Zadbaj o siebie: jak najlepiej wykorzysta?
ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej
„Pro” oferowane przez DAN
Mimo powolnego startu z powodu pandemii, w wielu miejscach na ?wiecie sezon nurkowy ruszy?
pe?n? par?. Jest to doskona?y moment dla profesjonalistów, centrów, sklepów, szkó? i
stowarzysze? nurkowych, aby sprawdzi? i w razie potrzeby odnowi? ubezpieczenie od
odpowiedzialno?ci cywilnej. Je?li jeste? instruktorem, divemasterem lub przewodnikiem nurkowym
albo masz swój w?asny klub lub centrum nurkowe, potrzebujesz ochrony ubezpieczeniowej od
odpowiedzialno?ci cywilnej, aby zapewni? sobie spokój ducha w dzisiejszym k?ótliwym
spo?ecze?stwie. W wi?kszo?ci firm nurkowych posiadanie takiego ubezpieczenia jest jednym z
wymaga? do otrzymania pracy.
Je?li zdarzy si? wypadek nurkowy, klienci coraz cz??ciej domagaj? si? odszkodowania na drodze
s?dowej. Kiedy? ten problem dotyczy? tylko USA, ale obecnie zdarza si? to na ca?ym ?wiecie.
Wyp?ata takiego odszkodowania to powa?ny wydatek. Wed?ug prawników DAN Europe, koszty
post?powania prawnego to nawet €50.000, leczenie urazu nurkowego to oko?o €15-20.000, a
potencjalne odszkodowanie mo?na liczy? nawet w milionach euro. Dlatego nie warto ryzykowa?.
Na szcz??cie oprócz pe?nego ubezpieczenia od wypadków nurkowych i w podró?y, DAN Europe
oferuje równie? profesjonalne ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej. Zosta?o ono
stworzone specjalnie dla profesjonalistów nurkowych przez spó?k? zale?n? od DAN Europe International Diving Assurance (IDA Insurance Ltd.). Polisa jest kupowana indywidualnie przez
profesjonalistów nurkowych albo przez stowarzyszenie, klub lub centrum nurkowe, które nast?pnie
obejmuje ochron? ubezpieczeniow? swoich instruktorów i divemasterów. IDA oferuje równie?
pakiety dopasowane do indywidualnych potrzeb organizacji szkoleniowych lub krajowych federacji
nurkowych, takich jak PADI EMEA czy Fi?ska Federacja Nurkowa Sukeltajaliitto RY. Sprawd? w
swojej organizacji lub federacji, jakie pakiety s? dost?pne.
Podobnie jak ubezpieczenie od wypadków nurkowych, ubezpieczenie „Pro” oferowane przez DAN
ma wiele opcji i dodatkowych korzy?ci. Dzi?ki temu mo?esz otrzyma? polis? dopasowan? do
Ciebie i Twojej firmy nurkowej i zapewni? klientom lepsz? ochron? w razie wypadku.
Najwa?niejsze jest to, aby zrozumie? ró?ne plany ubezpieczeniowe i wybra? najkorzystniejsz?
opcj? dla siebie.

Troch? historii
W 1982 roku DAN Europe, pocz?tkowo znany pod nazw? International Diving Assistance (IDA),
opracowa? razem z zewn?trznym us?ugodawc? pierwsze ubezpieczenie od wypadków nurkowych
wa?ne na ca?ym ?wiecie. Celem tego ubezpieczenia by?o wsparcie dla linii alarmowej IDA
czynnej 24/7, która zapewnia?a pomoc medyczn? dla podró?uj?cych nurków w potrzebie. Bior?c
pod uwag? potrzeby profesjonalnych cz?onków, DAN Europe zacz?? 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.
Nast?pnie w 2007 roku DAN Europe za?o?y? swoj? w?asn? firm? ubezpieczeniow? IDA
Insurance Ltd. W ten sposób organizacja mog?a sama decydowa?, jaki b?dzie zakres
ubezpieczenia i dzi?ki temu oferowa? lepsze us?ugi nurkom i profesjonalnym cz?onkom. Je?li
chcesz dowiedzie? si? wi?cej na temat historii rozwoju ubezpiecze? nurkowych DAN Europe,
przeczytaj artyku? “Potrzeba matk? wynalazków: historia ubezpiecze? nurkowych DAN”.
Obecnie instruktorzy i profesjonali?ci pracuj?cy w bran?y nurkowej maj? dwie opcje. Mog?
bezpo?rednio zakupi? polis? DAN Pro, która zapewnia im ochron? w razie wypadku nurkowego i
niezwi?zanego z nurkowaniem oraz ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej wobec klientów
i kursantów. Mog? równie? zosta? obj?ci ubezpieczeniem od odpowiedzialno?ci cywilnej
zapewnianym przez stowarzyszenie, klub lub centrum nurkowe. W takim przypadku instruktor lub
divemaster musi mie? swoje w?asne ubezpieczenie od wypadków nurkowych.

