
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

TURYSTYCZNE



1

© copyright FUNDACJA IAR 2010-2022
ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Materiał do użytku wyłącznie w ramach zadań realizowanych przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w
Gdyni. Żadna jego część nie może być powielana, kopiowana, wykorzystywana w całości lub w części do innych celów, a także zbywana lub udostępniana
w jakiejkolwiek formie osobom trzecim bez zgody Fundacji IAR.

Spis treści

Zakres ubezpieczenia turystycznego oraz dodatkowe klauzule………………………… 2

Jakie ubezpieczenie wybrać…………………………………………………………………… 3

Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne……………………………………………………….4



2

© copyright FUNDACJA IAR 2010-2022
ZASTRZEŻENIE PRAWNE: Materiał do użytku wyłącznie w ramach zadań realizowanych przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów z siedzibą w
Gdyni. Żadna jego część nie może być powielana, kopiowana, wykorzystywana w całości lub w części do innych celów, a także zbywana lub udostępniana
w jakiejkolwiek formie osobom trzecim bez zgody Fundacji IAR.

Zawsze planując wycieczkę poza granice RP rozważmy również zakup polisy
turystycznej, która ochroni nas m.in. przed kosztami leczenia w przypadku, gdy
zdarzy nam się wypadek. W poniższym poradniku postaramy się wyjaśnić, co
wchodzi w zakres takiej polisy oraz jakie są wyłączenia i na co zwrócić uwagę
przy zakupie polisy turystycznej.

Polisa turystyczna chroni nas przed zdarzeniami zachodzącymi zarówno na terenie

RP jak i poza nim. Głównie chroni nas przed kosztami leczenia. Możemy jednak ją

rozbudować korzystając z szeregu dodatkowych rozszerzeń dedykowanych dla tej

polisy.

.

1. Zakres ubezpieczenia turystycznego oraz dodatkowe
klauzule

W zasadzie każda polisa turystyczna ma w sobie ubezpieczenie NNW. Jest to

ubezpieczenie gwarantujące wypłatę świadczenia, gdy poprzez wypadek nabawimy

się stałego uszczerbku na zdrowiu. W najgorszym wypadku gwarantuje również

wypłatę świadczenia uposażonej osobie w przypadku naszej śmierci. Procent

uszczerbku podany jest zawsze w OWU i naliczany jest od sumy gwarancyjnej. Nie

ma stałej sumy gwarancyjnej i możemy wybrać taką która nas zadowoli.

Możemy również skorzystać z OC w życiu prywatnym. Taka polisa pomoże nam w

przypadku gdy my lub osoby trzecie przebywające z nami (np. dzieci) wyrządzimy

krzywdę lub straty innej osobie. Wtedy w przypadku sprawy sądowej ubezpieczyciel

pokryje koszty poszkodowanemu, ale tylko do kwoty sumy gwarantowanej zawartej

na polisie

Powyższe dwa warianty zazwyczaj znajdują się w podstawowej wersji polisy

turystycznej. Warto jednak pamiętać o dodatkowych możliwościach, którym

przyjrzymy się poniżej.
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Zacznijmy od tego, iż możemy rozszerzyć naszą polisę o ubezpieczeniu sprzętu

sportowego i bagażu. Taka ochrona przysługuje nam w przypadku kradzieży,

zniszczenia lub zagubienia bagażu lub sprzętu (również w granicy sumy

gwarantowanej, z najwyższą spotkałem się rzędu 8 000 zł). Oczywiście musimy

pamiętać o zapisach w OWU, które nakazują nam odpowiednie przechowywanie i

zabezpieczenie sprzętu/bagażu oraz kroki jakie musimy podjąć po zorientowaniu się,

gdy zajdzie zdarzenie.

Gdy podróżujemy samolotem, to możemy dodatkowo wykupić ubezpieczenie

zagubionego bagażu (w przypadku zagubienia bagaży przez linie lotnicze) oraz

opóźnionego lotu.

Jeśli jedziemy odpoczywać aktywnie i wiemy, że będziemy uprawiać jakiś sport,

sprawdźmy czy nie jest on umieszczony w OWU na liście sportów podwyższonego

ryzyka. Jeśli jest, to musimy dokupić kolejny pakiet, aby w przypadku zajścia

zdarzenia wypłacono nam odszkodowanie. Jeśli nie wykupimy takiej opcji, a sport ten

jest na liście to ubezpieczyciel może nam odmówić wypłacenia świadczenia.

Możemy spotkać się również z ofertą rozszerzenia dla osób, które wyjeżdżają

pracować fizycznie (zajęcie, które opiera się głównie na sile mięśni oraz

umiejętnościach manualnych i praktycznych) lub umysłowo za granicę (zajęcie, które

opiera się na intelekcie zatrudnionego).

