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Ile może kosztować brak polisy za granicą?

Inne przykłady:
l  koszt wezwania karetki pogotowia waha się od równowartości 40 PLN w Egipcie do 

2.000 PLN w Hiszpanii;
l  wizyta u lekarza pierwszego kontaktu to wydatek dla nieubezpieczonego od 80 PLN 

w Rosji do 600 PLN w USA;
l  doba pobytu w szpitalu to obciążenie finansowe od 140 PLN we Włoszech do 2.700 PLN 

w Austrii;
l  transport samolotem sanitarnym to koszt, w zależności od kontynentu, od 10.000 PLN 

do 100.000 PLN.

Źródło: http://ubezpieczeniakalkulator.pl/ubezpieczenia-turystyczne/ubezpieczenia-na-wyjazd-za-granice.html.

!

å   Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za 
szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Istota ubezpieczenia odpowiedzial-
ności cywilnej posiadacza i kierowcy pojazdu mechanicznego polega na tym, że w razie 
wyrządzenia szkody przez te osoby innym podmiotom odszkodowanie, które zobowiązani 
są oni świadczyć na rzecz poszkodowanego, wypłaca za nich zakład ubezpieczeń. Polisa OC 
upoważnia do wjazdu pojazdu do krajów Unii Europejskiej. 

å    Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w  ruchu zagranicznym  
tzw. Zielona Karta. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest odpowiedzialność cywilna po-
siadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym za szkody wyrządzone osobom trze-
cim powstałe w związku z ruchem tego pojazdu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,  
na terytorium państw, w których wymagany jest ten rodzaj ubezpieczenia. W krajach Unii 
Europejskiej Zielona Karta nie jest potrzebna. W Polsce wystarczą tylko dokumenty po-
twierdzające wykupienie polisy OC. Posiadanie Zielonej Karty jest obowiązkowe na tere-
nie takich państw jak: Azerbejdżan, Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, 
Macedonia, Maroko, Mołdawia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja. 

Francja
(otwarte złamanie nogi)

Łączny koszt – ok. 418 tys. zł
– ambulans – 1 tys. zł
– airambulance – 36 tys. zł
– hospitalizacja – 377 tys. zł
– hotel – 852 zł
– leki – 210 zł

Kanada
(wypadek na rowerze, zła-
mane trzy kręgi kręgosłupa)

Łączny koszt – ok. 587 tys. zł
– leczenie szpitalne – 329 tys. zł
–  transport medyczny  

do Polski – 257,5 tys. zł

Zanzibar
(wypadek komunikacyjny)

Łączny koszt – ok. 261 tys. zł
– leczenie szpitalne – 100 tys. zł
–  transport medyczny  

do placówki – 24 tys. zł
–  transport medyczny  

do Polski – 137 tys. zł

Źródło: http://przyjazne-ubezpieczenia.pl/turystyczne/globtroter-ile-wynosza-koszty-leczenia-za-granica/.
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2.2.4.3. Ubezpieczenia dobrowolne

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych zakład ubezpieczeń sam ustala taryfy i wysokość 
stawek ubezpieczeniowych oraz ogólne warunki ubezpieczeń. Te ostatnie stanowią wzorzec 
umowy ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, prawa 
i obowiązki stron umowy, sposób ustalania wysokości szkody oraz wypłaty odszkodowań lub 
innych świadczeń. Stawka dobrowolnego ubezpieczenia zależy od: 
n  wieku ubezpieczonego,
n  kierunku podróży,
n  długości trwania wyjazdu,
n  zakresu ochrony,
n  wariantu ubezpieczenia,
n  charakteru wyjazdu.

Do najczęściej spotykanych dobrowolnych ubezpieczeń turystycznych należą:
å   Ubezpieczenie bagażu podróżnego – bagaż podróżny w  rozumieniu towarzystw ubez-

pieczeniowych stanowią przedmioty osobistego użytku, zwyczajowo zabierane w podróż 
(odzież, obuwie, środki higieny osobistej, torebki, książki, zegarki, okulary, itp.) oraz poje-
dyncze przedmioty przewożone w formie upominku. 
Bagaż zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową, jeśli:
n  będzie się znajdować pod twoją bezpośrednią opieką,
n  zostanie powierzony przez ciebie zawodowemu przewoźnikowi do przewozu na podsta-

wie stosownego dokumentu,
n  zostanie oddany za pokwitowaniem do przechowalni bagażu,
n  będzie pozostawiony w zamkniętym na zamek indywidualnym pomieszczeniu bagażowym  

