DAN Europe: Twoja sie? wsparcia nurkowego
Wielu nurków kojarzy DAN Europe wy??cznie z ubezpieczeniami nurkowymi i od
odpowiedzialno?ci cywilnej. Nie zdaj? sobie oni sprawy, ?e ta fundacja, za?o?ona w 1983 roku,
przeprowadza równie? badania naukowe, zwi?ksza poziom bezpiecze?stwa nurkowania i oferuje
o wiele wi?cej, ni? tylko ubezpieczenia. Tak naprawd? mo?esz traktowa? j? jak sie? wsparcia,
która zapewnia szeroki zakres us?ug dla swoich cz?onków i dost?p do informacji dla aktywnych
nurków, takich jak Ty.
Co ciekawe, us?ugi DAN s? teraz prawdopodobnie jeszcze bardziej istotne. Podró?e
mi?dzynarodowe zosta?y powa?nie ograniczone z powodu pandemii, dlatego aby rozwija? swoj?
pasj?, nurkowie je?d?? w lokalne miejsca nurkowe. Problem w tym, ?e nawet je?li w Twoim
kraju narodowy fundusz zdrowia dzia?a bez zarzutu, prawie na pewno nie zapewnia dost?pu do
specjalistycznej wiedzy, konsultacji i pomocy wymaganej przy planowaniu nurkowa? lub po
wypadku nurkowym oraz nie pokrywa kosztów terapii hiperbarycznej w razie potrzeby.
Dodatkowo, w obecnej sytuacji s?u?ba zdrowia w wielu krajach skupia si? na walce z
koronawirusem, co jeszcze bardziej utrudnia otrzymanie pomocy przez nurków w sytuacji
awaryjnej.
Nie musisz si? jednak martwi?. Z DAN Europe zawsze masz obok siebie troskliwego partnera
nurkowego. Nasza organizacja tworzy w?a?nie „lokalne” ubezpieczenie, które zapewni Ci ochron?
w razie wypadku w lokalnym miejscu nurkowym. Wkrótce podamy wi?cej szczegó?ów.
W mi?dzyczasie warto przyjrze? si?, jak wiele us?ug i korzy?ci otrzymujesz dzi?ki cz?onkostwu w
DAN Europe. Roczna op?ata za cz?onkostwo (nie wliczaj?c ubezpieczenia) wynosi 25€. Jak wielu
innych nurków, by? mo?e nie zdajesz sobie sprawy z tych korzy?ci i us?ug, które cz?sto nie s?
dost?pne u innych ubezpieczycieli.
Oto kilka dodatkowych us?ug stworzonych specjalnie dla nurków, które warto wzi?? pod uwag?.
Wszystkie s? dost?pne poprzez lini? dla cz?onków DAN, infolini? medyczn? DAN czynn? 24/7
oraz MyDAN na wszystkich urz?dzeniach mobilnych.

Korzy?ci z cz?onkostwa
Specjalistyczna konsultacja medyczna
Cz?onkowie DAN mog? zada? jakiekolwiek pytanie zwi?zane z nurkowaniem lekarzowi
nurkowemu, który mówi w ich j?zyku. Czy nowy lek, który za?ywasz jest przeciwskazaniem do
nurkowania? A mo?e zastanawiasz si?, czy mo?esz bezpiecznie nurkowa? po tym, jak w zesz?ym
miesi?cu z?ama?e? stop? podczas jazdy na nartach? Skontaktuj si? z nami – mo?emy Ci pomóc.
Specjalistyczna konsultacja medyczna w sytuacji awaryjnej
W razie sytuacji awaryjnej porozmawiaj bezpo?rednio ze specjalist?, który mówi w Twoim j?zyku.
Mo?esz skonsultowa? si? z nim nawet b?d?c na ?odzi.
Dost?p do lekarzy specjalistów DAN w razie choroby lub urazu
Potrzebujesz laryngologa, który zna si? na nurkowaniu i rozumie Twój j?zyk? A mo?e masz
pytanie do nurka-kardiologa lub neurologa? Mówisz, ?e jeste? freediverem i planujesz wstawi?
sobie implant z?ba, ale obawiasz si?, ?e mo?e to wp?yn?? na Twoje zatoki? Do kogo
zadzwonisz? Masz racj? – DAN Ci pomo?e. Chocia? w Europie jest niewielka liczba lekarzy
specjalistów, którzy nurkuj?, my znamy ich wszystkich!
Analiza ryzyka DCI
W przysz?ym tygodniu planujesz nurkowania na wrakach. Czy kiedykolwiek zastanawia?e? si?,
jak du?e ryzyko urazu ci?nieniowego (DCI) jest z nimi zwi?zane? Je?li jeste? cz?onkiem DAN,
mo?esz si? tego dowiedzie?. DAN Europe wykona analiz? Twoich nurkowa? (przed lub po nich)

wykorzystuj?c program Diver Safety Guardian i baz? danych Diving Safety Lab (DSL)
zawieraj?c? ponad 60 tysi?cy nurkowa? i prze?le Ci wynik.

