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Opłaty i koszty za podane poniż
Europe. Polisy ubezpieczeniowe s
przez International Diving Assurance Ltd. Obie firmy podlegaj
(MFSA). 
 

Typ ochrony 
ubezpieczeniowej 

Co jest objęte ochron

Pomoc medyczna w 
nagłych przypadkach 

centrum alarmowe i zarz

Pomoc medyczna w 
nagłych przypadkach 

udzielenie pomocy w razie wyst
z nurkowaniem, w tym pobyt w komorze 
hospitalizacja (
wypadku nurkowym i badaniemw komorze hiperbarycznej w razie 
podejrzenia DCI)

Transport medyczny do najbliższego odpowiedniego o
osoby z podejrzeniem DCI) tylko po wypadku / urazie zwi
z nurkowaniem

Specjalistyczne 
leczenie 

niezbędne po wypadku nurkowym (wczesna opieka po wypadku, 
w tym rehabilitacja i leczenie stresu pourazowego) 
wypadku i zawsze w kraj

Wydatki związane z 
poszukiwaniem i 
ratowaniem nurka 

tylko po nurkowaniu, w tym po nurkowaniu jaskiniowym

Dodatkowe koszty 
związane z pobytem w 
hotelu i podróżą 

w razie zmiany planów podró
który kwalifikuje si

Powrót do hotelu i 
resortu 

po ewakuacji medycznej i hospitalizacji spowodowanej 
wypadkiem nurkowym

Repatriacja medyczna nurka z powrotem do kraju zamieszkania po
medycznej i hospitalizacji spowodowanej wypadkiem nurkowym

Repatriacja zmarłego w razie wypadku nurkowego
 

Maksymalny limit pokrycia w przypadku jednego zdarzenia

 
Opłaty podane są w PLN i dotyczą wybranego okresu ubezpieczenia

 

 

Okresy ochrony ubezpieczeniowej 

1-7 dni 

8-14 dni 

15-30 dni 

 

 

     UBEZPIECZENIE NURKOWE DAN

 

Repatriacja - to pokrycie kosztów powrotu 
nazywana transportem międzynarodowym lub transportem medycznym. Słowem 
przewieziony do Polski, jeśli Twój stan zdrowia nie pozwala Ci na „normalną” podróż.
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żej pakiety dotyczą aktywowanej Polisy krótkoterminowej firmy DAN 
ubezpieczeniowe są zarządzane przez VING Insurance Brokers Ltd i gwarantowane 

przez International Diving Assurance Ltd. Obie firmy podlegają pod Malta Financial Services Authority 

te ochroną 

centrum alarmowe i zarządzanie wypadkami medycznymi – 24/7

dzielenie pomocy w razie wystąpienia DCI i urazów związanych 
kowaniem, w tym pobyt w komorze dekompresyjnej i 

hospitalizacja (łącznie ze wstępną diagnozą lekarską 
wypadku nurkowym i badaniemw komorze hiperbarycznej w razie 
podejrzenia DCI) 

szego odpowiedniego ośrodka leczniczego (w tym 
podejrzeniem DCI) tylko po wypadku / urazie związanym 

z nurkowaniem 
dne po wypadku nurkowym (wczesna opieka po wypadku, 

w tym rehabilitacja i leczenie stresu pourazowego) – do 30 dni po 
wypadku i zawsze w kraju, w którym doszło do wypadku. 
tylko po nurkowaniu, w tym po nurkowaniu jaskiniowym 

w razie zmiany planów podróży z powodu wypadku nurkowego, 
który kwalifikuje się do odszkodowania 

po ewakuacji medycznej i hospitalizacji spowodowanej 
wypadkiem nurkowym 
nurka z powrotem do kraju zamieszkania po ewakuacji 
medycznej i hospitalizacji spowodowanej wypadkiem nurkowym
w razie wypadku nurkowego 

Maksymalny limit pokrycia w przypadku jednego zdarzenia 

dotyczą wybranego okresu ubezpieczenia 

Cena PLN 

z repatriacją bez repatriacji

120,00 zł 105,00 zł

135,00 zł 125,00 zł

160,00 zł 135,00 zł

UBEZPIECZENIE NURKOWE DAN krótkoterminowe

to pokrycie kosztów powrotu ubezpieczonego do kraju po wypadku lub chorobie za granicą, inaczej 
nazywana transportem międzynarodowym lub transportem medycznym. Słowem – z kraju pobytu zostaniesz 
przewieziony do Polski, jeśli Twój stan zdrowia nie pozwala Ci na „normalną” podróż. 
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ACTIVTOUR Katarzyna Cieślawska 

aktywowanej Polisy krótkoterminowej firmy DAN 
Brokers Ltd i gwarantowane 

pod Malta Financial Services Authority 

Limity ubezpieczenia 

24/7 zawarte 

zanych 
dekompresyjnej i 

ą po 
wypadku nurkowym i badaniemw komorze hiperbarycznej w razie 

do € 50 000,00 

rodka leczniczego (w tym 
zanym 

do € 50 000,00 

dne po wypadku nurkowym (wczesna opieka po wypadku, 
do 30 dni po 

do € 1.500,00 

do € 10 000,00 

powodu wypadku nurkowego, do € 1.000,00 

po ewakuacji medycznej i hospitalizacji spowodowanej do € 1.000,00 

ewakuacji 
medycznej i hospitalizacji spowodowanej wypadkiem nurkowym 

do € 50 000,00 

do € 50 000,00 
 

     € 50 000,00 
 

bez repatriacji 

105,00 zł 

125,00 zł 

135,00 zł 

krótkoterminowe         

ubezpieczonego do kraju po wypadku lub chorobie za granicą, inaczej 
z kraju pobytu zostaniesz 


