Diving safety
since 1983

ODKRYJ DAN

DAN Europe jest
międzynarodową siecią
nurków i ekspertów,
którzy pracują
razem, aby osiągnąć
wspólny cel, jakim jest
uczynienie nurkowania
bezpieczniejszym

Jesteśmy międzynarodową medyczną i
badawczą organizacją non-profit, która
powstała w 1983 roku. DAN Europe
zajmuje się zdrowiem i bezpieczeństwem
społeczności nurków na całym świecie.
Od dnia swojego powstania przeszliśmy
długą drogę i to, co zaczęło się jako grupa
pasjonatów nurkowania, eksplorujących
głębiny i rozwijających bezpieczeństwo
nurkowania, rozrosło się w partnerską
społeczność nurkową, której zaufało ponad
400 000 członków na całym świecie. Nasza
misja jest prosta. Pomagamy nurkom i ich
rodzinom, zapewniając wsparcie w razie
nagłych zdarzeń medycznych, promujemy
bezpieczeństwo nurkowania, prowadzimy
ważne badania w tym zakresie. Edukujemy
i oferujemy produkty i usługi dla wszystkich
nurków - od tych, którzy dopiero zaczynają
nurkową przygodę, po ekspertów i
eksploratorów. Nasza sieć chroni to, co
dobrzy nurkowie cenią sobie najbardziej,
możliwość bezpiecznego eksplorowania
ukrytych światów. Ponad wszystko jesteśmy
rodziną nurkową i pomagamy sobie
nawzajem na każdym kroku.

USŁUGI DLA CZŁONKÓW

Członkowie DAN i ich
rodziny mogą otrzymać
dostęp do szeregu usług i
korzystać z kompleksowego
wsparcia nurkowego

Ogólnoświatowe
Assistance w razie
wypadku, działające 24/7

Roczna opłata
członkowska DAN to

Tylko 25 €

Porady medyczne
i zalecenia
specjalistów

Wolny, nielimitowany dostęp
do magazynu elektronicznego
Alert Diver

Jako nurek DAN, jeśli zachorujesz lub zranisz się,
chcesz wiedzieć, że masz dostęp do najlepszej
pomocy na świecie.
Tworzymy sieć, która edukuje i chroni. Wszyscy
nasi członkowie mają możliwość uzyskania
specjalistycznych informacji, dostęp do opieki
w razie wypadku i wsparcia medycznego. W
zamian pomagają nam wspierając nasze projekty
i usługi związane z bezpieczeństwem. Wiemy,
że świat nurkowy jest tak zróżnicowany, jak nasi
członkowie. To tłumaczy, dlaczego oferujemy
korzyści dla niemal każdego rodzaju nurkowania,
i pomoc assistance, bez której nie powinien być
żaden nurek.

Assistance w
podróży i
pomoc prawna

Seminaria i konferencje
na temat bezpieczeństwa
nurkowania

Wyłączny dostęp do
nurkowych planόw
ubezpieczeniowych

Udział w programach
badawczych z zakresu
medycyny nurkowej

Aby poznać pełną listę naszych usług odwiedź stronę www.daneurope.org

PLANY SPORT
BRONZE

GOLD

REKOMENDOWANE wszystkim
nurkom rekreacyjnym.
Obejmuje każdy rodzaj
nurkowania, również techniczne.
Bez limitów głębokości.

Przeznaczone dla najbardziej
wymagających nurków. Wyższy
limit odszkodowań. Obejmuje
każdy rodzaj nurkowania, w
tym techniczne. Bez limitów
głębokości.

59 €

86 €

196 €

PLANY PRO

UBEZPIECZENIE

Niezależnie jakiego rodzaju
nurkowania wykonujesz,
obejmiemy Cię ochroną
ubezpieczeniową za pomocą
dopasowanych, rocznych
planów ubezpieczeniowych
ważnych na całym świecie

SILVER

Odpowiednie dla nurków, którzy nie
podróżują zbyt wiele i chcą mieć
dobrą ochronę ubezpieczeniową.
Obejmuje nurkowanie rekreacyjne
(na powietrzu i nitroxie), ale ma limit
głębokości (maks. 40 metrów) i nie
obejmuje nurkowania technicznego.

BRONZE

SILVER

GOLD

Odpowiednie dla instruktorów,
profesjonalnie zajmujących się
nurkowaniem, którzy szukają dobrej
podstawowej ochrony w razie
wypadku. Obejmuje każdy rodzaj
nurkowania, również techniczne.
Bez limitów głębokości.