Korzy?ci z ubezpieczenia nurkowego DAN
Cz?onkostwo w DAN Europe jest zawarte w planie ubezpieczeniowym, który kupujesz. Je?li
chcesz sprawdzi? opcj? ubezpiecze?, zobacz artyku? Czy jeste? obj?ty ochron?
ubezpieczeniow?.
Pokrycie kosztów terapii hiperbarycznej i leczenia, za które nie p?aci NFZ
Chocia? nie s? to jedyne takie firmy na rynku, organizacje DAN s? najwi?kszym dostarczycielem
ubezpiecze? nurkowych. Ich mi?dzynarodowa sie? obejmuje ponad 180 lekarzy nurkowych, którzy
nios? pomoc ponad 400 tysi?com cz?onków na ca?ym ?wiecie. Ubezpieczenie DAN Europe
zosta?o stworzone przez nurków i dla nurków i jest najbardziej wszechstronne na rynku.
Poniewa? DAN zapewnia ubezpieczenie przez swoje w?asne filie, jest w stanie zleci? najlepsz?
opiek? medyczn? oraz efektywnie rozpatrywa? roszczenia zgodnie z przepisami obowi?zuj?cymi
w bran?y.
Zarz?dzanie w sytuacjach awaryjnych
DAN oferuje specjalistyczne wsparcie w zakresie medycyny nurkowej dla lokalnych, regionalnych
lub krajowych s?u?b medycznych, które zazwyczaj ?wiadcz? us?ugi ogólne. W niektórych krajach
lub regionach s?u?by te maj? sta?? umow? z DAN, który jest powiadamiany jako pierwszy w razie
wypadku nurkowego. Jest to bardzo wa?ne, zw?aszcza gdy dosz?o do urazu ci?nieniowego,
poniewa? pozwala na lepsz? ocen? sytuacji i szybsze udzielenie pomocy. Zauwa?, ?e takie
wsparcie obejmuje wys?anie pacjenta do odpowiedniego o?rodka i organizacj? transportu
medycznego w razie potrzeby, je?li regularne s?u?by medyczne nie s? dost?pne.

Pokrycie kosztów specjalistycznego leczenia zwi?zanego z nurkowaniem
Nawet je?li wst?pne koszty Twojego leczenia s? pokrywane przez NFZ (w zale?no?ci od kraju),
DAN pokrywa dodatkowe koszty zwi?zane z leczeniem. Mo?e to by? na przyk?ad prywatna wizyta
u laryngologa po barotraumie, rehabilitacja pourazowa, wizyta u dermatologa po urazie
spowodowanym przez organizmy morskie, dodatkowa diagnoza u specjalisty, a nawet pokrycie
kosztów wykupienia recepty. Z DAN nie musisz martwi? si? o swoje finanse!
Zauwa?, ?e za wyj?tkiem planu “Sport Bronze” ubezpieczenie DAN pokrywa koszty leczenia w
razie wypadku nurkowego do 30 dni po wypadku. Dodatkowo plany Sport Silver, Sport Gold i
wszystkie plany PRO zapewniaj? dzienn? diet? w razie hospitalizacji b?d?cej wynikiem wypadku
nurkowego (do 30 dni po wypadku). W przypadku planów Sport i PRO Silver wysoko?? diety
wynosi 50€ dziennie, a w planie Sport i PRO Gold wyp?acamy 100€ dziennie.
(Tylko dla profesjonalistów nurkowych) Dost?p do lekarzy nurkowych i prawników w
razie wysuni?cia potencjalnego roszczenia przez klienta
Ponownie DAN daje Ci dost?p i koordynuje prac? ekspertów w dziedzinie medyny nurkowej i
prawa, aby zapewni? Ci najlepsz? ochron?.
Zauwa?, ?e oprócz finansowania us?ug dla nurków, cz??? pieni?dzy, które DAN Europe
otrzymuje ze sk?adek na ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej i w razie wypadku jest
przeznaczana na finansowanie rozwoju bada? medycyny nurkowej. Jest to wzór dla ?wiatowych
spo?eczno?ci naukowych i nurkowych. Cz?onkowie maj? mo?liwo?? przekazania swoich
informacji o nurkowaniu do bazy danych, aby rozwija? nasz? wspóln? wiedz?. DAN Europe tworzy
i promuje równie? kampanie, których celem jest podniesienie poziomu bezpiecze?stwa w
nurkowaniu. Takich rzeczy nie robi ?aden inny ubezpieczyciel.

Jeste?my po to, aby Ci? wspiera?
Jak widzisz, DAN Europe oferuje Ci o wiele wi?cej, ni? tylko zwyk?e ubezpieczenie. Dajemy Ci
dost?p do wszechstronnej sieci wsparcia, dzi?ki której mo?esz bezpiecznie rozwija? swoj?
podwodn? pasj? w lokalnych miejscach nurkowych i za granic? wiedz?c, ?e my zajmiemy si?
Tob?, je?li co? pójdzie nie tak. Laura Marroni, wiceprezes DAN Europe wyja?nia: „Misj? DAN jest
zwi?kszenie bezpiecze?stwa nurkowania, zapobieganie urazom i ?wiadczenie us?ug dla naszej
spo?eczno?ci w razie potrzeby. Pomoc medyczna i ubezpieczenie s? oczywi?cie podstaw? naszej
dzia?alno?ci, ale to mi?o?? do podwodnego ?wiata i po?wi?cenie dla cz?onków sprawia, ?e
nasza organizacja jest tak wyj?tkowa”.

