
Niniejszy informator ma na celu przedstawienie 
podstawowych zagadnień związanych z przywołanym 

tematem i powstał w ramach realizacji zadania 
edukacji prawnej realizowanej w 2022 roku przez 

Instytut Aktywizacji Regionów

UBEZPIECZENIE:
BAGAŻ
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Na całym świecie podczas jednego roku ginie kilkadziesiąt milionów bagaży.

Ubezpieczenie turystyczne jest ubezpieczeniem pozwalającym pokryć szkody w

przypadku zaginięcia bagażu. Z takiego ubezpieczenia można skorzystać, gdy

korzystamy z każdego środka transportu. Z poniższego poradnika dowiesz się, jakie

są stawki i co zawiera takie ubezpieczenie.

1. Wariant ubezpieczenia bagażu w ubezpieczeniu turystycznym?

Wykupując taki rodzaj polisy otrzymujemy uprawnienie do ubiegania się o

odszkodowanie w razie kradzieży, utraty lub zniszczenia rzeczy osobistych i

przedmiotów elektronicznych. W razie takiej sytuacji ubezpieczyciel wypłaca

świadczenie częściowo pokrywające straty – z reguły do wysokości wybranej

podczas zakupu sumy gwarantowanej.

Ciekawą opcją jest ubezpieczenie bagażu na wypadek zgubienia go przez

przewoźnika podczas naszej podróży (tzw. opóźnienie bagażu). Ochrona

przedstawia się wtedy w ten sposób, iż gdy nastąpi wydłużenie czasu oczekiwania

na swoje rzeczy, ubezpieczyciel zwróci nam koszty poniesione na zakup

niezbędnych rzeczy osobistych, które to koszty musieliśmy ponieść w w trakcie

oczekiwania na bagaż.

Kolejnym wariantem ubezpieczenia jest ubezpieczenie bagażu od opóźnienia lotu. W

takim przypadku w razie zagubienia bagażu przez linie lotnicze otrzyma się

odszkodowanie. Główne założenie odszkodowania to przeznaczenie tych środków

na zakup rzeczy niezbędnych na czas oczekiwania na lot, np. ubrań czy

kosmetyków. Niezbędne będzie tu udokumentowanie wydatków poprzez zbieranie

faktur i paragonów.

Wypłata tego odszkodowania nastąpi tylko w okresie podanym w OWU, z reguły jest

to opóźnienie o ok. 5 – 6 godzin.
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W wypadku chęci objęcia naszego bagażu polisą kluczowym jest szczegółowe

zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia (OWU) jeszcze przed

wyborem polisy, gdyż ubezpieczyciele bardzo dokładnie definiują bagaż i definicja

bagażu w OWU jednego ubezpieczyciela wcale nie musi odpowiadać definicji w

OWU innego ubezpieczyciela. Z pewną dozą ogólności możemy jednak przyjąć, iż

zazwyczaj definicja ta składa się z kilku elementów, tj.: określenia rodzaju bagażu

(np. plecak, torba) oraz adnotacji, jakiej ochronie podlega jego zawartość. Warto

pamiętać, że parasolem ochronnym objęte są tylko przedmioty uznawane za takie,

które zabiera się w podróż, np. kamera czy odzież przeznaczona na wyjazd. Ważne,

aby rzeczy te należały do osoby ubezpieczonej. Jest to informacja kluczowa przy

ewentualnym zgłoszeniu szkody z ubezpieczenia bagażu.

2. Koszt ubezpieczenia bagażu oraz gwarantowane sumy ubezpieczeniowe

Warto zaznaczyć, że ubezpieczenie bagażu stanowi często element standardowej

polisy turystycznej. Przy najtańszych wariantach ochronę rzeczy osobistych, zwrot

kosztów leczenia i NNW można mieć już za kilka złotych dziennie. Bardzo dużą

uwagę trzeba zwrócić na wysokość sumy gwarantowanej czyli kwoty, którą

otrzymamy przy wypłacie odszkodowania.

Poniżej prezentujemy kilka przykładowych ofert ubezpieczenia z ochroną bagażu:

Towarzystwo
ubezpieczeniowe

Suma gwarantowana
bagażu

Cena za
dzień

Europa Ubezpieczenia 500 euro 7 zł

Allianz 1 800 zł 6,42 zł

Nationale-Nederlanden 2 000 zł 9,91 zł

Generali 1 000 zł 8,25 zł

Wiener 1 000 zł 3,87 zł
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W powyższej tabeli widać, że kwoty wahają się nieznacznie. Musimy więc

odpowiednio oszacować wysokość ochrony do wartości swojego bagażu. Warto

jednak pamiętać, że ubezpieczenie bagażu to tylko jeden z elementów polisy.

