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Wyjeżdżasz na zagraniczne wakacje autem? Sprawdź czy masz odpowiedni pakiet
ubezpieczeń?
W te wakacje na zagraniczny urlop planuje
wyjechać 7,4 mln Polaków (o 3,2 mln więcej
niż rok wcześniej). Blisko co czwarty turysta
wybierze się na nie samochodem.
Jednocześnie 74% osób udających się na
wakacyjny odpoczynek w Polsce, jak i
zagranicą zakłada, że wykupi w związku z
nim ubezpieczenie.1 Często jednak w
podstawowym pakiecie zmotoryzowanych
turystów brakuje ubezpieczenia ochrony
prawnej, które na wakacjach może się szczególnie przydać.
W tym roku, według badania IPSOS2, najpopularniejszymi destynacjami urlopowymi w okresie
wakacyjnym wśród Polaków będzie Hiszpania (uda się tam 14% wczasowiczów), w tym Wysypy
Kanaryjskie oraz Chorwacja (12%). Wiele osób wybierze się również do Grecji (10%), Włoch (9%)
i Bułgarii (7%). Z poza europejskich kierunków w pierwszej dziesiątce znalazły się także Egipt i
Tunezja (4% dla obu krajów) i Turcja (3%).
Część turystów (23%) udających się na zagraniczne wakacje, zdecyduje się na podróż własnym
autem. Najczęściej dzieje się tak w przypadku wyjazdu do krajów w bliższym zasięgu, jak np.
Chorwacji. Jednakże, samochodem odwiedzamy także pozostałe państwa Unii Europejskiej i to
nie tylko ze względu na walory turystyczne, ale i swobodę poruszania się oraz brak dodatkowych
wymagań ubezpieczeniowych, jak np. zielona karta. Jednak, jak podkreślają eksperci D.A.S.
Towarzystwo Ochrony Prawnej S.A., nie znaczy to, że dodatkowe ubezpieczenie nam się nie
przyda.
Ubezpieczeniowa checklista
Przygotowując się na wakacyjny wyjazd samochodem za granicę warto zrobić przegląd
posiadanych ubezpieczeń, sprawdzić ich zasięg terytorialny oraz spisać wszystkie kontaktowe
numery alarmowe. Na wyjeździe będziemy czuli się pewniej posiadając dodatkowe
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Badanie „Plany wakacyjne Polaków” zrealizowane na zlecenie Mondial Assistance przez Ipsos Polska w dniach 4-17 maja 2018 roku.
Jak wyżej.

ubezpieczenia i warto je rozważyć. Jest bowiem wiele rodzajów ryzyka, na które możemy być
narażeni podczas wakacyjnych wojaży, szczególnie, gdy to my sami odpowiadamy za transport
nasz i osób towarzyszących.
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Na wypadek wypadku
Poruszając się po polskich czy zagranicznych drogach kierowcy są narażeni m.in. na kolizję czy
stłuczkę oraz wiele innych sytuacji, które mogą być kosztowne i powodować określone skutki
prawne dla kierującego czy właściciela auta. – Zdarzenia drogowe często rodzą
odpowiedzialność prawną i mogą nawet wiązać się z procesem sądowym. Taka sytuacja
szczególnie komplikuje się, gdy nastąpi za granicą. Wiążą się z nią bowiem nie tylko koszty
pomocy i reprezentacji prawnej i to czasem po wyższych niż w Polsce stawkach, ale i tłumaczeń
oraz dojazdów na rozprawę. A niestety, ryzyka udziału w stłuczce czy wypadku nie możemy
wyeliminować. Możemy za to ubezpieczyć się od kosztów związanych z ich obsługą prawną,
czemu służą coraz popularniejsze w Polsce ubezpieczenia ochrony prawnej – mówi Piotr
Kuźmiński, prawnik z D.A.S. Ubezpieczeniem ochrony prawnej możemy zabezpieczyć się w
ramach prywatnej lub rodzinnej polisy albo ubezpieczyć nią konkretny pojazd.
Kamil Tomaszewski, prawnik z brytyjskiej firmy IMD Solicitors LLP, jednej z około 700
partnerskich kancelarii D.A.S. wskazuje, że w niektórych krajach polski kierowca może być
szczególnie narażony na ryzyko wypadku czy stłuczki. Przykładowo, w Wielkiej Brytanii takim
czynnikiem jest lewostronny kierunek jazdy oraz natężony ruch na drogach. - Według przepisów
ruchu drogowego na Wyspach każda kolizja, w której osoba doznała uszczerbku na zdrowiu