REKOMENDOWANE dla bardziej
aktywnych instruktorów, profesjonalnie
zajmujących się nurkowaniem, którzy
chcą mieć kompletną ochronę w razie
wypadku. Obejmuje każdy rodzaj
nurkowania, również techniczne. Bez
limitów głębokości. Najlepsza oferta
pod względem relacji wartości do ceny.

Przeznaczone dla najbardziej
wymagających nurków
profesjonalistów.
Wyższy limit odszkodowań.
Obejmuje każdy rodzaj
nurkowania, w tym techniczne. Bez
limitów głębokości.

149 €

182 €

265 €

PLANY FAMILY
FAMILY SPORT

FAMILY MIX

Najlepsze rozwiązanie by
chronić rodzinę składającą
się z maks. 4 nurków
rekreacyjnych.

Najlepsze rozwiązanie,
jeśli jesteś instruktorem/
divemasterem, a twoja
rodzina (do 3 osób) nurkuje
rekreacyjnie.

od

108 €

od

198 €

PLANY CLUB
CLUB MEMBER

Obejmuje ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej
dla centrum nurkowego i do
10 instruktorów/przewodników
nurkowych pracujących w nim
do limitu 1.500.000 €. Zawiera
ubezpieczenie skutków wypadku
nurkowego dla maks. 15 kursantów.

od

480 €

CLUB MEMBER PLUS

Obejmuje ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej dla
centrum nurkowego i WSZYSTKICH
instruktorów/przewodników
nurkowych pracujących w nim
do limitu 4.000.000 €. Zawiera
ubezpieczenie skutków wypadku
nurkowego dla maks. 40 kursantów.

od

780 €

Wszystkie ceny obejmują Członkostwo DAN oraz ubezpieczenie. Ceny nie obejmują podatków, które mogą różnić się, w
zależności od kraju. Odwiedź stronę www.daneurope.org aby zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi opcjami.
Aby otrzymać spersonalizowaną ofertę skontaktuj się z nami poprzez email mail@daneurope.org

PLANY SPORT

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

Wypadki niezwiązane z nurkowaniem i wsparcie w podróży

WSZYSTKIE PLANY ZAWIERAJĄ

WSZYSTKIE PLANY ZAWIERAJĄ

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

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

Ewakuacja medyczna w razie wypadku – koszt całkowity

Stały kontakt specjalisty medycznego z lokalnym personelem medycznym

POKRYCIE ZGODNIE Z WYBRANYM PLANEM
Leczenie w razie wypadku bez względu na miejsce na
świecie, w tym w kraju zamieszkania. Terapia hiperbaryczna
i hospitalizacja + Repatriacja wracającego do zdrowia nurka

BRONZE

SILVER

GOLD

50.000 €

koszt całkowity

koszt całkowity

Specjalistyczne leczenie, w tym rehabilitacja i leczenie
stresu pourazowego, do 30 dni od daty wypadkut

—

koszt całkowity

koszt całkowity

Dzienna dieta na pobyt w szpitalu podczas leczenia

—

50 €

100 €

Utrata lub uszkodzenie sprzętu nurkowego własnego lub
ratownika

—

1.500 €

3.000 €

Do 5.000 €
Do 10.000 €
(tylko dla członka (dla członka DAN i jego
DAN)
partnera w podróży)

Koszty dodatkowe hotelu i podróży wynikające z wypadku
nurkowego

—

Całkowite kalectwo

—

50.000 €

100.000 €

2.500 €

10.000 €

15.000 €

—

6.000 €

12.000 €
(dla nurkowania
technicznego
6.000 €)

koszt całkowity

koszt całkowity

koszt całkowity

7.000 €

25.000 €

100.000 €

—

5.000 €

10.000 €

Wydatki na poszukiwanie i ratownictwo (W tym
nurkowanie jaskiniowe)
Śmierć
Sprowadzenie zwłok
Osobista odpowiedzialność prawna, w tym obrona prawna
Koszty prawne związane z wypadkiem nurkowym

POKRYCIE ZGODNIE Z WYBRANYM PLANEM

BRONZE

SILVER

GOLD

60 dni

90 dni

120 dni

Koszt całkowity w
sytuacji zagrożenia
życia / zagrożenia
utraty kończyny

koszt całkowity

koszt całkowity

Koszty pierwszego badania medycznego, nawet bez
hospitalizacji

—

koszt całkowity

koszt całkowity

Wydatki medyczne na opiekę szpitalną, niezależnie od
czasu trwania

—

15.000 €

20.000 €

Koszty medyczne opieki ambulatoryjnej

—

500 €

1.500 €

50.000 €

koszt całkowity

koszt całkowity

Sprowadzenie zwłok

—

koszt całkowity

koszt całkowity

Bilet powrotny dla jednej osoby jadącej do członka DAN w
razie jego hospitalizacji

