Potrzeba matk? wynalazków: historia
ubezpiecze? nurkowych DAN
Na pocz?tku lat 80-tych XX wieku nurkowanie w Europie zacz??o cieszy? si? ogromn?
popularno?ci? dzi?ki podró?om nurkowym i odkrywaniu nowych miejsc nurkowych, takich jak
Sharm El Sheikh czy Malediwy. Mo?na si? domy?la?, ?e wzros?a równie? liczba osób, u których
wyst?pi? zespó? zaburze? ci?nieniowych (DCI). Medycyna hiperbaryczna dopiero si? rozwija?a
jako jedna z wa?nych specjalizacji, a w popularnych destynacjach nurkowych zacz?to budowa?
komory hiperbaryczne.
Maj?c na wzgl?dzie popularno?? nurkowania Dr. Alessandro Marroni, nurek i lekarz medycyny
nurkowej i hiperbarycznej razem z niewielk? grup? innych lekarzy nurkowych stworzy?
International Diving Assistance (IDA). Ich celem by?o zapewnienie pomocy medycznej
podró?uj?cym nurkom w razie wypadku 24 godziny na dob?, 7 dni w tygodniu. Jego inicjatywa
by?a podobna do akcji, która rozpocz?? Dr. Peter Bennett w USA – za?o?y? on sponsorowan?
przez rz?d i dzia?aj?c? bez przerwy lini? alarmow? pod nazw? National Diving Accident Network
(NDAN) dla nurków po urazie.

Dr. Marroni szybko zda? sobie spraw?, ?e zwyk?a konsultacja medyczna jest niewystarczaj?ca,
je?li nurek mia? wypadek za granic?. Potrzebny by? specjalistyczny pakiet ubezpieczeniowy, aby
pokry? koszty rozleg?ego leczenia hiperbarycznego, za które konwencjonalne firmy
ubezpieczeniowe nie chcia?y p?aci?. Dodatkowo w niektórych krajach, np. w Hiszpanii i Finlandii,
ubezpieczenie zdrowotne nie obejmowa?o leczenia w komorze hiperbarycznej.
W rezultacie ?ona Dr. Marroni, Filomena De Angelis, archeolog i nurek oraz przysz?y dyrektor
zarz?dzaj?cy DAN Europe rozpocz??a negocjacje mi?dzy IDA a du?? firm? ubezpieczeniow?.
Celem IDA by?o przekonanie tej firmy, ?e nurkowanie nie jest sportem niebezpiecznym. W
tamtych czasach firmy ubezpieczeniowe bardzo niech?tnie pokrywa?y koszty leczenia dziwnej i
nie do ko?ca zrozumia?ej choroby dekompresyjnej.
Firmy zapewniaj?ce ubezpieczenie w podró?y i w razie wypadku zazwyczaj wy??czaj? z pakietu
choroby i wcze?niej istniej?ce schorzenia. Z tego powodu min??o troch? czasu, zanim
zrozumiano, ?e DCI jest szczególnym rodzajem wypadku nurkowego, który jest podobny do
innych urazów sportowych na l?dzie.
Filomena De Angelis odnios?a du?y sukces i w 1982 roku IDA stworzy?a pierwsze ubezpieczenie
od wypadków nurkowych wa?ne na ca?ym ?wiecie. By?o ono sprzedawane jako dodatek dla
cz?onków IDA, podobnie jak obecnie. Bior?c pod uwag? potrzeby profesjonalnych cz?onków,
organizacja zacz??a równie? oferowa? ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej. Na
pocz?tku lat 80-tych kilka firm ubezpieczeniowych mia?o w swojej ofercie ubezpieczenie od
odpowiedzialno?ci cywilnej dla profesjonalistów nurkowych, ale by?o ono bardzo ograniczone i
drogie, poniewa? nurkowanie uwa?ano wtedy za sport niezwykle niebezpieczny.
W 1986 roku po owocnym spotkaniu z Dr. Bennett firma IDA przekszta?ci?a si? w DAN Europe, a

NDAN zmieni? si? w Divers Alert Network (DAN) US. Rok pó?niej DAN US wypu?ci? na rynek
swój w?asny nurkowy pakiet ubezpieczeniowy we wspó?pracy z inn? firm? ubezpieczeniow?.[1]

Ubezpieczenie nurkowe
Ubezpieczenie zapewniane przez DAN Europe zosta?o entuzjastycznie przyj?te przez cz?onków.
Niestety firmy ubezpieczeniowe nie zawsze chcia?y pokrywa? roszczenia i zdarza?o si?, ?e DAN
musia? op?aci? koszty leczenia z w?asnych funduszy. Cz?sto chodzi?o o wypadki podczas
nurkowa? g??bokich na powietrzu lub wczesnych nurkowa? technicznych, które firmy
ubezpieczeniowe uwa?a?y za zbyt niebezpieczne i odmawia?y wyp?aty odszkodowa?. Kiedy pod
koniec lat 90-tych XX wieku rozwin??y si? nurkowania na mieszankach oddechowych i
rebriderach, ubezpieczyciele mieli zamiar po??czy? w t? sam? kategori? nurkowanie techniczne i
zawodowe i nie chcieli kontynuowa? dla nich ochrony ubezpieczeniowej od wypadków i od
odpowiedzialno?ci cywilnej.
W 2007 roku DAN Europe podj?? decyzj? o za?o?eniu w?asnej firmy ubezpieczeniowej. W ten
sposób organizacja mog?a sama decydowa?, jaki b?dzie zakres ubezpieczenia i podejmowa?
autonomiczne decyzje dotycz?ce rozpatrywania roszcze? i zakresu ubezpieczenia od
odpowiedzialno?ci cywilnej. „Znali?my t? bran?? tak dobrze, ?e mogli?my za?o?y? rentown? firm?
i mie? zasoby na wyp?at? roszcze?” – wyja?nia pierwszy wiceprezes DAN Europe, Laura Marroni.

DAN stworzy? dwie zale?ne spó?ki ubezpieczeniowe: IDA Insurance Ltd (International Diving
Assurance) and VING Insurance Brokers Ltd. Obie s? zarejestrowane na Malcie, gdzie DAN
Europe od wielu lat ma dobre relacje z w?adzami. To pozwala DAN na pe?ne wype?nianie polityki
gwarancji p?atno?ci (Guarantee of Payment – GOP), dzi?ki której to nie ksi?gowi, ale ekipa
medyczna DAN autoryzuje op?aty za leczenie.
DAN Europe doda? w swoich programach tak?e w?asne dodatkowe ubezpieczenie podró?ne „w
razie sytuacji awaryjnej niezwi?zanej z nurkowaniem”. W ten sposób cz?onkowie maj? ochron?
równie? w podró?y, niezale?nie od rodzaju wypadku. Zauwa?, ?e w latach 2016-2018 sytuacja
by?a nast?puj?ca: 57% wypadków by?o zwi?zane z nurkowaniem, a 43% stanowi?y wypadki
nienurkowe. „Zdali?my sobie spraw?, ?e du?ym u?atwieniem dla cz?onków by?oby stworzenie
ubezpieczenia pokrywaj?cego wszystkie zdarzenia podczas podró?y, poniewa? nie musieliby
wtedy szuka? innego ubezpieczyciela od wypadków niezwi?zanych z nurkowaniem” –
powiedzia?a Marroni.

[1] W 1991 roku za?o?ono International DAN (IDAN) jako organizacj? nadrz?dn?, która oprócz

DAN Europe i DAN US obejmuje równie? DAN Japan, DAN Asia Pacific i DAN Southern Africa.
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