Sumy gwarantowane, czyli kwoty do wysokości których wypłaca odszkodowanie za

utracony bagaż (bez względu na jego wartość) są ustalane indywidualnie przez

ubezpieczyciela. Oczywiście poszczególne kwoty mogą się różnić nie tylko wśród

różnych ubezpieczycieli, ale i w konkretnych pakietach wewnątrz jednego

towarzystwa ubezpieczeniowego. Poniżej prezentujemy wysokości sum

gwarantowanych, ubezpieczycieli mających w swojej ofercie ubezpieczenie bagażu:

Towarzystwo ubezpieczeniowe Sumy gwarantowane bagażu

Allianz 1 800 zł | 4 000 zł

Europa Ubezpieczenia 1 405 zł | 2 341 zł | 4 682 zł

Generali 1 000 zł lub 4 000 zł

Nationale-Nederlanden 2 000 zł lub 5 000 zł

PZU 3 000 zł

Signal Iduna 1 000 zł - 2 000 zł

Wiener 1 000 zł

3. Co musimy zrobić w przypadku zagubionego bagażu i w jakich
przypadkach nie otrzymamy ubezpieczenia?

Znowu musimy zajrzeć do OWU, które określa, że ochronie podlega wyłącznie

bagaż, który jest odpowiednio zabezpieczony przez właściciela. Odszkodowanie

otrzyma więc osoba, której zaginęły walizki odpowiednio chronione.

Ubezpieczyciele we wszystkich OWU wymieniają obowiązki właściciela
skradzionego bagażu. Do najpopularniejszych z nich należą:
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 Obowiązek ochrony swojego bagażu,

 Transport i przechowywanie bagażu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa,

 Brak w zachowaniu podróżnego rażącego niedbalstwa w momencie ochrony

czy transportu bagażu,

 Powierzenie bagażu firmom przewozowym czy hotelom powinno nastąpić

wyłącznie za pokwitowanem,

 Bagaż zawsze musi się znajdować w miejscu do tego odpowiednim,

 Przechowywanie bagażu np. w bagażniku jedynie wtedy, gdy pojazd jest

zaparkowany w miejscu strzeżonym,

 Po utracie bagażu należy niezwłocznie poinformować o tym odpowiednie

służby (np. policję),

 Podstawą wystąpienia o odszkodowanie jest sporządzony przez

funkcjonariuszy protokół.

Powyższe zasady są o tyle istotne, ponieważ jeżeli jeden z powyższych obowiązków

nie zostanie dotrzymany, może się to niestety wiązać z odmową wypłacenia

odszkodowania przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Wypłatę odszkodowania zagwarantuje nam przestrzeganie poniższych wskazówek i

zabezpieczeń:

1. bagaż nadawany jest z zachowaniem wszelkich obowiązkowych procedur i

środków bezpieczeństwa;

2. nadanie bagażu u zawodowego przewoźnika lotniczego;

3. opóźnienie musi przekroczyć przewidzianą w OWU liczbę godzin;

4. przedstawi się ubezpieczycielowi zachowane paragony zakupu niezbędnych

przedmiotów.

Nie przy każdej utracie bagażu może przysługiwać nam ochrona. Są również

sytuacje, w których ubezpieczyciel odmówi nam wypłaty odszkodowania. Najczęściej

spotykanymi wyłączeniami pojawiającymi się w OWU najpopularniejszych

towarzystw są:

 klęski żywiołowe,
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 wypadki komunikacyjne,

 nieszczęśliwe wypadki,

 nagłe choroby,

 nieudane próby kradzieży,

 utrata bagażu z winy przewoźnika lub przechowalni bagażowych, ale pod

warunkiem, że własność ubezpieczonego nie została powierzona z

zachowaniem wszelkich wymaganych procedur, a podróżny nie posiada

pokwitowania.

Na koniec znowu przypominam aby wnikliwie czytać OWU, gdyż będziemy wiedzieli,
jakich sytuacji unikać i jak się zachowywać podczas urlopu.