—

2.500 €

koszt całkowity

Powrót dzieci nieletnich pod eskortą

—

5.000 €

koszt całkowity

Dodatkowe koszty powrotu członka DAN i /lub towarzysza w podróży

—

2.000 €

koszt całkowity

Maksymalna ilość dni w podróży objęta ubezpieczeniem
- na podróż, na rok
Ewakuacja medyczna

Repatriacja medyczna

Ceny nie zawierają podatków, które mogą różnić się w zależności od kraju. Prosimy przeczytać uważnie polisę ubezpieczeniową
przedstawioną na naszej stronie internetowej www.daneurope.org. Firmą ubezpieczeniową jest IDA Insurance Ltd. Plany
ubezpieczeniowe są dystrybuowane przez VING (VING Insurance Brokers) Ltd. Oba przedsiębiorstwa to firmy zależne od DAN
Europe Foundation i podlegają regulacjom Malta Financial Services Authority.

PLANY PRO

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

Wypadki niezwiązane z nurkowaniem i wsparcie w podróży

WSZYSTKIE PLANY ZAWIERAJĄ

WSZYSTKIE PLANY ZAWIERAJĄ

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

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

Ewakuacja medyczna w razie wypadku – koszt całkowity

Stały kontakt specjalisty medycznego z lokalnym personelem medycznym

Leczenie w razie wypadku bez względu na miejsce na świecie, w tym w kraju zamieszkania.
Terapia hiperbaryczna i hospitalizacja + Repatriacja wracającego do zdrowia nurka – koszt całkowity

Koszty pierwszego badania medycznego, nawet bez hospitalizacji – koszt całkowity

Repatriacja wracającego do zdrowia nurka – koszt całkowity

Sprowadzenie zwłok – koszt całkowity

Osobista odpowiedzialność prawna, w tym obrona prawna 4.000.000 €
POKRYCIE ZGODNIE Z WYBRANYM PLANEM
Specjalistyczne leczenie, w tym rehabilitacja i leczenie stresu
pourazowego, do 30 dni od daty wypadku
Dzienna dieta na pobyt w szpitalu podczas leczenia
Utrata lub uszkodzenie sprzętu nurkowego własnego lub
ratownika
Koszty dodatkowe hotelu i podróży wynikające z wypadku
nurkowego
Całkowite kalectwo
Wydatki na poszukiwanie i ratownictwo (W tym
nurkowanie jaskiniowe)
Śmierć
Koszty prawne związane z wypadkiem nurkowym
Ochrona w razie wypadku nurkowego dla twoich studentów
poziomu podstawowego

BRONZE

SILVER

GOLD

15.000 €

koszt całkowity

koszt całkowity

—

50 €

100 €

1.000 €

2.500 €

5.000 €

Do 2.500 €
(tylko dla członka
DAN)

Do 5.000 €
Do 10.000 €
(tylko dla członka (dla członka DAN i jego
DAN)
partnera w podróży)

50.000 €

100.000 €

200.000 €

5.000 €

10.000 €

15.000 €

6.000 €

Repatriacja medyczna – koszt całkowity

25.000 €
6.000 €
(dla nurkowania
technicznego 6.000€)

10.000 €

50.000 €

100.000 €

Do 15
studentów

Do 40
studentów

Do 70
studentów

BRONZE

SILVER

GOLD

60 dni

90 dni

120 dni

Koszt całkowity w
sytuacji zagrożenia
życia / zagrożenia
utraty kończyny

koszt całkowity

koszt całkowity

10.000 €

15.000 €

20.000 €

—

1.500 €

3.000 €

Bilet powrotny dla jednej osoby jadącej do członka DAN w
razie jego hospitalizacji

1.500 €

2.500 €

koszt całkowity

Powrót dzieci nieletnich pod eskortą

1.500 €

5.000 €

koszt całkowity

Dodatkowe koszty powrotu członka DAN i /lub towarzysza w podróży

1.000 €

2.000 €

koszt całkowity

POKRYCIE ZGODNIE Z WYBRANYM PLANEM
Maksymalna ilość dni w podróży objęta ubezpieczeniem
- na podróż, na rok
Ewakuacja medyczna
Wydatki medyczne na opiekę szpitalną, niezależnie od
czasu trwania
Koszty medyczne opieki ambulatoryjnej

Ceny nie zawierają podatków, które mogą różnić się w zależności od kraju. Prosimy przeczytać uważnie polisę ubezpieczeniową
przedstawioną na naszej stronie internetowej www.daneurope.org. Firmą ubezpieczeniową jest IDA Insurance Ltd. Plany
ubezpieczeniowe są dystrybuowane przez VING (VING Insurance Brokers) Ltd. Oba przedsiębiorstwa to firmy zależne od DAN
Europe Foundation i podlegają regulacjom Malta Financial Services Authority.