Jak znale?? odpowiedni? polis?
Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia od wypadków nurkowych, ubezpieczenie Pro
oferowane przez DAN Europe ma trzy poziomy: Pro Bronze, Pro Silver i Pro Gold. Na ka?dym
poziomie polisa obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej, w tym pokrycie kosztów
obrony w s?dzie do sumy €4.000.000 oraz kosztów prawnych zwi?zanych z wypadkiem i
t?umacza w razie sytuacji awaryjnej.
Niektóre profesjonalne ubezpieczenia dost?pne na rynku wy??czaj? nurkowanie techniczne.
Polisy DAN obejmuj? nurkowanie rekreacyjne, jaskiniowe i techniczne, jak równie? freediving
niezale?nie od limitu g??boko?ci. Nale?y jednak pami?ta? o tym, ?e nurkowania poni?ej 130
metrów wymagaj? zgody DAN (tak samo jak w przypadku ubezpieczenia od wypadków
nurkowych). Je?li chcesz dowiedzie? si? wi?cej, przeczytaj artyku? “Czy jeste? obj?ty ochron?
ubezpieczeniow?” w Alert Diver.
Ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej jest takie samo w przypadku wszystkich planów, ale
zmienia si? kwota pokrycia kosztów prawnych i dodatkowych kosztów zwi?zanych z wypadkiem.
Polisa Pro Bronze zapewnia pokrycie kosztów prawnych do €10.000 i kosztów t?umacza do €500,
Pro Silver pokrywa koszty prawne do €50.000 i koszty t?umacza do €1000, natomiast w
przypadku Pro Gold te sumy wynosz? odpowiednio €100.000 i €1.500.
Polisy Pro oferowane przez DAN Europe obejmuj? nie tylko ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci
cywilnej, ale równie? od wypadków nurkowych i w podró?y. Dlatego zostawili?my nazwy Pro
Bronze, Silver i Gold, aby pokaza?, ?e profesjonalista nurkowy jest chroniony równie? w razie
wypadku. Mamy te? dobre wie?ci: ubezpieczenie od wypadku w polisach Pro jest bardziej
rozbudowane ni? w polisach Sport na tym samym poziomie.

Przyk?adowo, polisa Bronze Sport pokrywa koszty leczenia we wst?pnej fazie po wypadku
nurkowym do sumy €50.000 (z wy??czeniem nurkowania technicznego), nie pokrywa kosztów
dalszego leczenia lub rehabilitacji po powrocie do domu oraz nie oferuje ?wiadcze? z tytu?u
?mierci. Dla porównania polisa Pro Bronze pokrywa koszty dalszego leczenia po wypadku do
sumy €15.000, oferuje ?wiadczenie w wysoko?ci €6000 w razie ?mierci nurka i nie wy??cza
nurkowania technicznego. Polisa Pro Silver oferuje dodatkow? kwot? €1.000 (w sumie €2.500) w
razie uszkodzenia sprz?tu nurkowego profesjonalisty lub ratownika oraz pokrycie kosztów leczenia
ambulatoryjnego poza krajem zamieszkania. W polisie Pro Gold te kwoty s? jeszcze wy?sze.
Je?li chcesz porówna? plany ubezpieczeniowe w swoim kraju zamieszkania, zobacz Tabel?
Ubezpiecze? Pro.