na dworcu, w hotelu lub w porcie lotniczym,
n  będzie pozostawiony w zamkniętym na zamek pomieszczeniu w miejscu twojego zakwa-

terowania (przeważnie z wyłączeniem namiotu),
n  będzie pozostawiony w zamkniętym na zamek bagażniku pojazdu samochodowego,
n  będzie pozostawiony w zamkniętej na zamek kabinie przyczepy kempingowej lub jed-

nostki pływającej.
 Bagaż w podstawowym zakresie objęty jest ochroną ubezpieczeniową na wypadek utraty, 
zniszczenia lub uszkodzenia wskutek:
n  zdarzeń losowych, tj. pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego, 

huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, lawiny, szkód wodociągowych, trzęsie-
nia, zapadania lub osuwania się ziemi, wybuchu wulkanu, itp.,

n  akcji ratowniczej prowadzonej w związku z powyższymi zdarzeniami losowymi,
n  udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku,
n  wypadku lub katastrofy środka komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej,
n  nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego zostaniesz po-

zbawiony możliwości zaopiekowania się i zabezpieczenia bagażu.
Towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej wyłączają z zakresu swojej odpowiedzialności:
n  szkody, których wartość nie przekracza pewnej kwoty (zwykle jest to 50 lub 100 PLN),
n  wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego, członków 

jego rodziny lub osób, za które ponosi odpowiedzialność,
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n  będące następstwem zwykłego zużycia, zniszczenia, utraty wartości rzeczy ubezpieczonej,  

a także jej samozapalenia, samozepsucia, wycieku lub potłuczenia,
n  powstałe na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia przez organy celne,
n  powstałe wskutek zamieszek, rozruchów, bójek oraz aktów terroryzmu.
 Odszkodowanie za szkody w bagażu nie może przekroczyć rzeczywistej wartości rzeczy 
ani sumy gwarancyjnej określonej w  umowie ubezpieczenia, stanowiącej górną granicę 
odpowiedzialności ubezpieczyciela. 

å   Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji lub przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej 
– tego rodzaju ubezpieczenie zapewnia zwrot poniesionych kosztów przez uczestnika imprezy tu-
rystycznej w sytuacji, gdy jest on zmuszony do rezygnacji z wyjazdu z powodu takich okoliczności, 
jak nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie uczestnika, śmierć lub choroba najbliższego 
członka rodziny, kradzież lub utrata dokumentów podróży itp. Warunki tego ubezpieczenia są 
różne w zależności od zakładu ubezpieczeń, ale na ogół nie są zbyt korzystne, gdyż zawierają liczne 
ograniczenia oraz zwrot tylko części poniesionych kosztów.
 SIGNAL IDUNA zwraca opłaty poniesione przez Ubezpieczonego w związku z rezygnacją 
z podróży lub przerwaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej, jedynie gdy wynika to  
z następujących powodów zaistniałych w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej i od-
powiedzialności SIGNAL IDUNA oraz uniemożliwia realizację podróży: 
a) nieszczęśliwy wypadek Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich, 
b) nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich, 
c) śmierć Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub osób im bliskich, 
d)  powikłania ciąży (w tym przedwczesny poród) powstałe do 32 tygodnia ciąży u Ubez-

pieczonej, Współuczestniczki podróży lub osób im bliskich, jeśli w momencie zawarcia 
umowy ubezpieczenia powikłania ciąży nie występowały, 

e)  szkoda w mieniu Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powstała w wyniku 
zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność wy-
konania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność 
Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, 

f)  szkoda w mieniu pracodawcy Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży powstała w 
wyniku zdarzenia losowego lub będąca następstwem przestępstwa, która wystąpiła mak-
symalnie 7 dni przed zakończeniem okresu ubezpieczenia, powodująca konieczność wy-
konania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność 
Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, jeśli Ubezpieczony lub Współuczestnik 
podróży wchodzą w skład organu zarządzającego swojego pracodawcy, 

g)  kradzież samochodu będącego własnością Ubezpieczonego lub Współuczestnika po-
dróży, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, 
przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży  
w ich miejscu stałego zamieszkania, 

h)  kradzież dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy) 
Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży, pod warunkiem, że kradzież doku-
mentów nastąpiła maksymalnie 30 dni przed datą rozpoczęcia podróży i została zgłoszo-
na odpowiednim władzom, 

i)  wypadek komunikacyjny udokumentowany przez policję, któremu uległ Ubezpieczony 
lub Współuczestnik podróży, 

j)  wypowiedzenie Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży przez pracodawcę 
umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony; SIGNAL IDUNA nie ponosi odpowie-