PLANY CLUB

Ochrona odpowiedzialności cywilnej dla centrum nurkowego i instruktorów /
przewodników nurkowych pracujących dla tego centrum, oraz ubezpieczenie
wypadkowe dla kursantów ‒ Ważne cały rok, na całym świecie
WSZYSTKIE PLANY ZAWIERAJĄ

Alarmowe centrum powiadamiania i zarządzanie w razie wypadku nurkowego
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
Ochronę odpowiedzialności cywilnej od następstw wypadków związanych z wynajmem sprzętu
i przekazaniem w użytkowanie osobom trzecim
Ochronę odpowiedzialności cywilnej od następstw wypadków związanych z konserwacją butli i
ich napełnianiem przez wyszkolony personel
Jako członek typu Club, masz prawo nabyć ubezpieczenie kursanta, zgodnie z rodzajem kursu
nurkowego lub stażu nurkowania na wstrzymanym oddechu (freediving)
POKRYCIE ZGODNIE Z WYBRANYM PLANEM

CLUB MEMBER CLUB MEMBER PLUS

Odpowiedzialność cywilna, w tym obrona prawna

1.500.000 €

4.000.000 €

Ilość instruktorów / przewodników nurkowych pracujących dla
twojego centrum nurkowego (i wymienionych na liście personelu)

Do 10
instruktorów

Nieograniczona liczba
instruktorów

25.000 €

35.000 €

Do 15
studentów

Do 40
studentów

Wydatki prawne związane z usługami nurkowymi
Ochrona w razie wypadku nurkowego dla kursanta biorącego
udział w kursie podstawowym nurkowania ze sprężonym powietrzem
i kursie nurkowania na wstrzymanym oddechem (freediving)

Ceny nie zawierają podatków, które mogą różnić się w zależności od kraju. Prosimy przeczytać uważnie polisę ubezpieczeniową
przedstawioną na naszej stronie internetowej www.daneurope.org. Firmą ubezpieczeniową jest IDA Insurance Ltd. Plany
ubezpieczeniowe są dystrybuowane przez VING (VING Insurance Brokers) Ltd. Oba przedsiębiorstwa to firmy zależne od DAN
Europe Foundation i podlegają regulacjom Malta Financial Services Authority.

UBEZPIECZENIE

5 Ważnych
faktów o planach
ubezpieczeniowych
DAN

1

Działająca 24/7 wielojęzyczna
linia alarmowa w razie
wypadków nurkowych

2

Nielimitowane koszty
transportu medycznego w
nagłych zdarzeniach

3

Płatność za leczenie w
stanach nagłych, terapia
hiperbaryczna i hospitalizacja

4

Ubezpieczenie zdrowotne w
podróży zagranicznej

DLACZEGO JEST TO TAKIE
WYJĄTKOWE?

DLACZEGO MIAŁBYM TEGO
POTRZEBOWAĆ?

DLACZEGO JEST TO TAKIE
WAŻNE?

CO OBEJMUJE TO
UBEZPIECZENIE?

Ta linia alarmowa jest całkowicie
dedykowana nurkom.
Zarządzana jest przez medyczną
sieć DAN, która odbiera ponad
5 500 alarmowych wezwań
w roku, udzielając wsparcia
w razie, gdy wydarzy się coś
nieoczekiwanego.

Wysłanie śmigłowca lub szybkiej
łodzi, aby udzielić Ci pomocy na
środku morza może wiązać się z
istotnymi kosztami. Niezawodne
usługi kontraktorów DAN czynią
ten proces szybszym i bardziej
efektywnym.

Leczenie urazów nurkowych może
być kosztowne. Zwłaszcza za granicą
i kiedy potrzebna jest specjalistyczna
opieka i terapia hiperbaryczna.
Wtedy ważna jest skuteczna ochrona
ubezpieczeniowa.

Nurkowie są podróżnikami
i to jest powód, dlaczego
pokrywamy koszty wynikające
z niezwiązanych z nurkowaniem
urazów i chorób. Po to, byś mógł
się cieszyć swoimi wyjazdami i
nie musiał się o to martwić.