Ochrona ubezpieczeniowa dla kursantów i kilka innych opcji
Polisy Pro oferowane przez DAN Europe umo?liwiaj? instruktorom rozszerzenie ubezpieczenia od
wypadków nurkowych na okre?lon? liczb? kursantów, którzy bior? udzia? w kursach lub
programach „pierwszego poziomu”, takich jak Discover Scuba Diving (DSD), Try Scuba, Open
Water, 1° Degree, 1 Star CMAS, REC 1 czy GUE fundamentals. Ubezpieczenie obejmuje równie?
kursy nurkowania na zatrzymanym oddechu, np. freediving 1° degree, ?owiectwo podwodne
poziom 1°, 1 Star CMAS, AIDA 1 oraz SSI Free Diving Basic i Apnea poziom 1. Mo?liwo??
ubezpieczenia nowych kursantów mo?e by? narz?dziem, które zwi?kszy sprzeda? w Twojej firmie.
Limit ubezpieczenia wynosi €15.000 na ka?dego kursanta i obejmuje pokrycie kosztów leczenia w
razie sytuacji awaryjnej na ca?ym ?wiecie (w tym €2500 na poszukiwanie i przeprowadzenie akcji
ratowniczej). W ka?dym z tych planów liczba kursantów jest ró?na: Pro Bronze: 15 osób, Pro
Silver: 40 osób, Pro Gold: 70 osób. Nale?y pami?ta?, ?e instruktor musi zamie?ci? list?

kursantów na stronie MYDAN, aby zostali oni obj?ci ubezpieczeniem. Po wykorzystaniu limitu
profesjonali?ci nurkowi mog? wykupi? dodatkowe ubezpieczenie za €8 dla ka?dej kolejnej osoby
bior?cej udzia? w kursie.
Ubezpieczenie Pro oferowane przez DAN Europe zawiera równie? trzy opcjonalne korzy?ci, które
mo?esz doda? do swojej polisy. Po pierwsze, mo?esz podnie?? kwot? wyp?acan? w razie ?mierci
z powodu wypadku nurkowego do €25.000 lub €50.000, ale ta opcja nie obejmuje nurkowa?
technicznych. Normalna kwota wynosi €6.000 w przypadku Pro Bronze i Pro Silver oraz €25.000
w przypadku Pro Gold, ale w tym planie kwota wyp?acana w razie wypadku podczas nurkowania
technicznego wynosi tylko €6.000.
Po drugie, profesjonali?ci nurkowi mog? przed?u?y? ubezpieczenie od wypadków nienurkowych
za granic? na ca?y rok (365 dni), je?li maj? polis? Pro Silver lub Pro Gold. Standardowa liczba
dni obj?tych ubezpieczeniem wynosi 60 (Bronze), 90 (Silver) i 120 (Gold) podobnie jak w
przypadku planów DAN Europe Sport. Po trzecie, profesjonali?ci nurkowi mog? w??czy? do
ubezpieczenia od wypadków niezwi?zanych z nurkowaniem (w podró?y) najbli?szych cz?onków
swojej rodziny (partnera i/lub dzieci).

Chod?my do klubu
IDA, spó?ka zale?na DAN Europe oferuje równie? dwa plany ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci
cywilnej dla klubów, centrów, szkó?, sklepów i organizacji nurkowych: Club Member i Club
Member Plus.
Polisa Club Member zapewnia ubezpieczenie dla centrum nurkowego i 10
instruktorów/przewodników nurkowych oraz ubezpieczenie od wypadków nurkowych dla 15
kursantów na poziomie podstawowym. Polisa Club Member Plus obejmuje nieograniczon? liczb?

