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Wyjeżdżasz do Gruzji? Pamiętaj o ubezpieczeniu turystycznym!
Gruzja to nie tylko kraj pełen tradycji i bogatej historii. W tym
państwie panuje również dzikość natury oraz zapierające dech w
piersiach krajobrazy. Jeszcze możemy nacieszyć się brakiem
zaawansowanej infrastruktury turystycznej, która dla wielu bywa
prawdziwym magnesem, i poczuć egzotykę pogranicza Europy
oraz Azji.

Jednak musimy pamiętać przed wyjazdem o jednej ważnej sprawie. Odpowiednie ubezpieczenie podróżne to nie
mit, to tak naprawdę „must have” każdego wyjazdu. Może nas uchronić przed kosztami w wielu wyjątkowych
sytuacjach w Gruzji.

Koszty leczenia w Gruzji

Gruzińska służba zdrowia jest na bardzo niskim poziomie, a świadczenia medyczne są w pełni odpłatne przez
turystów. Z tego powodu posiadanie ubezpieczenia kosztów leczenia jest tak naprawdę niezbędne, aby spokojnie
spędzić urlop. Większość turystów po nagłej chorobie lub nieszczęśliwym wypadku decyduje się na opiekę
medyczną w prywatnych placówkach medycznych, w których poziom usług jest wyższy niż w państwowych
odpowiednikach.
Wizyta u lekarza w prywatnej klinice może kosztować nawet 40 EUR. Jest to koszt jedynie jednorazowej pomocy
medycznej. Dlatego rekomendujemy, aby suma ubezpieczenia KL wynosiła minimum 30 000 EUR. Taka suma
powinna wystarczyć na ewentualną hospitalizację i transport medyczny do Polski.

Co powinno zawierać ubezpieczenie turystyczne do Gruzji?

Odpowiednio dobrane ubezpieczenie turystyczne do Gruzji na www.polisaturystyczna.pl musi zawierać w sobie
kilka usług, ochraniające nas i nasze finanse w razie nieprzewidzianych sytuacji, na które jesteśmy narażeni
podczas każdego wyjazdu.
Ubezpieczenie kosztów leczenia + assistance – wcześniej wspominaliśmy o kosztach i poziomie
leczenia w Gruzji. Jeśli zdarzy nam się wypadek lub nagle zachorujemy, ubezpieczyciel podejmie się spłaty
udokumentowanych kosztów opieki medycznej. Ważną usługą jest również ubezpieczenie od kosztów
transportu medycznego turysty do Polski. Takie przedsięwzięcie wygeneruje duże wydatki. Warto się od
takich kosztów uchronić i przenieść odpowiedzialność na ubezpieczyciela w ramach polisy turystycznej.
Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków – wszędzie, w każdym zakątku świata, możemy
ulec wypadkowi. Gruzja nie jest wyjątkiem. Musimy się ubezpieczyć przed każdą ewentualnością, która
może nas spotkać. NNW obejmuje ochroną nasze życie i zdrowie. W razie nieszczęśliwego wypadku,
którego wynikiem będzie doznanie trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierć, nie zostawimy naszych
najbliższych bez pomocy finansowej.
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Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – musimy zdać sobie sprawę, że nie tylko my możemy ulec
wypadkom podczas podróży. My także możemy zostać prowodyrem takich sytuacji. Jeśli w Gruzji
wyrządzimy szkodę na osobie lub rzeczy osobom trzecim, ubezpieczyciel podejmie się opłacenia
odszkodowania.
Ubezpieczenie bagażu podróżnego lub sprzętu sportowego – wielu turystów zamierza spędzić aktywnie
czas w Gruzji i zabiera w tym celu ze sobą sprzęt sportowy. Dzięki tej usłudze otrzymamy rekompensatę
finansową za poniesione wydatki z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty bagażu podróżnego albo
sprzętu sportowego.

Przed kupnem ubezpieczenia turystycznego musimy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia, dzięki
którym poznamy zakres oraz wyłączenia odpowiedzialności danego towarzystwa ubezpieczeniowego. Dobrze
dobrane ubezpieczenie turystyczne pomoże nam uniknąć wielu niezapowiedzianych wydatków podczas podróży,
dlatego należy się zająć jego wykupieniem przed planowanym wyjazdem.
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