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Nurkujesz bo jest to Twoją pasją?
Szukasz nowych miejsc nurkowych na świecie?
Czy chcesz zawsze czuć się bezpiecznie?

Zostań członkiem DAN Sport!

Zostań przyjacielem DAN!
Będziesz dostawał punkty: odwiedź www.daneurope.org by dowiedzieć się więcej o programie partnerskim.

DAN Sport SilverDAN Sport Bronze DAN Sport Gold
Zaprojektowany dla najbardziej wymagających 
nurków. Wyższe limity odszkodowań. 
Obejmuje każdy rodzaj nurkowania, w tym 
techniczne. Bez limitów głębokości.

REKOMENDOWANY wszystkim nurkom 
rekreacyjnym. Obejmuje każdy rodzaj 
nurkowania, w tym techniczne. 
Bez limitów głębokości.

Odpowiedni dla tych wszystkich nurków, którzy 
mniej podróżują i potrzebują
dobrego ubezpieczenia na podstawowym 
poziomie. Dotyczy nurkowania rekreacyjnego 
(powietrze, Nitrox) z limitem głębokości (max 40 
m) i z wyłączeniem nurkowania technicznego.



Wypadki Nurkowe
Zakres ochrony DAN Sport Bronze DAN Sport Silver DAN Sport Gold

Ubezpieczenie skutków wypadków nurkowych jest ważne na całym świecie, przez cały rok

Alarmowe centrum powiadamiania i zarządzanie w razie wypadku 
nurkowego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu W cenie pakietu W cenie pakietu W cenie pakietu

Ewakuacja medyczna w razie wypadku Koszt całkowity Koszt całkowity Koszt całkowity

Leczenie w razie wypadku bez względu na miejsce na świecie,
w tym w kraju zamieszkania. Terapia hiperbaryczna i hospitalizacja € 50.000,00 Koszt całkowity Koszt całkowity
Repatriacja wracającego do zdrowia nurka

Specjalistyczne leczenie, w tym rehabilitacja I leczenie stresu
pourazowego, do 30 dni od daty wypadku - Koszt całkowity Koszt całkowity

Dzienna dieta na pobyt w szpitalu podczas  leczenia - € 50,00 € 100,00 

Utrata lub uszkodzenie sprzętu nurkowego własnego lub ratownika - € 1.500,00 € 3.000,00

Koszty dodatkowe hotelu i podróży wynikające z wypadku nurkowego - Do € 5.000,00  
tylko dla członka DAN

Do € 10.000,00 dla członka DAN
i jego partnera w podróży

Całkowite kalectwo - € 50.000,00 € 100.000,00

Proteza potrzebna na skutek ubezpieczonego urazu € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Wydatki na poszukiwanie i ratownictwo. W tym nurkowanie jaskiniowe € 2.500,00 € 10.000,00 € 15.000,00

Śmierć - € 6.000,00 € 12.000,00 (dla nurkowania 
technicznego € 6.000,00)

Sprowadzenie zwłok Koszt całkowity Koszt całkowity Koszt całkowity

Osobista odpowiedzialność prawa, w tym obrona prawna € 7.000,00 € 25.000,00 € 100.000,00

Koszty prawe związane z wypadkiem nurkowym - € 5.000,00 € 10.000,00

Ochrona prawna za granicą - € 5.000,00 € 10.000,00

Koszty tłumaczenia - € 500,00 € 1.000,00

 -Prosimy przeczytaj uważnie polisę ubezpieczeniową na naszej stronie internetowej  www.daneurope.org. Firmą ubezpieczeniową jest International Diving Assurance (IDA) Ltd. Plany 
ubezpieczeniowe są dystrybuowane przez DAN Europe Insurance Brokers (DEIB) Ltd. Obie firmy są spółkami zależnymi DAN Europe Group i podlegają autoryzacji i regulacjom Malta Financial 
Services Authority  (MFSA - maltańskiemu urzędowi ds. usług finansowych).



