Raport RanKING bezpieczne wyjazdy wakacyjne 2018

czerwiec 2018 r.

Koszt polisy turystycznej to zaledwie ułamek tego,
co wydajemy na wakacyjny wyjazd. Już za 5 zł
dziennie możemy zapewnić sobie komfort
i wypłatę środków na wypadek nieszczęśliwego
zdarzenia.
Trzeba jednak wiedzieć, jak wybrać ubezpieczenie.
Jakie aktywności towarzystwa zaliczą do sportów
wysokiego ryzyka? O jakich chorobach przewlekłych
należy poinformować ubezpieczyciela? I wreszcie,
czemu błędem jest polegać jedynie na karcie
EKUZ? Przeczytaj raport RanKING i dowiedz się
wszystkiego, co musisz wiedzieć o ubezpieczeniu
turystycznym.

Najpopularniejsze kierunki zagranicznych podróży

Chorwacja pozostaje najpopularniejszym
kierunkiem wakacyjnych wyjazdów
Polaków. W ostatnim sezonie dużą
popularnością cieszyły się również
Wielka
Brytania

Włochy i Hiszpania, a w dalszej kolejności

Polska

Niemcy

Grecja, Słowacja i Niemcy, wynika
z danych porównywarki ubezpieczeń

Czechy

turystycznych rankomat.pl

Ukraina
Słowacja
Węgry

Francja
Włochy
Chorwacja

Czarnogóra
0-2%

USA

Bułgaria

2-5%
5-10%

Portugalia

Hiszpania
Grecja

10-15%
15-20%

Grecja
Źródło: porównywarka ubezpieczeń turystycznych rankomat.pl - dane przygotowane na podstawie
wyjazdów ubezpieczanych w terminie maj-wrzesień 2017 r.

Jakie aktywności
wybieramy podczas
wakacji?

1,72%

Sporty wysokiego
ryzyka

2,93%

Sporty ekstremalne

1,02%
Nurkowanie

Najczęściej podczas wakacji wypoczywamy
i zwiedzamy. W minionym sezonie
wakacyjnym tak deklarowała większość
osób, którzy wybrali ubezpieczenie
turystyczne w kalkulatorze ubezpieczeń
podróżnych rankomat.pl. Zaledwie kilka
procent decyduje się na rozszerzenie
ochrony o uprawianie sportów
ekstremalnych, wysokiego ryzyka czy
nurkowania.

96,62%
Wypoczynek
i zwiedzanie

Źródło: porównywarka ubezpieczeń turystycznych rankomat.pl. - dane przygotowane
na podstawie wyjazdów ubezpieczanych w terminie maj-wrzesień 2017 r.

Uważaj, te aktywności wymagają dodatkowego ubezpieczenia

Jazda na
quadach

Jazda konna

Kolarstwo
górskie

Jazda na
skuterach
wodnych

Parasailing

Narty wodne

Kitesurfing

Lot paralotnią

Wszystkie te aktywności mogą być zaliczone przez ubezpieczycieli do sportów ekstremalnych lub sportów
wysokiego ryzyka. Jeśli planujesz uprawiać którą z nich, zadbaj o odpowiednie rozszerzenie polisy.

Ile kosztuje polisa turystyczna?

7 zł

6,82zł

6 zł

4,88zł

5 zł

4,33zł

4,65zł

4,81zł

4 zł

Koszt polisy turystycznej to niewielki
ułamek wszystkiego, co wydajemy
na wakacyjny wyjazd. Pełną ochronę
na czas podróży można mieć już od
5 zł dziennie. Takie ubezpieczenie
zapewnia pokrycie kosztów leczenia
do 30 00 euro i ratownictwa do 5 000
euro. Można liczyć także na NNW,
OC, ochronę bagażu oraz sprzętu
sportowego.
mówi Patryk Juchniewicz, Dyrektor ds.
rozwoju sprzedaży rankomat.pl

3 zł

2 zł
do 3 dni

4-7 dni

8-14 dni

15-30 dni

31+ dni

Średnia cena polisy w przeliczeniu dla 1 os. za 1 dzień wyjazdu. Źródło: porównywarka ubezpieczeń turystycznych
rankomat.pl - dane przygotowane na podstawie ubezpieczanych wyjazdów w terminie maj-wrzesień 2017 r.

Jak wybrać ubezpieczenie turystyczne?
Pamiętaj, by suma kosztów leczenia była
wystarczająca na pokrycie opłat leczenia na terenie

Miejsce wyjazdu

Rekomendowane
sumy kosztów
leczenia

Europa

30 000 EUR

Inne kontynenty

60 000 EUR

USA, Kanada,
Australia

bez limitu

kraju, do którego się wybierasz.
Zadbaj o NNW. W razie uszczerbku na zdrowiu,
otrzymasz dodatkowe odszkodowanie.
OC zapewni pokrycie kosztów osobie trzeciej w razie
spowodowania nieumyślnego wypadku.
Ubezpieczenie bagażu jest gwarancją rekompensaty
w razie zniszczenia lub kradzieży.
Assistance zapewni wsparcie w organizacji pomocy
za granicą.
Rozszerzenie o sporty ekstremalne i wysokiego
ryzyka jest zabezpieczeniem dla aktywnych.
Rozszerzenie o choroby przewlekłe jest gwarancją
wsparcia jeśli przyjmujesz leki i pozostajesz pod stałą
opieką lekarza.
Ratownictwo gwarantuje pokrycie zwrotu kosztów
w razie akcji ratowniczej.

