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19 proc. wyjeżdżających na zagraniczne wakacje pojechało do Chorwacji

Najwięcej Polaków, którzy w 2017 roku spędzili wakacje za granicą na kraj swojego wypoczynku wybrało Chorwację,
wynika z przeprowadzonego przez Mondial Assistance badania dotyczącego planów wakacyjnych Polaków.

- Chorwacja od wielu lat ma ugruntowaną pozycję jednej z ulubionych wakacyjnych destynacji Polaków. Nasze dane
pokazują, że w 2017 prawie 1 mln gości z Polski odwiedziło Chorwację. Liczymy, że w 2018 uda się przebić tę liczbę.
Chorwacja to europejski róg obfitości jeśli chodzi o atrakcje turystyczne. Wspaniałe i ciepłe morze, zabytki, serdeczni
ludzie i interesująca kuchnia sprawiają, że każdy znajduje coś dla siebie. Kto jeszcze nie był – serdecznie zapraszam. W
końcu wycieczka do Chorwacji to tam i z powrotem tyle co wysłuchanie audiobooka – mówi Agnieszka Puszczewicz,
Director Croatian National Tourist Board Representative Office Poland.
Karta EKUZ nie wystarczy
W trakcie zeszłorocznego sezonu letniego aż 10 proc. zgłoszeń z prośbą o pomoc assistance przy ubezpieczeniu
turystycznym pochodziło z terenu Chorwacji. Najczęściej turyści potrzebowali pomocy przy zorganizowaniu wizyty
lekarskiej oraz możliwości zakupu leków
w ramach polisy.
- Należy pamiętać, że pacjent posiadający jedynie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego korzystając z
chorwackiej, państwowej służby zdrowia zobowiązany jest
do pokrycia części kosztów leczenia. Wysokość partycypacji zależy od rodzaju specjalisty, o którego się udaje, a także
od wieku pacjenta. Tylko niektóre, podstawowe leki na receptę są bezpłatne. Dlatego tak ważne jest aby osoby
wybierające się do Chorwacji posiadały dodatkową polisę. Można wtedy liczyć, że ubezpieczyciel pokryje koszt wykupu
leków, w kurorcie, w którym może być trudno o dostęp do publicznej służby zdrowia akceptującej kartę EKUZ koszt
prywatnej wizyty u specjalisty. Warto również aby ubezpieczenie posiadało interesujące nas rozszerzenia np. w razie
zaostrzenia chorób przewlekłych lub zwyżkę dla osób planujących uprawianie sportów ekstremalnych – komentuje
Piotr Ruszowski, dyrektor sprzedaży i marketingu w Mondial Assistance.
Karta EKUZ nie zapewnia również pokrycia kosztów transportu medycznego do kraju zamieszkania za wyjątkiem
sytuacji gdy koszt przewozu do Polski i dalsze leczenie są niższe niż koszt pobytu w zagranicznej placówce. Transport
medyczny z Chorwacji to koszt około
36 tysięcy złotych.
- Informacje te są szczególnie istotne dla osób, które w sezonie 2018 planują spędzenie urlopu w Chorwacji. Nasze
dane pokazują, że takie plany wakacyjne ma aż 12 proc. dorosłych Polaków czyli prawie 900 tysięcy osób. Chorwacja
to drugi pod względem popularności kierunek wyjazdów zagranicznych – dodaje Piotr Ruszowski.
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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 ponad 10 lat istnienia w Polsce. Od lat pracujemy na sukces
wielu znanych Ci firm – również tych największych.www.mondial-assistance.pl

Mondial Assistance
press box
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