Wypadki nie związane z nurkowaniem i wsparcie w podróży
Zakres ochrony DAN Sport Bronze DAN Sport Silver DAN Sport Gold

Maksymalna ilość dni w podróży objęte ubezpieczeniem - na podróż, na rok 60 dni 90 dni 120 dni 

Ewakuacja medyczna Koszt całkowity w sytuacji 
zagrożenia życia/utraty kończyny Koszt całkowity Koszt całkowity

Koszty medyczne i hospitalizacji niespodziewanej choroby lub urazu niezwiązanego z nurkowaniem, odniesione za granicą

Alarmowe centrum powiadamiania i zarządzanie w razie wypadku 
nurkowego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu W cenie pakietu W cenie pakietu W cenie pakietu

Stały kontakt specjalisty medycznego z lokalnym personelem medycznym W cenie pakietu W cenie pakietu W cenie pakietu

Koszty pierwszego badania medycznego, nawet bez hospitalizacji - Koszt całkowity Koszt całkowity

Wydatki medyczne na opiekę szpitalną, niezależnie od czasu trwania - € 15.000,00  € 20.000,00

Koszty medyczne opieki ambulatoryjnej - € 500,00 € 1.500,00

Repatriacja medyczna € 50.000,00 Koszt całkowity Koszt całkowity

Sprowadzenie zwłok - Koszt całkowity Koszt całkowity

Wsparcie w podróży

Bilet powrotny dla jednej osoby jadącej do członka DAN w razie jego 
hospitalizacji - € 2.500,00 Koszt całkowity

Powrót dzieci nieletnich pod eskortą - € 5.000,00 Koszt całkowity

Dodatkowe koszty powrotu towarzysza w podróży - € 2.000,00 Koszt całkowity

Informacje przed podróżą: wizy, szczepienia itp. W cenie pakietu W cenie pakietu W cenie pakietu

Pomoc tłumacza W cenie pakietu W cenie pakietu W cenie pakietu

Zakres ochrony Opcja A Opcja B

Śmierć € 25.000,00 € 50.000,00

Rozszerzenie ubezpieczenia na wypadek śmierci (z wyłączeniem nurkowania technicznego)



Szczegóły DAN Sport Bronze DAN Sport Silver DAN Sport Gold

Całkowita składka netto € 19,00 € 41,00 € 151,00

Składki roczne DAN Europe Foundation: 

€ 25,00 € 25,00 € 25,00
 -Nie pilne konsultacje medyczne, informacje na temat bezpieczeństwa, 
publikacje on-line i filmy video, e-learning, specjalne rabaty
 -Finansowanie badań naukowych, kampanie prewencyjne, program 
RCAPP*, kontrole bezpieczeństwa i jakości w centrach nurkowych

Usługi medyczne w razie wypadku € 15,00 € 19,00 € 19,00

Całkowita składka członkowska € 59,00 € 85,00 € 195,00

Całkowita składka z podatkiem - PL € 59,00 € 85,00 € 195,00

Ceny

N.B. Wartość podatku może zmieniać się w zależności od kraju. Wartość podatku może ulec zmianie bez uprzedzenia.

TRAVEL NO-LIMITS 
Rozszerzenie ubezpieczenia w podróży do 365 dni

Rozszerzenie ubezpieczenia  
na wypadek śmierci  

(z wyłączeniem nurkowania technicznego)

Szczegóły DAN Sport Bronze DAN Sport Silver DAN Sport Gold Opcja A Opcja B

Całkowita składka członkowska - € 295,00 € 295,00 € 30,00 € 50,00

Całkowita składka z podatkiem - PL - € 295,00 € 295,00 € 30,00 € 50,00

Rozszerzenie ubezpieczenia (opcjonalnie)

* RCAPP (Recompression Chamber Assistance & Partnership Program)  



Wybierz plan rodzinny DAN dla siebie i Twojej rodziny za bardzo 
konkurencyjną cenę. Świetna oferta bez żadnych kompromisów w 
kwestii bezpieczeństwa.

Razem jest lepiej!

Odwiedź naszą stronę internetową www.daneurope.org by dowiedzieć się więcej o naszych planach rodzinnych

DAN Family Sport DAN Family Travel

Jeśli wszyscy członkowie Twojej rodziny są nurkami
rekreacyjnymi.

Jeśli wszyscy członkowie Twojej rodziny nie są nurkami,
ale lubią podróżować po świecie.



Dołącz do DAN i nurkuj bez zmartwień!

PL/0415

DAN Europe Foundation
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