Osiguraj mudro: provjeri prije putovanja
Prilikom planiranja Vašeg putovanja izdvojite trenutak kako biste provjerili imate li odgovarajuće
osigurateljno pokriće.
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Evo pet savjeta koji će Vam pomoći da sigurno putujete uz saznanje kako imate pomoć u slučaju
potrebe.

Izaberite policu koja Vam je potrebna

Provjerite svoje pokriće

Zdravstveno osiguranje

POLICA
OSIGURANJA

Vrijedno
je
izdvojiti
vrijeme
za
malo
istraživanja prije putovanja kako biste pronašli
policu putnog osiguranja (pomoć/asistencija) koja
najbolje odgovara Vašim potrebama.
Što biste trebali razmotriti?
•
•
•

Je li bolje uzeti individualnu policu osiguranja
ili onu koji pokriva cijelu obitelj?
Planirate li samo jedno putovanje ili bi godišnja
polica osiguranja bila prikladnija?
Gdje planirate putovati? Obuhvaća li polica
putnog osiguranja sve zemlje koje želite
posjetiti? Različite police mogu biti potrebne,
primjerice, kada putujete izvan EU.

Svakako provjerite što je možda već pokriveno Vašim
postojećim policama osiguranja (npr. dom, vozilo,
zdravlje).

Budite sigurni da razumijete uvjete i odredbe svog
osiguranja prije putovanja. Potrebno je obratiti pažnju
na sva šira pokrića ili izuzeća po Vašoj polici.
Ako planirate aktivan odmor, pregledajte jesu li
obuhvaćeni odgovarajući sportovi ili aktivnosti.

Budite sigurni

Svi građani koji su korisnici obveznog zdravstvenog
osiguranja ostvaruju pravo na Europsku karticu
zdravstvenog osiguranja, temeljem koje osiguranici
imaju pravo na zdravstvenu zaštitu tijekom
privremenog boravka u zemljama članicama Europske
unije te Islanda, Lihtenštajna i Norveške. Međutim,
važno je naglasiti da Europska kartica zdravstvenog
osiguranja ne može zamijeniti putno zdravstveno
osiguranje iz razloga jer ne pokriva sve medicinske
usluge (primjerice, troškovi prijevoza ozlijeđenog
pacijenta u domovinu, troškovi spašavanja, liječenje
u privatnim ustanovama), već pokriva samo troškove
neodgodive zdravstvene zaštite i to isključivo u javnim
ustanovama.
Provjerite imate li osigurateljno pokriće za putovanje
izvan Europe, jer troškovi medicinskih usluga u nekim
zemljama, kao što su SAD, mogu biti znatni.

€

Podnesite odštetni zahtjev

Kada ste na odmoru, poduzmite sve potrebne mjere
opreza za vlastito zdravlje i sigurnost. Osigurajte da se
Vaša osobna imovina čuva u sefu.
Također je važno izraditi kopije svih Vaših putnih
dokumenata, uključujući putovnicu, vizu i osobnu
iskaznicu, što će olakšati situaciju ako neki od
navedenih dokumenata budu izgubljeni ili ukradeni.
Ukoliko se, nažalost, dogodi neočekivani događaj
tijekom Vašeg odmora, potrebno je ispuniti sve
relevantne formalnosti, npr. prijava zločina policiji,
podnošenje pritužbe uz prtljagu zrakoplovnoj
kompaniji i dr.
Pobrinite se da imate kontakt podatke svog
osiguratelja, u slučaju da Vam je potrebna pomoć ili
želite podnijeti odštetni zahtjev.
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