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Lot z Waszyngtonu do Warszawy za 300 tys. złotych

Za

chorowanie czy wypadek poza granicami Polski i realizowany w wyniku tych zdarzeń transport medyczny do kraju za
pomocą air-ambulansu to koszt sięgający nawet kilkaset tysięcy złotych. Jest to jeden z najdroższych i najbardziej
skomplikowanych organizacyjnie serwisów zawartych w ubezpieczeniu turystycznym.

Odpowiednia polisa Każda, nawet podstawowa wersja polisy turystycznej obejmuje transport medyczny do Polski.
Należy jednak pamiętać, że polisa pokrywa wydatki do sumy ubezpieczenia, a te w krajach znajdujących się w
odległych zakątkach świata mogą być o wiele większe niż zakładane w najbardziej podstawowej wersji.
- Wybierając się w dalekie, egzotyczne i trudno dostępne miejsca musimy pamiętać, że koszt transportu
air-ambulansem do Polski jest w każdym przypadku bardzo znaczący. Jest to często niezbędny serwis medyczny, bez
którego chorego nie da się przetransportować do kraju. Realizujemy go dla pacjentów w bardzo poważnym stanie.
Każdorazowo jest to skomplikowana usługa, która wymaga precyzyjnego przygotowania i zaangażowania wielu osób.
Transport z Ameryki Północnej to mniej więcej 250-300 tysięcy złotych. Z Azji niewiele mniej. Dlatego wybierając się
w podróż należy zakupić polisę, z sumą ubezpieczenia na koszty leczenia i assistance, dostosowaną do kierunku, w
którym się udajemy. Im dalej tym wyższa suma ubezpieczenia – mówi Piotr Ruszowski, dyrektor marketingu i
sprzedaży w Mondial Assistance.
Przygotowanie operacyjne Transport air-ambulansem to transport na zasadzie bed-to-bed. Odbywa się on samolotem
z pełnym wyposażeniem medycznym. Podczas lotu pacjentowi towarzyszy personel pokładowy oraz medyczny. Przed
rozpoczęciem transportu należy dokonać wszystkich niezbędnych formalności. Przede wszystkim należy zapewnić
transport pacjenta ambulansem naziemnym ze szpitala na lotnisko oraz z lotniska do szpitala, a także uzyskać zgody
na wjazd ambulansów naziemnych na płyty lotnisk.
- Aby transport mógł się rozpocząć, a przewoźnik przyjąć zlecenie transportu musimy mieć potwierdzony aktualny
stan zdrowia pacjenta oraz miejsce w szpitalu docelowym. Niezbędne jest również przekazanie przewoźnikowi danych
szpitali, a także przybliżonej wagi pacjenta, wzrostu oraz danych paszportu lub dowodu, a także informacji o
ewentualnej wizie. Czasami zdarza się, że z pacjentem leci osoba bliska – dodaje Piotr Ruszowski.
Koszt transportu do Polski: [1]
Z USA – około 250 000 PLN
Z Kanady – około 147 000 PLN
Z Egiptu – około 132 000 PLN
Z Wysp Kanaryjskich – około 58 000 PLN
Z Włoch – około 40 000 PLN
Z Norwegii – około 37 000 PLN
Z Chorwacji – około 36 000 PLN
Z Hiszpanii – około 35 000 PLN
Z Austrii – około 25 000 PLN
Z Francji – około 22 000 PLN
[1] Dane Mondial Assistance
Obejrzyj wideo na https://www.youtube.com/watch?v=eJyzAhHyMRY
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Grupa Mondial Assistance: interwencja co 2 sekundy w każdym miejscu świata
Jesteśmy międzynarodowym liderem rynku assistance, ubezpieczeń turystycznych i osobistej opieki. Z usług Grupy,
świadczonych na wszystkich kontynentach, korzysta 250 milionów ludzi, tj. 4% światowej populacji. To część naszego
know-how, które uzupełnia doświadczenie z 10 lat istnienia w Polsce. Od lat pracujemy na sukces wielu znanych Ci
firm – również tych największych.
Mondial Assistance (press box )
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