
Čo je kryté poistením Poistné limity

POISTENIE DAN Rodinné DAN Family
Bronze

DAN Family
Silver DAN Family Gold

Členský poplatok za rok 98 € 156 € 386 €

Špeciálne hyperbarické poradenstvo 24/7 áno áno áno
Núdzová evakuácia (aj pri podozrení na
DCI postihnutého) Neohraničené Neohraničené Neohraničené

Celosvetové núdzové ošetrenie vrátane
domácej krajiny. Zahrnuté hyperbarické
ošetrenie a hospitalizácia (aj pri podozrení
na DCI postihnutého)

50.000 € Neohraničené Neohraničené

Repatriácia zotavujúceho sa potápača 50.000 € Neohraničené Neohraničené
Špeciálne ošetrenia, vrátane rehabilitácie
a posttraumatického stresového liečenia –
do 30 dní od nehody

Nie Neohraničené Neohraničené

Denný príspevok pri pobyte v nemocnici
počas liečby Nie

€ 50
hospitalizovaný

pacient

€ 100
hospitalizovaný

pacient
Akákoľvek protetika potrebná po úraze 1.000 € 1.000 € 1.000 €
Trvalá invalidita Nie 50.000 € 100.000 €
Smrť následkom potápačskej nehody Nie 6.000 € 12.000 €
Náklady spojené s pátracou a záchrannou
akciou vrátane jaskynného potápania 2.500 € 10.000 € 15.000 €

Repatriácia pozostalého Neohraničené Neohraničené Neohraničené
Strata alebo poškodenie potápačského
výstroja vlastného alebo záchranárov Nie 1.500 € 3.000 €

Extra hotelové a cestovné náklady
vzniknuté v dôsledku potápačskej nehody Nie do 5.000 €

len poistenec

do 10.000 €
poistenec a

spolucestujúci
Právne náklady v súvislosti s potápačskou
nehodou Nie 5.000 € 10.000 €

Právna ochrana v zahraničí
Núdzové prekladateľské náklady

Nie
Nie

5.000 €
500 €

10.000 €
1.000 €

Občiansko-právna zodpovednosť vrátane
právnej obhajoby 7.000 € 25.000 € 100.000 €

Neohraničené znamená vtedy, ak riadenie núdzovej situácie je organizované a vedené DAN-om !



Čo je kryté poistením Poistné limity

DAN Sport Bronze DAN Sport
Silver

DAN Sport
Gold

Lekárska evakuácia (tiež platné v domácej
krajine v prípade nedostupnosti verejnej
záchrannej služby)

Všetky náklady v
situáciách

ohrozujúcich život
alebo končatinu

Neohraničené Neohraničené

NÁKLADY NA OŠETRENIE A HOSPITALIZÁCIU PRE PRÍPAD NEOČAKÁVANEJ
NEPOTÁPAČSKEJ CHOROBY ALEBO ÚRAZ V ZAHRANIČÍ

Maximálny počet poistených dní
pri jednom výjazde do

60 dní
120 dní ročne

pri jednom
výjazde do 90

dní
120 dní ročne

Neohraničené

Náklady na prvé zdravotné vyšetrenie,
s alebo aj bez  hospitalizácie Nie Neohraničené Neohraničené

Zdravotné náklady na ambulantnú
starostlivosť Nie 500 € 1.500 €

Zdravotná repatriácia 50.000 € Neohraničené Neohraničené
Repatriácia pozostalého Nie Neohraničené Neohraničené

Zaslanie nutných liekov a okuliarí
Len Asistencia,

dopravné poplatky
vyňaté

Assistance &
delivery

Assistance &
delivery

Finančná záloha na nepoistené zdravotné
výdaje 1.500 € 3.000 € 6.000 €

Neustály špecializovaný zdravotný kontakt
s miestnym zdravotným personálom Áno Áno Áno

Zdravotné informácie celosvetovo Áno Áno Áno
Zdravotné náklady na hospitalizáciu bez
ohľadu na počet dní potrebnej opatery Nie 15.000 € 20.000 €

CESTOVNÉ POISTENIE

Spiatočný cestovný lístok pre jednu osobu
cestujúcu za DAN členom pri jeho
hospitalizácii (tiež v domácej krajine pri
vzdialenosti nad 200 Km od bydliska)

Nie 2.500 € Neohraničené

Návrat maloletého v sprievode dospelého
(tiež v domácej krajine pri vzdialenosti nad
200 Km od bydliska)

Nie 5.000 € Neohraničené

Ďalšie spiatočné náklady spolucestujúceho
partnera Nie 2.000 € Neohraničené

Ďalšie náklady na opatrovanie domácich
zvierat Nie 250 € 500 €



Doprava vozidla domov alebo jeho
vrátenie do požičovne Nie 1.000 € 3.000 €

OSOBNÁ ASISTENCIA

Informácie pred cestou: víza, očkovanie,
atď. Áno Áno Áno

Finančná pôžička v miestnej mene na
úhradu rýchlej zdravotnej pomoci 1.500 € 3.000 € 6.000 €

Strata osobných dokumentov Len asistencia Len asistencia Len asistencia
Predanie naliehavých správ Áno Áno Áno
Pomoc pri interpretácii - preklade Áno Áno Áno
PRÁVNA ASISTENCIA
Kaucia (pôžička) 1.500 € 3.000 € 6.000 €

VOLITEĽNÝ PRÍPLATOK
(obdoba životného poistenia pre zabezpečenie rodiny)

ROZSAH KRYTIA Voľba A Voľba B

Strata života následkom potápačskej nehody * 50 000 EUR

110 000 EUR
( 50 000 vyplatené ihneď
a 6000 každý rok po dobu

10 rokov )
Ročný poplatok 52 € 95 €

Tento materiál je len informatívneho charakteru. Prekladateľ neručí za nepresnosti textu.  Pre presnosť
informácii o poistení, vylúčení z poistenia, komunikácii po nehode a pod. je nutné podrobne preštudovať
z originálneho informačného formulára poistných informácií DAN Europe.