5

Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej
profesjonalistów nurkowych
JAKI JEST ZAKRES OCHRONY?

Profesjonaliści nurkowi mogą
otrzymać ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej do
kwoty 4 000 000 €. Ta specjalna
ochrona jest dostępna dla
instruktorów i divemasterów,
którzy potrzebują kompleksowej
ochrony przed roszczeniami
osób trzecich, w tym obrony
prawnej.

SZKOLENIA

Kursy pierwszej
pomocy DAN
pomagają zapobiegać
niebezpiecznym
sytuacjom i przygotowują
Cię na nagły wypadek
czy zdarzenie

To, aby wiedzieć, jak się zachować
w krytycznej sytuacji ma największe
znaczenie. Oto dlaczego powinieneś wziąć
udział w kursie pierwszej pomocy DAN:
•

•

•

•

•

Basic Life Support

Kursy są przygotowane przez zespół
specjalistów w zakresie medycyny i
edukacji.
Każdy wyspecjalizowany kurs uczy
konkretnego obszaru pierwszej pomocy.
Techniki i umiejętności są
zróżnicowane i przygotowane
specjalnie dla każdego kursu.
Kursy dają odpowiednią ilość czasu
potrzebnego do opanowania wiedzy
teoretycznej oraz umiejętności
praktycznych.
Kursy są uznawane na całym świecie
i przyjęte przez instytucje naukowe,
formacje policyjne, zespoły ratownicze
i profesjonalistów z zakresu opieki
zdrowotnej.

Automated External
Defibrillation

Oxygen First Aid for
Scuba Diving injuries

Aby poznać pełną listę kursów odwiedź stronę internetową: www.daneurope.org/training

BADANIA I ROZWÓJ

Od 1994 roku
prowadzimy różne
programy badawcze
naukowe i medyczne,
którymi dzielimy się z
International Divers Alert
Network (IDAN)

Zrozumienie wielu rodzajów środowisk
nurkowych i warunków, tego jak nasze
ciała reagują na te warunki, jest dla nas
bardzo ważne. Pomaga nam to nurkować
bezpieczniej i pomaga wyposażyć kolejną
generację nurków w wiedzę, której będą
potrzebowali aby bezpiecznie wkraczać
ze swoją pasją w nowe miejsca i w
coraz wyższe poziomy zaawansowania.
Dzięki pełnej poświęcenia pracy
naszych badaczy, ochotników i szerokiej
społeczności, nasze badania stały się
punktem odniesienia dla międzynarodowej
społeczności nurkowej.
Krążące pęcherzyki gazu | Identyfikacja
najlepszego profilu wynurzenia | Przyczyny
niewyjaśnionych incydentów nurkowych |
Przetrwały otwór owalny i ryzyko choroby
dekompresyjnej | Astma, cukrzyca i
nurkowanie | Patofizjologia nurkowania
ze wstrzymanym oddechem | Latanie po
nurkowaniu | Fizjologia nurkowania na
rebreatherach.

66 000
nurkowań

średnia głębokość
maks. głębokość

Niebezpieczne
zdarzenia

Kontakt Z Koralowcem

Brak Powietrza

Barotrauma

Użądlenia

Zaplątanie

Urazy Wywołane Przez
Zwierzęta Morskie

Ugryzienia

Sprzęt Nurkowy
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MĘŻCZYŹNI

Urazy
nurkowe

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszej
działalności badawczej, DSL i zbliżających się imprez,
prosimy odwiedź naszą stronę internetową:
www.daneurope.org

minimalna głębokość

dkó w

Jednym z naszych
najbardziej
interesujących
projektów jest Diving
Safety Laboratory
(DSL)

Laboratorium Bezpieczeństwa Nurkowania jest mobilnym
laboratorium badawczym, które wyposażone jest we wszystkie
niezbędne narzędzia do zbierania danych w terenie dla badań
medycznych i naukowych. Każdy może brać udział w tych
badaniach, a my oferujemy szkolenia na różnych poziomach
dla tych, którzy są zainteresowani zgłoszeniem się do naszych
programów.
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Underwater
photographers

Wszechstronnie utalentowana Kobieta o
uroczym uśmiechu i z magiczną iskierką w
oczach. To właśnie Irena - nurek techniczny,
jaskiniowy, niesamowicie utalentowana
fotografka podwodna, z pasją do polskich
jezior, meksykańskich cenotów, wraków, raf
koralowych i zalanych kopalni.
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www.daneurope.org
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Wszystkie zdjęcia wykonała Irena Stangierska