instruktorów/przewodników nurkowych i maksymalnie 40 kursantów na poziomie podstawowym.
Tak samo jak w przypadku planów DAN Europe Pro, imiona i nazwiska kursantów musz? zosta?
umieszczone na stronie MYDAN przed rozpocz?ciem kursu.
Nale?y pami?ta?, ?e ?aden z tych planów nie oferuje indywidualnego ubezpieczenia od
wypadków nurkowych i w podró?y dla obj?tych nim profesjonalistów nurkowych. Musz? oni sami
kupi? sobie takie ubezpieczenie. Obie polisy pokrywaj? wypadki zwi?zane z serwisem i
nape?nianiem butli nurkowej przez przeszkolony personel, co jest wy??czone w indywidualnych
planach Pro. Dodatkowo ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialno?? wobec osób trzecich, w
tym pokrycie kosztów obrony prawnej do sumy €1.500.00 w przypadku polisy Club Member i
dodatkowych kosztów prawnych zwi?zanych z nurkowaniem (niekoniecznie musi to by?
roszczenie odszkodowawcze) do sumy €25.000. Przyk?adem takich kosztów mo?e by? spór z
klientem lub us?ugodawc? lub op?ata za inne us?ugi prawnicze zwi?zane z prac? klubu lub
centrum nurkowego.
Polisa Club Member Plus oferuje pokrycie kosztów odpowiedzialno?ci wobec osób trzecich do
sumy €4.000.000 (w tym koszty obrony prawnej) i pokrycie kosztów prawnych zwi?zanych z
us?ugami nurkowymi do sumy €35.000. Je?li chcesz zobaczy? plany ubezpieczeniowe w swoim
kraju, sprawd? Porównanie polisy Club Member. Cz?onkowie, którzy posiadaj? polis? Club
Member mog? równie? kupi? ubezpieczenie dla osób na kursach na poziomie podstawowym,
zaawansowanym, specjalizacji i freedivingu. Aby dowiedzie? si? szczegó?ów, sprawd?
Ubezpieczenie dla kursantów.
Ubezpieczenie Club oferowane przez DAN Europe zawiera kilka przydatnych opcji do wyboru. Po
pierwsze, kluby i centra nurkowe mog? doda? ubezpieczenie dla osób bior?cych udzia? w „Try
Dive” (nurkowaniu wst?pnym). To ubezpieczenie pokrywa koszty leczenia i pobytu w komorze
hiperbarycznej do sumy €15.000 w razie wypadku, który zdarzy? si? na g??boko?ci nie wi?kszej
ni? maksymalna g??boko?? dozwolona przez dan? organizacj? szkoleniow?, ale nie g??biej ni?
15 metrów. Liczba ubezpieczonych klientów „Try Dive” jest nieograniczona i nie trzeba przesy?a?
ich imion i nazwisk do DAN Europe.
Po drugie, kluby nurkowe mog? doda? do swojej polisy Ubezpieczenie od wypadków, do których
dosz?o na terenie centrum nurkowego (oferowane przez DAN Europe). To ubezpieczenie pokrywa
koszty do €50.000 zwi?zane z leczeniem osoby, która dozna?a urazu przebywaj?c w centrum
nurkowym. Aby uzyska? wi?cej informacji, przeczytaj Cz?sto zadawane pytania na temat
ubezpiecze? Club.

DAN Europe jest zawsze przy Tobie
DAN Europe zosta? stworzony przez nurków i dla nurków. Dlatego w odró?nieniu od wielu firm
zapewniaj?cych ogólne ubezpieczenia, DAN Europe oferuje o wiele wi?cej, ni? zwyk?e
ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej. Dzia?a ono na tej samej zasadzie jak
ubezpieczenie w razie wypadku nurkowego, gdzie DAN zapewnia pomoc ponad 180 lekarzy
nurkowych. Profesjonali?ci nurkowi mog? korzysta? z pomocy prawników DAN Europe, którzy
specjalizuj? si? w sprawach zwi?zanych z nurkowaniem i mówi? w Twoim j?zyku. Ich praca
polega na wspieraniu Ci?, je?li zdarzy si? wypadek nurkowy i zapewnieniu Ci dost?pu do fachowej
wiedzy prawnej na ka?dym etapie sprawy. Dzi?ki temu nie musisz sam mierzy? si? z tak? sytuacj?.
W odró?nieniu od niektórych federacji nurkowych i ogólnych ubezpieczycieli, plany DAN Europe
Pro oferowane przez IDA obejmuj? bardziej wymagaj?ce kursy nurkowania, takie jak nurkowanie
jaskiniowe, techniczne, na rebreatherach lub zaawansowany freediving. John Kendall, brytyjski
instruktor nurkowania jaskiniowego i technicznego w federacji Global Underwater Explorers (GUE)
i d?ugoletni cz?onek DAN Pro okre?li? to w ten sposób: „Trudno jest znale?? dobre ubezpieczenie
dla nurkowa? technicznych i jaskiniowych. DAN Europe naprawd? rozumie moj? prac?”.
Dodatkowo cz??? pieni?dzy, które DAN Europe odk?ada 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. DAN Europe tworzy i promuje
równie? kampanie, których celem jest podniesienie poziomu bezpiecze?stwa w nurkowaniu.
Takich rzeczy nie robi ?aden inny ubezpieczyciel i s? to dodatkowe powody, dla których
powiniene? rozwa?y? zakup profesjonalnego ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej w DAN
Europe.

Mamy nadziej?, ?e teraz lepiej rozumiesz plany ubezpieczeniowe DAN Europe dla
profesjonalistów, klubów, centrów, szkó? i stowarzysze? nurkowych i mo?esz wybra? odpowiedni?
ochron? ubezpieczeniow? dla Ciebie, Twoich klientów i Twojej firmy.
?yczymy bezpiecznych nurkowa? i bezpiecznych kursów!

