Rodzinny wyjazd za granicę – niezbędnik
dla podróżujących z dziećmi
Dobra organizacja wyjazdu powinna być priorytetem, gdy
zamierzasz wybrać się z dziećmi za granicę. Dzięki temu możesz uniknąć niepotrzebnego stresu zarówno przed podróżą,
jak i już w trakcie odpoczynku. Jak przygotować się do rodzinnego wyjazdu, by nieprzewidziane zdarzenia nie zniszczyły
Waszego urlopu?

Samolotem czy samochodem?
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby podróżować już z niemowlęciem.
Wyjeżdżając z nim po raz pierwszy, wybierz kraj o zbliżonym do naszego
klimacie. Dziecko może nie najlepiej znosić ogromne upały lub mrozy,
przez co urlop, zamiast być okazją do odpoczynku, może okazać się
wyjątkowo męczący.
Najwygodniej jest podróżować samolotem. Przed wylotem zadbaj
o kilka ważnych kwestii:
• jeśli podróżujesz z dzieckiem, którego nie karmisz piersią, to koniecznie sprawdź, jakiego typu i jakiej wielkości opakowania z płynem
możesz zabrać na pokład samolotu;
• dowiedz się, jakie miejsce przysługuje Twojemu dziecku, jeśli nie
ukończyło ono 2 roku życia – czy konieczna jest rezerwacja specjalnych szelek lub fotelika, czy też możesz wnieść na pokład własny fotelik samochodowy lub trzymać dziecko przez całą podróż na
kolanach?
• przygotuj dla dziecka odpowiedni ubiór, pamiętając o tym, że kabina samolotu jest klimatyzowana.
Podróż samochodem trwa dłużej, jednak daje większą swobodę.
Do bagażnika możesz zapakować wszystkie potrzebne akcesoria, łącznie z wózkiem i ulubionymi zabawkami dziecka. W podręcznej torbie
umieść niezbędne przedmioty. Pamiętaj też, że:
• dziecko w samochodzie należy zawsze przewozić w foteliku. Przed
zagraniczną podróżą dokonaj jego przeglądu. Jeśli fotelik nie zabezpiecza odpowiednio głowy, zabierz ze sobą podgłówek, chroniący
przed ewentualnym urazem na skutek bezwładnego kiwania w czasie
snu.
• podróż z kilkulatkiem może ułatwić zabranie ze sobą nagrań bajek
lub tabletu z ulubionymi filmami dziecka. Nie zapomnij w takiej sytuacji o samochodowej ładowarce i uchwycie na tablet, mocowanym do zagłówka.

Urlopowe obawy
Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia, 60% osób wyjeżdżających na wakacje spędza je poza granicami Polski. 44% urlopowiczów
obawia się przekroczenia zaplanowanego budżetu, a 39% tego, że
wypoczynek zostanie przerwany przez chorobę. Tyle samo osób bierze pod uwagę, że zastane na miejscu warunki zakwaterowania
i wyżywienia mogą okazać się niezadowalające. Zachorowanie lub
niesatysfakcjonujące warunki zakwaterowania stają się szczególnie problematyczne, gdy podróżujemy z dziećmi.

Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek…
• Wybierając się w zagraniczną podróż, sprawdź ważność paszportów. Twoje dziecko również potrzebuje paszportu, a na terenie
Unii Europejskiej – dowodu tymczasowego.
• Jeżeli planujesz podróż samolotem, na 2-3 dni przed wylotem
upewnij się, co do jego daty i godziny. Potwierdź dopuszczalną
wagę bagażu, przygotuj walutę obowiązującą w kraju, do którego się wybieracie. Uaktywnij usługę roamingu.
• Zrób kopie wszystkich dokumentów, waszych i dziecka, pamiętając, by kopie i oryginały przechowywać osobno.
• Ubezpiecz siebie oraz dziecko na czas pobytu za granicą

Ubezpieczenie turystyczne
Jeśli podczas wyjazdu zagranicznego na terenie Unii Europejskiej zachodzi konieczność interwencji medycznej, korzystanie
ze świadczeń zdrowotnych umożliwia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Trzeba jednak pamiętać, że EKUZ
nie zastępuje ubezpieczenia turystycznego. Daje dostęp tylko do wybranych w danych kraju świadczeń w ramach
publicznej służby zdrowia
Aby spać spokojnie podczas wakacyjnego wyjazdu za granicę z dziećmi, warto więc wykupić ubezpieczenie turystyczne „Na Podróż”, korzystając ze strony www.bzwbkaviva.pl.
Stanowi ono doskonałe uzupełnienie EKUZ, oferując nie tylko
pokrycie kosztów leczenia za granicą, ale również całodobową pomoc assistance. Ubezpieczenie „Na Podróż” obejmuje
m.in. koszty wizyt lekarskich, zabiegów ambulatoryjnych, zakupu lekarstw przepisanych przez lekarza, pobytu i leczenia
w szpitalu, a nawet może obejmować pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego w razie ostrych stanów zapalnych
i bólowych lub gdy było ono niezbędne w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
Ubezpieczenie „Na Podróż” warto rozszerzyć o ochronę
w zakresie odpowiedzialności cywilnej. OC może pokryć
ewentualne szkody, wyrządzone np. przez Twojego ciekawskiego malucha w miejscu zakwaterowania. Po powrocie
do kraju rodzice otrzymają zwrot kosztów, jakie musieli ponieść na przykład w związku ze strąceniem przez dziecko
cennej wazy lub telewizora.
Numer polisy otrzymasz e-mailem lub SMS-em.
Ubezpieczenie całej rodziny w związku z zagranicznym wyjazdem, nie oznacza ponoszenia wysokich kosztów. Zawierając
umowę ubezpieczenia „Na Podróż” dzieci otrzymają zniżkę w wysokości 50%, a pozostali członkowie rodziny w wysokości 20% w składce ubezpieczeniowej. Koszt takiej polisy dla dziecka i dwojga rodziców, wyjeżdzających na tygodniowy
urlop do kraju, będącego członkiem Unii Europejskiej, wynosi od 61 zł. Warto zapewnić rodzinie bezpieczeństwo podczas
zagranicznego wyjazdu.
Zastrzeżenie:
Ochrona ubezpieczeniowa z tytułu ubezpieczenia turystycznego Na Podróż świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
oraz Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. działające w koasekuracji. Warunki ubezpieczenia turystycznego Na Podróż określające szczegółowe
zasady ubezpieczenia, w tym wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, dostępne są na stronie www.bzwbkaviva.pl.

www.bzwbkaviva.pl

