DAN Europe: Vaše podp?rná sí? pro potáp?ní
Mnoho potáp??? si spojuje DAN Europe výhradn? se sportovním potáp?ním a s pojišt?ním na
právní odpov?dnost p?i výkonu zam?stnání. V?tšina si ale neuv?domuje, že tato nadace,
založená již v roce 1983 a zam??ená na potáp??ský výzkum a bezpe?nost p?i potáp?ní, nabízí
mnohem více než jen pojišt?ní. Vlastn? se jedná o potáp??skou podp?rnou sí?, která poskytuje
svým ?len?m širokou škálu služeb a informací ur?ených pomáhat a podporovat aktivní potáp??e
jako jste vy.
Svým zp?sobem je paradoxní, že služby od DAN mohou být v sou?asné dob? a v situaci, kdy je
cestování do ciziny kv?li pandemii drasticky omezené, d?ležit?jší než d?íve, nebo? se potáp??i ve
snaze uspokojit svou touhu a nadále provozovat svého koní?ka nyní obracejí ke svým místním
potáp??ským destinacím. Problém totiž spo?ívá v tom, že i když m?že mít vaše zem? robustní
systém zdravotního pojišt?ní, ur?it? tento systém neposkytuje speciální znalosti, asistenci a
poradenství pot?ebné v p?ípadech potáp??ských nehod a zran?ní (ale i p?i plánování
potáp??ských akcí), nemluv? o plné úhrad? hyperbarické terapie, kdyby jí bylo zapot?ebí. Navíc je
mnoho národních systém? zdravotního pojišt?ní v sou?asnosti doslova zahlceno požadavky a
nároky souvisejícími s koronavirem, což potáp???m situaci zt?žuje v p?ípadech, kdy se za?nou
domáhat úhrady lé?by jako následku nehody spojené se svým koní?kem.
Ale nemusíte mít žádné obavy. Po?ád máte na své stran? starostlivého kolegu (buddyho) DAN
Europe. Tato organizace práv? p?ipravuje pojistný produkt (pracovn? zatím nazvaný „místní
potáp?ní“), který vás spolehliv? zajistí pro p?ípad jakékoliv nehody p?i místním potáp?ní. Více
podrobnosti se dozvíte již brzy.
Zatím však stojí za to, abyste zvážili a uv?domili si mnohé služby a výhody, které vám p?ináší
?lenství v DAN Europe. Ro?ní ?lenský p?ísp?vek ?iní 25 €, který však plné pojišt?ní nezahrnuje.
Ur?itou ironií je skute?nost, že chováte-li se jako v?tšina potáp???, tak si ne zcela uv?domujete
nebo nevyužíváte výhody a nabídky, které od jiných pojistitel? zpravidla nejsou v?bec dostupné.
Níže uvádíme n?které potáp??sky specifické možnosti a výhody, které byste m?li zvážit. Všechny
jsou dostupné prost?ednictvím telefonní linky ur?ené pro ?leny DAN – jedná se o zdravotní horkou
linku DAN 24/7, a také díky p?ístupu do MyDAN, pro který m?žete použít internet v kterémkoliv ze
svých za?ízení.

Výhody ?lenství
Možnost zdravotního poradenství v neurgentních situacích:
?lenové DAN se mohou obrátit na zdravotního specialistu (odborníka na potáp??skou medicínu),
který hovo?í jejich rodným jazykem a položit mu jakýkoliv dotaz související s potáp?ním. Nap?.:
„Mohu se potáp?t s tím novým lékem, který mi byl nedávno p?edepsán?“ Nebo vás m?že zajímat,
zdali se m?žete potáp?t, když jste si minulý m?síc zlomil nohu p?i lyžování. Jednoduše nás
kontaktujte a my vám poradíme.
Možnost speciálního zdravotního poradenství v urgentním p?ípad? (emergency)
V urgentním p?ípad? m?žete kontaktovat p?ímo specialistu, který hovo?í vaším rodným jazykem.
Dokonce se na n?j m?žete obrátit, i když jste ješt? na lodi/?lunu.
P?ístup ke specialist?m DAN b?hem „normálního“ stavu
Pot?ebujete léka?e specialistu na ORL, který rozumí potáp?ní a mluví vaším rodným jazykem? A
co tak dobrého kardiologa nebo neurologa? Nebo praktikujete volné potáp?ní a plánujete si nechat
vsadit zubní implantát, ale nevíte, zda to nebude mít negativní dopad na vaše dutiny? Komu byste
m?li zavolat? Ano, máte pravdu, u DAN se m?žete o takových záležitostech poradit. I když v
Evrop? existuje jen málo zdravotních specialist?, kte?í se také potáp?jí, my je všechny známe!
Analýza nebezpe?í DCI
Napadlo vás, jak dalece riskantní je z hlediska dekompresního onemocn?ní potopit se k místnímu
vraku lodi a prozkoumat jej b?hem výletu, který plánujete na p?íští týden? Jste-li ?lenem DAN,

m?žete to lehce zjistit. DAN Europe provede analýzu vašich ponor?, a to p?ed samotnou akcí i po
ní – pomocí software Diver Safety Guardiana své databáze pat?ící laborato?i Diving Safety Lab
(DSL), která obsahuje záznamy o více než 60 000 ponorech a sd?lí vám získané výsledky.

