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Informacja prasowa  

Na wszelki wypadek  

Wakacyjny poradnik Unum  

 

Wraz z początkiem wakacji spragnieni ruchu na świeżym powietrzu ruszamy 

odważnie po przygody. Szczególnie przed wyprawą warto zaopatrzyć się w 

polisę, która stworzy nam bezpieczną przestrzeń w razie nieprzewidzianych 

zdarzeń albo sportowych przygód. 

  

Bez uraz(y)u 

Statystycznie w Polsce na specjalistyczne oddziały ratunkowe trafiają najczęściej 

osoby z urazami kończyn górnych i dolnych. W Polsce co roku oddziały ratunkowe 

udzielają pierwszej pomocy ponad 1,2 mln pacjentów z urazami narządu ruchu 

(dane sprzed pandemii Covid-19). W 2021 r. zespoły ratownictwa medycznego 

udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia blisko 3,1 mln osób (dane za: 

GUS, "Zdrowie i ochrona zdrowia 2020”).  

Do kontuzji może dochodzić w wyniku nadmiernego wysiłku bądź przeciążenia, po 

obozach wysiłkowych często można doświadczyć tzw. złamania zmęczeniowego. 

Kontuzji doznają zarówno amatorzy, jak i zawodowcy.  

„Najczęściej nasi klienci zgłaszają roszczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu na skutek 

nieprzyjemnego i niespodziewanego zdarzenia podczas wakacyjnego wypoczynku. Są 

to m. in.: złamania w wyniku skoków na trampolinie, w wyniku upadków, skręceń czy 

zwichnięć. Wypadki zdarzają się wszędzie, a w szczególności podczas wakacji. Nasi 

klienci to ludzie bardzo aktywni, dlatego zawczasu zabezpieczają się na wypadek 

ewentualnych przykrych zdarzeń” – mówi Iwona Wiśniewska-Jacak, Dyrektor Działu 

Wypłaty Świadczeń w Unum Życie.  

Wakacje kuszą ekstremami: to doskonały czas na nieustannie sprawdzanie swoich 

własnych granic: odwagi i bezpieczeństwa. Odpowiednie przygotowanie do 

treningów nie zawsze wystarcza. Warto również podkreślić, że Unum Życie jest 

ubezpieczycielem, którego produkty nie zawierają wyłączeń odpowiedzialności w 

związku z uprawianiem sportów, również ekstremalnych.  

PRZYKŁAD: mężczyzna w wieku 25 lat podczas jazdy na rowerze, chcąc 

uniknąć zderzenia z psem, przewrócił się. Skręcił bark, staw promieniowo-

łokciowy i kolano. Dzięki polisie od następstw nieszczęśliwych wypadków, 
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otrzymał 10.500 zł świadczenia.  
 

Cena bezpieczeństwa 

Kwoty wypłacanego odszkodowania są uzależnione od zakresu posiadanej ochrony, 

określonej sumy ubezpieczenia i rodzaju kontuzji bądź uszczerbku na zdrowiu. 

Dodatkowo mając polisę na życie wraz z takimi dodatkami, jak „pobyt w szpitalu”, 

„poważne zachorowania”, „operacje” wartość świadczenia zwiększa się w sytuacji 

objętej każdym z tych ubezpieczeń. Za dzień pobytu w szpitalu klienci otrzymują 

dodatkowe pieniądze, podobnie za operacje czy większe urazy.  

PRZYKŁAD: kobieta w wieku 31 lat, podczas rekreacyjnego biegu przez las 

poślizgnęła się. Wypadek spowodował zerwanie więzadła kolanowego 

krzyżowego i uszkodzenie łąkotki przyśrodkowej oraz uszkodzenie więzadła 

pobocznego piszczelowego wymagających hospitalizacji i operacji. Wartość 

wypłaconego świadczenia wynosiła ponad 42.000 zł 

Unum Życie podkreśla, że średni czas wypłaty odszkodowania dla roszczeń 

rodzinnych to 2 dni od d daty otrzymania ostatniego  niezbędnego dokumentu. 

Polisa jako najwygodniejsza forma ubezpieczenia może być dostosowana ściśle do 

potrzeb ubezpieczonego i pozwalać cieszyć się beztroskim wypoczynkiem bez 

względu na lokalizację.  

Ku przestrodze 

Szczególnie czas pandemii uwrażliwił nas na szereg nieprzewidzianych okoliczności, 

które mogły zaistnieć podczas naszych zagranicznych wojaży. Polisa jest w takiej 

sytuacji większym wydatkiem dla np. rodziny z dwójką dzieci. Ale też znacznie 

pewniejszą opcją. 

