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Ubezpieczeniowa strona karnawału w Rio da Janeiro

Najbardziej znany na świecie karnawał brazylijski trwa tylko kilka dni, wzbudza wiele emocji i przyciąga coraz więcej
Polaków. Poza zabawą mogą przydarzyć się im nieprzewidziane sytuacje, a ich koszt może być ogromny. Pomoc
medyczna udzielona Polce, która w Brazylii z bólem głowy i brzucha trafiła na 3 dni do szpitala kosztowała 10 tysięcy
złotych.

Interwencja polegająca na zorganizowaniu wizyty u lekarza dla klientki, która w trakcie spaceru po plaży doznała urazu
kolana to koszt ponad 3,5 tysiąca złotych. Poza badaniem i zastrzykiem Polce wypisano receptę na leki oraz opaskę na
kolano.
- Sytuacje te pokazują, że podczas przygotowań do wyjazdu nie można zapomnieć o polisie. Zakup odpowiedniej
zapewni nam dostęp do placówek medycznych oraz ograniczy do minimum formalności. Zagwarantuje także pełne
pokrycie kosztów leczenia. To bardzo ważne, szczególnie podczas dalekiej podróży do Ameryki Południowej gdzie np.
zorganizowanie wizyty lekarskiej dla pacjenta z bólem brzucha, podczas której zdiagnozowana zapalenie dróg
moczowych kosztowało ponad 2 tysiące złotych – mówi Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Mondial
Assistance.
Wyjeżdżając do Brazylii należy zadbać również o ochronę przed ukąszeniami owadów, ponieważ w różnych częściach
tego kraju występuje malaria, denga oraz chikungunya. Według danych UNAIDS Brazylia znajduje się w czołówce
państw pod względem osób zarażonych wirusem HIV. Kraj ten odpowiada również za 40 proc. wszystkich zakażeń w
rejonie Ameryki Łacińskiej. Należy pamiętać, że ubezpieczyciele nie pokrywają kosztów leczenia, które powstały z
tytułu lub w następstwie AIDS, zakażenia wirusem HIV czy chorób przenoszonych drogą płciową.
Najważniejsza dobra polisa
Decydując się na zakup ubezpieczenia turystycznego warto zwrócić uwagę na kilka kwestii. Najważniejszą zasadą
wyboru polisy jest właściwe określenie odpowiedniej sumy ubezpieczenia. Należy pamiętać, że najtańsza polisa może
mieć niewystarczającą sumę ubezpieczenia kosztów leczenia.
- Turyści, którzy wyjeżdżają do Rio de Janeiro często decydują się zwiedzić też inne miejsca w Brazylii. Niektórzy łączą
pobyt z uprawianiem kite-surfingu. Elementem, który należy wziąć pod uwagę jest wykup szeregu opcji dodatkowych
oferowanych w ramach ubezpieczenia. Warto również zabrać ze sobą podstawowe leki. Jest to szczególnie ważne w
przypadku osób z chorobami przewlekłymi takimi jak np. cukrzyca, astma. Takie osoby powinny pamiętać także o tzw.
zwyżce składki na wypadek powikłań w związku z chorobą przewlekłą – dodaje Piotr Ruszowski.
Karnawałowy spokój kosztuje 300-500 złotych
Za rozbudowaną wersję polisy na dwutygodniowy wyjazd, gdzie koszty leczenia i assistance będą pokryte do sumy
nawet 200 tysięcy euro wraz z ubezpieczeniem NNW, ubezpieczeniem OC ubezpieczeniem bagażu oraz sprzętu
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sportowego na 3,5 tysiąca euro zapłacimy około 470 złotych.
- Podczas podróży, w ramach ubezpieczenia turystycznego, najczęściej korzystamy z takiego wsparcia jak pomoc
medyczna, zwrot kosztów lekarstw, pomoc stomatologiczna oraz hospitalizacja. Wybierając polisę pamiętajmy, że
usługi świadczone w publicznych szpitalach i przychodniach w Brazylii często są na niskim poziomie, a koszt prywatnej
wizyty u lekarza internisty zaczyna się od 100 dolarów. Doba w prywatnym szpitalu bez kosztów usług medycznych,
specjalistycznych badań i leków kosztuje około 200 dolarów. Jednak w razie potrzeby przymusowego powrotu do
Polski, koszt transportu air-ambulansem to mniej więcej 250-300 tys. złotych. Dlatego wybierając się w tak daleką
podróż należy wybrać polisę z najwyższymi sumami ubezpieczenia na koszty leczenia i assistance – mówi Piotr
Ruszowski.

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.
www.mondial-assistance.com
Mondial Assistance
press box
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