
Zakup polisy przez internet powoduje, że 
zaczyna ona obowiązywać dopiero w 
momencie, gdy na koncie firmy ubezpie-
czeniowej zaksięgowana zostanie nasza 
wpłata. To może potrwać i tym samym stawia 

nas w sytuacji, gdy przez pewien okres 
będziemy pozbawieni ochrony ubezpie-
czeniowej. 

Kto może ubezpieczać się przez inter-

net? 

Internet jest bardzo dobrym rozwiązaniem 

dla osób, które chciałaby dokonać zakupu 
wygodnie, bez potrzeby wychodzenia z domu. 
Taka polisa jest równie wartościowym 
produktem jak ubezpieczenie zakupione 
bezpośrednio u agenta ubezpieczeniowego. 
Kupując przez internet, otrzymujemy także  
potwierdzenie zakupu wraz z unikalnym 

numerem polisy ubezpieczeniowej. Te 
informacje i dokumenty są wystarczające, by 
ubiegać się o odszkodowanie lub zwrot 
kosztów leczenia w razie wypadku czy 
nieprzewidywalnego zdarzenia. 

 

Jak zachować się w razie wypadku?  

W razie wypadku należy niezwłocznie, czyli 
od razu, powiadomić centralę alarmową 

firmy, w której jesteśmy ubezpieczeni. Jeżeli 
nie ma takiej możliwości, powinniśmy zgłosić 
zdarzenie nie później niż tydzień po jego 
zajściu. Zgłaszamy je, dzwoniąc na podany w 
polisie numer alarmowy – polisa to dokument 
potwierdzający ubezpieczenie, otrzymujemy 
go w chwili uiszczenia opłaty. Zgłaszając 

wypadek, musimy mieć przy sobie numer 
polisy ubezpieczeniowej, a także umieć podać 
wszystkie szczegóły wypadku, w tym imię i 
nazwisko osoby/osób poszkodowanych, miej-
sce i okoliczności zdarzenia.  
 

W celu uzyskania odszkodowania należy 
zbierać wszystkie rachunki za leczenie oraz 
całą dokumentację medyczną. Te dokumenty 
będą podstawą do oszacowania kosztów 

poniesionych przez poszkodowanego oraz 

wydania decyzji o ewentualnym odszkodo-
waniu. 
 
Wybierając się na wakacje, musimy zabrać ze 
sobą numer polisy ubezpieczeniowej i 

mieć go zawsze przy sobie - najlepiej w 
portfelu lub wpisany w telefonie komór-
kowym. Wraz z nim zanotujmy numer do 
centrali alarmowej ubezpieczyciela – gdy 
zdarzy się wypadek, będziemy mieli go pod 
ręką. Telefoniczna rozmowa z konsultantem 

na infolinii może być bardzo pomocna, 
szczególnie jeżeli oczekujemy wskazówek co 
do postępowania w egzotycznym kraju, w 
którym dotąd nie byliśmy. 
 

 

Z sondażu Bankier.pl przeprowadzonego drugi 
już raz wśród działających na polskim rynku 
towarzystw ubezpieczeniowych, mających w 
swojej ofercie ubezpieczenia turystyczne 

wynika, że zarówno w 2009, jak i w 2010 
roku polisa przydawała się podróżnym 
najczęściej w związku z chorobą i leczeniem, 
jakiego doznali przebywając na zagranicznym 
wypoczynku.  

Drugim obok kosztów leczenia (KL) 

produktem ubezpieczeniowym, z tytułu 
którego notowano najwięcej szkód było NNW, 
czyli ubezpieczenie od następstw nieszczę-
śliwych wypadków, w tym przede wszystkim 
złamań kończyn. 
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