Popularna wśród Polaków jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ, 

wydawana za darmo i możliwa do uzyskania online. Upoważnia do korzystania z 

bezpłatnej opieki zdrowotnej na ternie krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Ale EKUZ nie uprawnia do korzystania ze 

służby zdrowia w takim samym zakresie jak w Polsce. W wielu europejskich krajach 

podstawowa opieka zdrowotna ogranicza się np. jedynie do konsultacji z internistą, 

ale nie obejmuje już opieki stomatologicznej czy ratownictwa medycznego. Jak 

wiemy, czasami właśnie te usługi medyczne dosłownie ratują nam zdrowie i 

wakacje. W Warto wówczas sięgnąć po polisę turystyczną. Głównym „zadaniem” 

ubezpieczenia turystycznego jest pokrycie kosztów leczenia, gdy za granicą zdarzy 

się nieszczęśliwy wypadek lub gdy nagle zachorujemy.  Aby mieć pewność, że 

wybrane przez nas ubezpieczenie spełni  skutecznie swoją funkcję, należy wziąć pod 

uwagę kilka kryteriów: koszty usług medycznych w danym kraju, nasze zdrowie (czy 

np. mamy choroby przewlekłe), z kim podróżujemy (małe dzieci, osoby starsze?), czy 

uprawiać będziemy sporty ekstremalne (np. nurkowanie).  
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Kwoty ubezpieczenia w zależności od ryzyk muszą być wyższe – wystarczy 

przeliczyć podstawowe koszty zabiegów chirurgicznych czy interwencji lekarskich, 

pomnożyć je przez obowiązującą walutę i dodać do tego szacowany koszt 

transportu do Polski. Na przykład: w prywatnej klinice w Polsce koszt operacji 

składania kości złamanej kończyny wynosi od 16 do 25 tys. zł (dane dzięki 

uprzejmości Mondial Assistance). Miesięczna rehabilitacja, w zależności od 

rozległości urazu – od 1 do 4 tys. zł miesięcznie. Koszty leczenia zagranicą będą już 

wielokrotnie wyższe np. rezonans magnetyczny we Włoszech to koszt ok. 430 EUR 

RTG kosztuje 320 EUR, operacja złamanej nogi w Grecji wraz z hospitalizacją to 

koszt ponad 47 tys. EUR.  

Na szczęście mając polisę na życie z dobrymi umowami dodatkowymi następstw 

nieszczęśliwych wypadków, poważnych zachorowań czy pobytów w szpitalu, 

niezależni od tego gdzie i jak spędzamy wakacje, możemy czuć się bezpiecznie, bo 

w razie sytuacji objętej ochroną, otrzymamy potrzebne pieniądze. 

Przyszłości nie da się przewidzieć – ale można się na nią przygotować. Im bardziej 

rozległa przestrzeń bezpieczeństwa, jaką sobie sami zapewnimy polisą, tym większy 

nasz komfort podczas wakacyjnego wypoczynku.  

 

*** 

Dodatkowe informacje:  
Małgorzata Morańska 
Rzecznik prasowy  
malgorzata.moranska@unum.pl 
Tel. (+48) 660 755 238 

 
Unum Życie TUiR S.A. (www.unum.pl) jest częścią Grupy Unum. W Polsce oferuje grupowe i indywidualne ubezpieczenia na życie 
o jednym z najszerszych na rynku zakresów ochrony, opierając się na wyjątkowej trosce o klienta. W 2021  roku spółka wypłaciła 
klientom w najtrudniejszych chwilach ich życia w sumie 157 mln zł. 

Unum Życie tworzy przyjazne, oparte na szacunku środowisko pracy, w którym każdy może odnieść sukces rozwijając się realizując 
swój potencjał. Tak wysokie standardy zarządzania zyskały uznanie niezależnych instytucji, które przyznały spółce tytuły Najlepszy 
Pracodawca 2005, 2006, 2009, 2010, 2012, 2018, 2019, 2020, 2021; HR Najwyższej Jakości 2017 - 2021 Gazeta Finansowa: 
Najlepszy Pracodawca 2019, 2020, 2021.  

Spółka prezentuje najwyższe standardy współpracy na rynku finansowym, uhonorowane wielokrotnie nagrodą Etyczna Firma, 
Super Etyczna Firma 2021-2023, a w 2017 i 2019 i 2021 roku tytułem Firma Przyjazna Klientowi oraz Przyjazna Firma 
Ubezpieczeniowa, a także wyróżnieniem Fair Play w 2020 r.  

Grupa Unum (www.unum.com) to jeden z liderów w zakresie ochrony finansowej w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 
Tworzą ją spółki Unum US, Colonial Life, Unum UK oraz Unum Życie. Portfolio Unum obejmuje grupowe oraz indywidualne 
ubezpieczenia ochronne zapewniające dochód w wypadku niezdolności do pracy, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia wypadkowe 
i zdrowotne. W 2021 r. Grupa odnotowała przychody w wysokości 12 miliardów USD i wypłaciła klientom 8 miliardów USD 
świadczeń. 
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