EKUZ

Ubezpieczenie
turystyczne

W jakich krajach
działa?

Kraje Unii Europejskiej
oraz: Islandia,
Liechtenstein,
Norwegia, Szwajcaria

Cały świat

Jakie koszty leczenia
pokrywa?

Zależnie od państwa
leczenia

Do wysokości
sumy ubezpieczenia

Dlaczego EKUZ
nie wystarczy podczas
wakacji?

Na terenie Europy podróżujący mogą korzystać
z Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
W jakich placówkach
medycznych działa?

Wyłącznie publiczne
placówki

Zarówno publiczne,
jak i prywatne placówki

Wielu z nich nie ma jednak świadomości, że EKUZ
zapewnia tylko podstawową ochronę medyczną,
przede wszystkim w sytuacjach poważnego

Czy poniesione za granicą
koszty leczenia zostaną
w pełni pokryte
(pobyt w szpitalu,
dopłaty do recept)?

W wielu krajach EKUZ
nie pokryje kosztów
w 100%

Zwrot 100%,
do wysokości
sumy ubezpieczenia

zagrożenia zdrowia i życia. Transport powrotny do
kraju, leczenie w prywatnych placówkach, zakup
leków czy koszty ratownictwa pokrywa sam
poszkodowany, a nie są to małe sumy.
Pokrycie tych kosztów może zapewnić
ubezpieczenie podróżne.

Czy obejmuje koszty
transportu do Polski?

Nie

Czy pokrywa koszty
ratownictwa?

Nie

Tak

mówi Tomasz Masajło, Dyrektor ds. marketingu
i e-commerce rankomat.pl
Tak

Uważaj, choroby przewlekłe wymagają dodatkowej ochrony

Zdiagnozowana choroba przewlekła,
przyjmowanie leków i pozostawanie
pod stałą opieką lekarza wiąże się
z wyższym ryzykiem zachorowania

choroby układu krążenia: niewydolność serca, choroba
niedokrwienna serca, choroby mózgowo-naczyniowe,

podczas pobytu za granicą.

przewlekłe choroby układu oddechowego (astma, przewlekła
obturacyjna choroba płuc),

Towarzystwa ubezpieczeniowe

nowotwory,

w Ogólnych Warunkach

cukrzyca,

Ubezpieczenia informują,

reumatoidalne zapalenie stawów,

że chorujący przewlekle, muszą
wykupić rozszerzenie ochrony.
Jeśli pozostajesz pod opieką
specjalisty, sprawdź czy
Twoje schorzenie należy do
sklasyfikowanych chorób
przewlekłych.

choroby autoimmunologiczne: wrzodziejące zapalenie jelita
grubego, toczeń rumieniowaty, choroba Leśniewskiego-Crohna,
celiakia,
padaczka,
osteoporoza,
otyłość,
HIV/AIDS,
inne choroby, których objawy utrzymują się dłużej niż 3 miesiące
lub nawracają po czasie.

Czytaj także:

Jak przygotować się do wy-

Tego nie rób, bo nie dosta-

Polisa z biura podróży może

jazdu do USA?

niesz odszkodowania. Kiedy

nie wystarczyć! Za leczenie

7 najważniejszych porad

ubezpieczenie turystyczne

za granicą turysta zapłaci

nie zadziała?

nawet 300 000 zł

Rankomat - porównywarka nr 1 w Polsce
Raport RanKING powstał w oparciu

AXA Assistance, ERV, Gothaer, Signal

Właścicielem porównywarki

o dane zgromadzone przez

Iduna, TU Europa.

rankomat.pl jest:

Podawane ceny są średnimi cenami

Rankomat Sp. z o.o. Sp.k.

polis w rankingach prezentowanych

ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa

Do analizy posłużyły zapytania

po wypełnieniu kalkulatora

e-mail: kontakt@rankomat.pl

wykonane za pośrednictwem

ubezpieczeń.

porównywarkę ubezpieczeń
turystycznych rankomat.pl.

kalkulatora ubezpieczeń podróżnych
rankomat.pl w okresie od 1 maja do
30 września 2017 roku.

Rankomat.pl porównuje ceny
ubezpieczeń komunikacyjnych,
podróżnych, nieruchomości oraz

Analizowane ubezpieczenia

na życie oferowane przez 29

oferowane były przez towarzystwa

towarzystw ubezpieczeniowych.

ubezpieczeń: Allianz, Aviva, AXA,
Kontakt dla mediów:
Joanna Pikuła
Manager ds. komunikacji
t: 533 338 250 e: media@rankomat.pl

Wszystkie prawa zastrzeżone. Wykorzystywanie jakichkolwiek informacji z niniejszego raportu jest dozwolone wyłącznie
za podaniem źródła w postaci nazwy: rankomat.pl