2. Jakie ubezpieczenie wybrać

Tak jak wspominaliśmy na początku poradnika, głównym składnikiem polisy

turystycznej jest ubezpieczenie kosztów leczenia. Pamiętajmy, że w większości

krajów opieka medyczna jest opieką prywatną i to bardzo drogą. Począwszy od

wizyty u specjalisty, po leki, aż do transportu powrotnego do kraju – to bardzo

kosztowne sprawy, za które byśmy musieli zapłacić z własnej kieszeni, jeśli nie

mielibyśmy wykupionej polisy. Często w szpitalach wręcz wymaga się od turysty

pokazania polisy, którą mamy na czas pobytu w danym kraju.
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Przy wyborze pamiętajmy o dodatkach, które wymieniliśmy powyżej. Nie są to duże

pieniądze a mogą nam zagwarantować względny spokój podczas podróży i

wypoczynku.

Nasz wybór zacznijmy przede wszystkim od wyboru rejonu, w który się udajemy.

Towarzystwo Ubezpieczeniowe pokryje koszty leczenia do sumy

gwarantowanej. Jeśli wybieramy się poza Europę pamiętajmy, aby minimalna suma

gwarancyjna zaczynała się od 60 000 euro. Jedno zadrapanie przez małpę powoduje

wizytę u lekarza, który za sam zastrzyk potrafi policzyć 30 000 zł za osobę. W

Europie natomiast sumę gwarancyjną proponowalibyśmy oznaczyć na poziomie

30 000 euro.

Kolejny punkt to charakter naszej podróży, czy jedziemy na typowy bierny

wypoczynek (popularne leżenie na plaży), czy może uprawiać sporty. Jeśli

wybieramy się ze specjalnym sprzętem, to warto zastanowić się nad wykupieniem

dodatkowego ubezpieczenia od utraty bagażu lub opóźnienia. Sprawdźmy rejestr

sportów dla których ubezpieczyciel wymaga rozszerzenia, gdyż w innym wypadku nie

wypłaci świadczenia. Zwróćmy uwagę czy mamy tzw. Klauzulę alkoholową. Tyczy się

to głównie osób jadących na wypoczynek i raczących się drinkami. Wielu

ubezpieczycieli odmawia wypłaty świadczenia, gdy do wypadku dojdzie po wypiciu

alkoholu. Dlatego też taka klauzula powinna znaleźć zastosowanie u takich osób.

Ostatnim ważnym aspektem są choroby przewlekłe, na które chorujemy. Jest to

również proponowane rozwiązanie przez Ubezpieczycieli. Jeśli wiemy, że towarzyszą

nam takie choroby, to nie zapomnijmy poprosić o rozszerzenie, które będzie

pokrywało wypadki związane z tymi chorobami.

3. Ile kosztuje ubezpieczenie turystyczne

Poniżej przedstawiamy w tabeli symulację ile kosztuje takie ubezpieczenie

turystyczne. W symulacji uwzględniliśmy osobę w wieku 35 lat, podróżującą

samotnie do Europy, a konkretnie do Belgii. Osoba podróżująca jest przewlekle

chora. Jest to polisa podstawowa. Dane w tabeli przedstawiają nazwę

ubezpieczyciela oraz cenę tygodniowego pobytu w Belgii oraz podzieleni tej ceny na
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dni. Przedstawione zostały również sumy gwarancyjne w przypadku kosztów

leczenia oraz ratownictwa.

Ubezpieczyciel Koszty
leczenia

Ratownictwo Cena za 7 dni Cena za 1
dzień

Generali 500 000PLN 500 000PLN 61 PLN 8,71 PLN

ERGO 474 340PLN 23 717PLN 86,80PLN 12,4 PLN

Nationale
Nederlanden

500 000PLN 100 000PLN 149,80PLN 21,40 PLN

Allianz 500 000PLN 50 000PLN 224,88PLN 32,13 PLN

Jak widać w powyższej tabeli oferty różnią się trochę, ale wynika to głównie z
faktu, że ubezpieczyciele przy sumie gwarancyjnej 500 000PLN dodają różne
pakiety (takie jak np. ubezpieczenie bagażu). Widać, że cena ma rozpiętość od
8,71 zł za dzień do nawet 32,13 zł. Warto jednak zagłębić się w ofertę, gdyż
dodatki i ich sumy gwarancyjne mogą się diametralnie różnić i wpływać na
cenę.

Planując wakacje zawsze uwzględnijmy w naszym budżecie kwotę na wykupienie

ubezpieczenia turystycznego, które ochroni nas przed nieprzewidzianymi wydatkami.
Leczenie za granicą, powrót do kraju po wypadku, rehabilitacja, skrócony przez
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nieszczęśliwe wydarzenie urlop, skradziony bagaż, opóźniony samolot – wszystko to

generuje dodatkowe, wcale niemałe koszty. Warto wydać kilka złotych na polisę niż

później wydawać tysiące euro na pokrycie kosztów. Pamiętajmy też, iż pandemia

wprowadziła na rynek kilka zmian. Wiele państw wręcz wymaga od turystów

okazania polisy, która również powinna gwarantować nam pokrycie kosztów w

przypadku zachorowania na COVID.