Výhody potáp??ského pojišt?ní u DAN
Jestliže si zakoupíte pojišt?ní, získáte tím i ?lenství v DAN Europe: Prohlédn?te si r?zné možnosti
v: Jste pojišt?ni?
Úhrada zdravotní a hyperbarické lé?by, kterou nehradí národní zdravotní pojišt?ní
I když nejsou jediné, tak organizace spadající pod DAN pat?í k nejv?tším poskytovatel?m
potáp??ského pojišt?ní se svou mezinárodní sítí ?ítající více než 180 léka??, odborník? na
potáp?ní, kte?í podporují po celém sv?t? více než 400 000 ?len?. Potáp??ské pojišt?ní od DAN
Europe bylo vytvo?eno potáp??i pro potáp??e a je nejkomplexn?jším pojišt?ním svého druhu
na trhu. A protože poskytuje pojišt?ní prost?ednictvím svých vlastních pobo?ek, dokáže nabízet a
schvalovat nejlepší možnou zdravotní pé?i p?i efektivním vy?izování nárok? vzniklých v souladu s
platnými zákony a p?edpisy.
Vy?izování zdravotních urgentních p?ípad?
DAN nabízí specializovanou zdravotní podporu p?edstavitel?m místních, oblastních a národních
zdravotních pohotovostních (emergency) služeb, kte?í zpravidla takovou specializaci (na
potáp??skou medicínu) nemají. N?které zem? a oblasti mají dokonce s DAN uzav?ené smlouvy,
na základ? kterých je možno požádat DAN o pomoc v p?ípad? potáp??ské nehody hned na
po?átku provád?ného zásahu. Tato skute?nost je doslova životn? d?ležitá v p?ípad? nehod
souvisejících s dekompresí, aby se zajistilo lepší vyhodnocení vzniklé situace a navrhlo rychlé
?ešení. K tomu je nutno dodat, že zmín?ná podpora zahrnuje i doporu?ení a organizaci zdravotní

p?epravy, je-li taková p?eprava zapot?ebí, a p?itom není dostupná p?i použití zdroj? ze systému
národního zdravotního pojišt?ní.

Úhrada specializované zdravotní pé?e související s potáp?ním
I když vám po?áte?ní výdaje uhradí zdravotní pojiš?ovna — to ovšem záleží na té které zemi —
DAN vám uhradí následnou pot?ebnou lé?bu, nap?. soukromou návšt?vu u specialisty na ORL
kv?li nehod?, která vám zp?sobila barotrauma, ale také posttraumatickou rehabilitaci, návšt?vy u
dermatologa, jestliže jste utrp?li n?jaké zran?ní p?i kolizi s mo?skou faunou nebo flórou, další
vyšet?ení u specialist?, a dokonce i náklady na pot?ebné p?edepsané léky. DAN vás nenechá na
holi?kách, abyste nemuseli za nehodu p?i svém koní?ku zaplatit!
Také zd?raz?ujeme, že - vyjma pojišt?ní typu “Sport Bronze” - z ostatních druh? pojišt?ní od
DAN se hradí lé?ba po událostech typu emergency až po dobu 30 dn? od nehody. Navíc se z
pojišt?ní typu Sport Silver a Sport Gold, ale také ze všech druh? pojišt?ní typu PRO, poskytuje
úhrada denních náklad? na pobyt v nemocnici nutný kv?li následk?m potáp??ské nehody (až do
30 dn?). Z pojistek Sport a PRO Silver se platí 50 € za den, v p?ípad? pojišt?ní typu Sport a PRO
Gold se platí 100 €.
(Týká se pouze PRO)P?ístup ke specialist?m na potáp??skou medicínu a k právník?m
v p?ípad? možné právní odpov?dnosti p?i výkonu zam?stnání
DAN také umož?uje p?ístup ke specialist?m na potáp??skou medicínu a k advokát?m s
p?íslušným zam??ením, aby se vám dostalo adekvátní pomoci pro ochranu vašeho majetku!
Rovn?ž si dovolujeme zd?raznit, že krom? shora uvedených výhod jde ?ást finan?ních prost?edk?
vybraných na pojišt?ní také na podporu zdravotního potáp??ského výzkumu, jehož výsledky pak

významn? ovliv?ují v?decké poznatky ší?ené nap?í? celosv?tovou potáp??skou komunitou. I
samotní ?lenové DAN Europe mají možnost p?ispívat svými daty k prohloubení vzájemné
informovanosti mezi potáp??i. DAN Europe také vyhlašuje a podporuje ?adu kampaní
zam??ených na zvyšování bezpe?nosti p?i potáp?ní. Takovými iniciativami se jiní pojistitelé
nezabývají.

Jsme tady pro vaši podporu
Jak sami vidíte, DAN Europe vám nabízí o hodn? více než jen pojišt?ní. V podstat? se jedná se o
sí? komplexní podpory potáp?ní, která vám umožní bezpe?n? uspokojovat svou „váše? pro vodu“
a pom?že vám v p?ípad? vzniku n?jakých problém?. Viceprezidentka DAN Europe Laura Marroni
k tomu ?íká: „Posláním DAN je u?init potáp?ní bezpe?n?jší, p?edcházet zran?ním a stát po boku
naší komunit?, když nás pot?ebuje a kdekoli nás pot?ebuje. Zdravotní asistence a pojišt?ní jsou
sice naprosto zásadní, ale myslím si, že jsou to práv? váše? pro sv?t pod vodou a odhodlání
našich ?len?, které ?iní naši organizaci tak jedine?nou.“

