Artykuł pobrano ze strony eioba.pl

Czy warto ubezpieczać się na wakacje?
Zagraniczne wakacje to szansa przeżycia fantastycznej przygody i poznania nowych, niezwykłych miejsc. Niestety
nie zawsze kończą się happy endem, jak temu zapobiec?
Zagraniczne wakacje to szansa przeżycia fantastycznej przygody i poznania nowych, niezwykłych miejsc. Niestety
nie zawsze kończą się happy endem, ze względu na zmianę diety nasz organizm wariuje, zbyt "szalona" zabawa
kończy się złamaniami czy innymi uszczerbkami na zdrowiu kończąc na splajtowaniu biura podróży. Po połączeniu
tego wszystkiego otrzymujemy rachunek na kilka tysięcy i okazuje się że wakacje które miały okazać się
wspaniałymi okazują się tragicznymi.

Jak temu zapobiec? bardzo łatwo, płacząc kilka złotych za ubezpieczenie turystyczne.
Poniżej przedstawiamy kilka sytuacji gdzie przyda się ubezpieczenie za kilka złotych dziennie w czasie
urlopu.
Pomoc lekarska na wakacjach.
W czasie pobytu na wakacjach w czasie pobytu nagle dopada nas choroba, podczas żeglowania po wyspach
kanaryjskich. Nieszczęśliwie na basenie hotelowym w Turcji potknęliśmy się i złamaliśmy nogę... Z wykupionym
ubezpieczeniem na pewno nie musimy popadać w panikę że jesteśmy kilka tysięcy kilometrów od domu i
zostajemy z tym problemem sami.
Co w takiej sytuacji?
Wystarczy skontaktować się z numerem alarmowym towarzystwa w którym posiadają Państwo wykupione
ubezpieczenie.
Po przyjęciu zgłoszenia poinformujemy Cię o tym gdzie znajduję się najbliższa placówka medyczna, załatwimy
transport który bezpiecznie zabierze cię do placówki medycznej. Gdy Tobie będzie udzielana pomoc my w tym
czasie załatwimy wszelkie formalności z pokryciem kosztów leczenia. Proste?
To my zadbamy o wszystko, nie będziesz musiał szukać publicznych placówek honorujących karty EKUZ, my
zadbamy o ciebie Szybko i Dobrze!.
Co z Transportem do Polski?

Po wypadku podjęta została decyzja że dalsze leczenie odbędzie się w Polsce, co teraz? Jeśli posiadasz
ubezpieczenie turystyczne wtedy to towarzystwo zapłaci za transport, bez takiego ubezpieczenia niestety to
Ty pokryjesz koszty podróży które często wynoszą kilka tysięcy złotych.
Akcja Ratownicza to też kosztuje!
W Polsce za każdą akcje ratowniczą płacimy my wszyscy czyli podatnicy. Poza granicami Polski koszty ratownicze
są bardzo wysokie i to my w czasie wypadku musimy pokryć ich koszty. Wybierając się nawet w Polskie góry blisko
granicy Czech itp. Warto zabezpieczyć się w ubezpieczenie turystyczne gdyż nie wiadomo po której stronie
granicy nam coś się może przytraﬁć a koszta takich poszukiwań są bardzo wysokie.
Co po powrocie do Polski?
A po powrocie rehabilitacja, zwolnienie chorobowe. Posiadając ubezpieczenie NNW – otrzymane z polisy
świadczenie będzie rekompensatą ﬁnansową, która wesprze Cię po wypadku.
Po co OC na wakacjach?
Nie tylko tobie może się coś przytraﬁć, również to ty możesz być powodem spowodowanych szkód jak np:
potrącisz pieszego na rowerze,
spowodujesz wypadek w trakcie uprawiania sportu,
twoje dziecko coś zniszczy np. pożyczony sprzęt sportowy,
twój pies ugryzie innego turystę.
Posiadając OC turystyczne wystarczy przekazać dane kontaktowe do swojego ubezpieczyciela a on załatwi
resztę.
Co jeśli wpadniemy gorzej?
W sytuacjach bardziej kryzysowych posiadając ubezpieczenie możemy liczyć na pomoc prawną w tym również:
poradę prawnika co zrobić w danej sytuacji,
pomoc w sformułowaniu pisma do sądu,
pokrycie kosztów sądowych (do określonej sumy ubezpieczenia).
Co z naszymi rzeczami?
Z ubezpieczeniem turystycznym możemy liczyć na ubezpieczenie naszego sprzętu sportowego, bagażu,
elektroniki od:
kradzieży,
uszkodzenia,
zniszczenia.
Warto rozważyć takie ubezpieczenie gdy planujemy zabrać laptop czy wartościowy bagaż. Przed wyborem tej
opcji ubezpieczeniowej koniecznie przejrzyj warunki ubezpieczenia, ponieważ ochrona zadziała w ściśle
określonych sytuacjach i po spełnieniu konkretnych warunków.
Wyjazd odwołany co wtedy?
W takiej sytuacji bez problemu odzyskasz pieniądze! Z wykupionym ubezpieczeniem od rezygnacji z wyjazdu,
anulowaniem biletu lotniczego oraz noclegów, możesz odzyskać swoje pieniądze!
Ubezpieczenie turystyczne to pakiet kompleksowej pomocy na zagranicznym wyjeździe, który nie
ogranicza się tylko do kosztów leczenia i transportu medycznego. Nigdy nie wiesz co może ci się
przydać na wakacjach. Dlatego zapraszamy do kontaktu w celu indywidualnego dobrania pakietu
ubezpieczenia do wyjazdu. W celu doboru ubezpieczenia turystyczne w Sosnowcu zapraszam na
www.strefa112.pl
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