
Kto powinien wykupić ubezpieczenie podróżne zagraniczne? 

Wyjeżdżając za granicę w celach turystycznych lub zawodowych przygotowania zwykle zaczynamy od 

załatwienia wszelkich formalności związanych z transportem i zakwaterowaniem. Następnie 

troszczymy się o pozostawione w kraju mieszkanie, szukając osoby, która pod naszą nieobecność 

odwiedzi je by podlać kwiaty i sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Szukamy również ewentualnej 

opieki dla pozostawionych w domu pupili. Przed wyjazdem dokonujemy niezbędnych zakupów i 

pakujemy bagaż. W gąszczu obowiązków często zapominamy o ważnej kwestii, jaką jest stosowne 

ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny. Kto powinien je wykupić wybierając się w podróż? Odpowiedź 

jest prosta: z ubezpieczenia na wyjazd powinien skorzystać każdy, kto troszczy się o swoje 

bezpieczeństwo i nie chce ponosić zbędnego ryzyka. Od charakteru wyjazdu zależy natomiast zakres 

polisy.  

Dlaczego warto skorzystać z ubezpieczenia na wyjazd?  

Nawet, jeżeli w kraju posiadamy bogaty pakiet ubezpieczenia zdrowotnego, w większości przypadków 

nie zadziała on zagranicą. Z tego względu nawet krótki i z pozoru bezpieczny wyjazd bez stosownej 

polisy stanowi spore ryzyko. W razie wypadku komunikacyjnego lub innej okoliczności powodującej 

uszczerbek na zdrowiu koszty pomocy ambulatoryjnej, leczenia, hospitalizacji, a w ekstremalnym 

przypadku również transportu do kraju mogą zamknąć się nawet w dziesiątkach tysięcy złotych.  

Szczególnie w dużych miastach i miejscowościach turystycznych praktycznie pod każdą długością i 

szerokością geograficzną narażeni jesteśmy na działanie złodziei. Ukradziony lub zagubiony bagaż to 

po pierwsze spora strata materialna, po drugie w wielu przypadkach konieczność przerwania pobytu, 

choćby ze względu na brak funduszy. Na taką ewentualność również warto się ubezpieczyć.  

Jednocześnie ubezpieczenie wyjazdu zagranicznego w wielu przypadkach gwarantuje nam spokój o 

pozostawiony w kraju dom. Wiele polis uwzględnia bowiem ubezpieczenie nieruchomości na wypadek 

kradzieży lub zaistniałych szkód podczas naszej nieobecności w Polsce.  

Ważnym punktem ubezpieczenia na wyjazd zagraniczny jest również odpowiedzialność cywila, która 

zabezpiecza koszty ewentualnych wyznaczonych przez nas szkód. Zagranicą spotkać nas może wiele 

niespodziewanych sytuacji, za które możemy zostać obarczeni odpowiedzialnością. Polisa obejmuje 

również ewentualną pomoc prawną, oczywiście w języku polskim.  

Komu szczególnie przyda się ubezpieczenie wyjazdu zagranicznego?  

Ubezpieczenie na wyjazd zagraniczny jest bardzo ważne w z punktu widzenia turystów. Wówczas warto 

zdecydować się na odpowiednią polisę krótkoterminową, która zapewni jej właścicielowi bezpłatne 

świadczenia zdrowotne. Może to być szczególnie istotne z punktu widzenia osób cierpiących na 

przewlekłe choroby lub regularnie zażywające leki na receptę. Polisa zwykle obejmuje również 

zdarzenia losowe, takie jak utrata bagażu.  

Osoby wyjeżdżające za granicę do pracy są zaś szczególnie narażone na uszczerbek na zdrowiu. W ich 

przypadku brak ubezpieczenia na wyjazd to ogromne ryzyko. W razie wypadku polisa zapewnia 

odszkodowanie liczone nawet w setkach tysięcy złotych. Zwykle tego typu ubezpieczenie obejmuje 

również całodobową pomoc w języku polskim, a także oczywiście świadczenia medyczne.  



Na nieszczęśliwe wypadki, również wymagające poważnego leczenia narażone są także osoby 

wyjeżdżające za granicę w celach sportowych. Szczególnie dotyczy to narciarzy i snowboardzistów, ale 

również miłośników sportów wodnych i ekstremalnych. Ubezpieczenie wyjazdu zagranicznego jest w 

ich przypadku wręcz obowiązkiem.  