powinna zostać zgłoszona na policję. W praktyce jednak brytyjska policja przyjeżdża na miejsce
wypadku tylko w sytuacjach poważnego uszczerbku na zdrowiu oraz gdy pojazd lub pojazdy
blokują ruch na drodze. Z tego powodu polscy kierowcy, którzy niefortunnie brali udział w kolizji
powinni sami dołożyć wszelkich starań, aby dobrze udokumentować zdarzenie – wskazuje
prawnik IMD Solicitors LLP. W takiej sytuacji zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w każdym innym
kraju, trzeba zapisać imię i nazwisko kierowcy drugiego pojazdu, jego adres, numer
rejestracyjny pojazdu oraz numer polisy ubezpieczeniowej. Wskazane jest także aby uczestnicy
kolizji wykonali dokumentację zdjęciową uszkodzeń pojazdów. Jeżeli obecni byli świadkowie
zdarzenia należy uzyskać również ich pełne dane kontaktowe. - W chwilach tak stresujących,
jak kolizja drogowa nie należy też automatycznie przyznawać się do winy. Gdy emocje opadną i
ponownie przeanalizujemy w jaki sposób doszło do wypadku, może okazać się, że to nie my
zawiniliśmy. Mimo to pochopna deklaracja winy będzie już wiążąca – uczula Kamil Tomaszewski.
Po kolizji należy zgłosić wypadek do swojego ubezpieczyciela, a jeżeli kierowca lub pasażerowie
ucierpieli fizycznie w wypadku należy rozważyć zgłoszenie sprawy do kancelarii prawnej w celu
odzyskania odszkodowania od sprawcy zdarzenia. Jeśli posiadamy międzynarodową ochronę
prawną, będzie to dużo łatwiejsze, bo ubezpieczyciel pokryje koszty jego dochodzenia oraz
dodatkowe wydatki związane np. z tłumaczeniem dokumentów.
Prawna pomoc drogowa
Ubezpieczenia ochrony prawnej warto posiadać zarówno podczas zagranicznego wyjazdu, jak i
poruszając się po polskich drogach. Dzięki temu ubezpieczeniu, kierujący pojazdem może mieć
dostęp np. do bezpłatnej infolinii, poprzez którą otrzyma natychmiastową poradę prawną.
Prawnik po drugiej stronie słuchawki poinformuje, jakie przepisy obowiązują w danym kraju i
doradzi, co w danej sytuacji kierowca powinien zrobić. W ekstremalnych przypadkach, gdy np.
kierujący pojazdem zostanie zatrzymany, ubezpieczyciel może także wpłacić poręczenie
majątkowe - zwrotną kaucję, dzięki czemu ubezpieczony szybko „wyjdzie na wolność”.
Dodatkową dobrą informacją dla posiadaczy polisy ochrony prawnej w życiu prywatnym jest to,
że znajdzie ona zastosowanie także w przypadku poruszania się wypożyczonym autem. Przed
podróżą należy jednak sprawdzić zakres terytorialny posiadanej polisy. Na polskim rynku są
ubezpieczenia, które oferują ochronę także poza Unią Europejską, np. w całym basenie Morza
Śródziemnego, a więc również w popularnych krajach urlopowego wypoczynku Polaków, jak
Turcja czy Egipt.
--D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. to jedyne w Polsce towarzystwo ubezpieczeniowe oferujące
wyłącznie ubezpieczenia ochrony prawnej. Wśród produktów Towarzystwa znajdują się: Ubezpieczenie Ochrony
Prawnej Życia Prywatnego, Ubezpieczenie Ochrony Prawnej Firmy lub Wolnego Zawodu oraz Ubezpieczenie
Ochrony Prawnej Pojazdu. W 2016 r. Towarzystwo obsługiwało niespełna 83% wszystkich zdarzeń objętych

ubezpieczeniem, jednocześnie wypłacając niemal 49% wszystkich odszkodowań i świadczeń z zakresu ubezpieczeń
ochrony prawnej na polskim rynku.
Marka D.A.S. powstała w 1928 r. w Niemczech. Obecnie działają pod nią spółki, które ubezpieczają 9 mln klientów,
w 16 krajach Europy oraz w Kanadzie. D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. jest także częścią
europejskiej grupy ubezpieczeniowej ERGO Versicherung AG, należącej do największego światowego
reasekuratora Münich Re.
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