
Sport Member

Druhy Pojištení



Je potápění vaše zábava i láska? 
Hledáte nové potápěčské destinace? 
Chcete být vždy zajištěni a v bezpečí?

Staňte se členem DAN  Sport!

Staňte se přítelem DAN! 
Budete získávat body: navštivte www.daneurope.org, kde se dozvíte o našem programu Partner více.

 DAN Sport Silver DAN Sport Bronze DAN Sport Gold
Určeno nejnáročnějším potápěčům. 
Vyšší pojistná plnění. Zahrnuje všechny 
druhy potápění, včetně technického.
Bez omezení hloubek.

DOPORUČUJEME všem rekreačním 
potápěčům.
Zahrnuje všechny druhy potápění, včetně 
technického.
Bez omezení hloubek. 

Vhodné pro všechny potápěče, kteří 
necestují příliš často, ale vždy chtějí být 
řádně pojištěni. Zahrnuje rekreační potápění 
(se vzduchem i nitroxem), ale do omezených 
hloubek (max. do 40 m).  Nezahrnuje 
technické potápění. 



Nehody při potápění
Co se pojištuje DAN Sport Bronze DAN Sport Silver DAN Sport Gold

Specializované zdravotní  hyperbar. poradenství 24/7 Ano Ano Ano

Naléhavá zdravotní evakuace
(i při podezření  na nemoc z dekomprese DCI)

Veškeré náklady Veškeré náklady Veškeré náklady

Nálehavé zdravotní ošetření ve světě i ve vlastní zemi. Hyperba-
rická terapie včetně hospitalizace (i v případě pouhého  podezření 
na DCI) € 50.000,00

Veškeré náklady Veškeré náklady

Repatriace potápěče rekonvalescenta Veškeré náklady Veškeré náklady

Specializovaná zdravotní terapie včetně rehabilitace a léčení 
postttraumatického stresu – až do 30 dnů od dne nehody

- Veškeré náklady Veškeré náklady

Poplatek za denní pobyt v nemocnici během léčby - € 50,00 – pouze pro 
hospitalizovaného pacienta

€ 100,00 –pouze pro 
hospitalizovaného pacienta 

Protetika potřebná po pojistném zranění € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00

Trvalá invalidita - € 50.000,00 € 100.000,00

Náklady na vyhledávací a záchranné práce. I při jeskynním potápění € 2.500,00 € 10.000,00 € 15.000,00

Úmrtí - € 6.000,00 € 12.000,00

Repatriace zesnulého Veškeré náklady Veškeré náklady Veškeré náklady

Ztráta nebo poškození vlastní výbavy nebo výbavy záchrance - € 1.500,00 € 3.000,00

Hotelové & cestovní vícenáklady kvůli nehodě při potápění - Až do € 5.000,00 pouze pro 
člena

Až do € 10.000,00 pro člena a 
spolucestujícího partnera 

Právní náklady  související s potápěčskou nehodou - € 5.000,00 € 10.000,00

Právní ochrana v cizině - € 5.000,00 € 10.000,00

Náklady na tlumočníka v nouzové situaci - € 500,00 € 1.000,00

Osobní odpovědnost, včetně právní obhajoby € 7.000,00 € 25.000,00 € 100.000,00



-  Přečtěte si prosím pečlivě podmínky pojištění na naší webové stránce  www.daneurope.org
    Pojišťovnou je  International Diving Assurance (IDA) Ltd. Pojistky distribuuje DAN Europe Insurance Brokers (DEIB) Ltd. Obě tyto společnosti jsou pobočkami  DAN Europe 
    Group & a jsou řádně oprávněné i kontrolované Úřadem pro kontrolu finačních služeb na Maltě (Malta Financial  Services Authority = MFSA).

Pomoc nesouvisející s nehodou při potápěním a asistence při cestování
Co se pojišťuje DAN Sport Bronze DAN Sport Silver DAN Sport Gold

Zdravotní evakuace (i ve vlastní zemi v případě nedostupnosti 
veřejné záchranné služby)

Veškeré náklady v situacích 
ohrožujících život/končetinu

Veškeré náklady Veškeré náklady

Zdravotní & nemocniční náklady na nečekané onemocnění a/nebo zranění nesouvisející s potápěním v cizině

Maximální počet pojištěných dnů cesty Při jedné cestě 60 dnů,  
za rok celkem 120 dnů

Při jedné cestě 90 dnů,  
za rok celkem 120 dnů

Neomezeně

Náklady na první zdravotní vyšetření, s hospitalicí i bez ní - Veškeré náklady Veškeré náklady

Zdravotní náklady na ambulantní péči - € 500,00 € 1.500,00

Zdravotní repatriace € 50.000,00 Veškeré náklady Veškeré náklady

Repatriace zesnulého - Veškeré náklady Veškeré náklady

Zaslání  základních léků a brýlí Pouze asistence. 
Dopravné se nehradí.

Ano Ano

Finanční zálohy na nepojisštěné zdravotní výdaje € 1.500,00 € 3.000,00 € 6.000,00

Průběžný specializovaný zdravotní kontakt s místním zdravot-
nickým  personálem 

Ano Ano Ano

Zdravotní  informace celosvětově Ano Ano Ano

Zdravotní  náklady  na  hospitalizační péči,  bez ohledu na počet 
dnů potřebné péče

- € 15.000,00 € 20.000,00



Pomoc při cestách do zahraničí
Co se pojišťuje DAN Sport Bronze DAN Sport Silver DAN Sport Gold

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 
Zpáteční jízd./letenka  pro jednu osobu za členem DAN při jeho 
hospitalizaci (i ve vlastní  zemi, je-li vzdálenost větší než  200 km 
od bydliště)

- € 2.500,00 Veškeré náklady

Návrat nezletilých s doprovodem  (i ve vlastní zemi,   je-li 
vzdálenost větší než 200 km od bydliště)

- € 5.000,00 Veškeré náklady

Další výdaje na návrat spolucestujícího partnera - € 2.000,00 Veškeré náklady

Další výdaje na opatrování domácích zvířat - € 250,00 € 500,00

Doprava vozidla domů nebo jeho navrácení do půjčovny - € 1.000,00  € 3.000,00

OSOBNÍ ASISTENCE

Informace před cestou: víza, očkování, etc. Ano Ano Ano

Finanční  půjčka v místní  měně  na úhradu zdrav. nákl. 
naléhavém příp.

€ 1.500,00 € 3.000,00 € 6.000,00

Ztráta osobních dokladů Pouze asistence Pouze asistence Pouze asistence

Předání nálehavých vzkazů Ano Ano Ano

Tlumočnická pomoc Ano Ano Ano

PRÁVNÍ POMOC

Kauce (půjčka) € 1.500,00 € 3.000,00 € 6.000,00

Co se pojišťuje Možnost A Možnost B 

Rozšíření € 50.000,00 € 110.000,00

ROZŠÍŘENÍ PRO PŘÍPAD ÚMRTÍ (dobrovolné)



   

   

Ceny

Celkové  pojistné (netto) € 19,00 € 41,00 € 151,00

Členství DAN € 15,00 € 15,00 € 15,00

Časopis Alert Diver Magazine € 10,00 € 10,00 € 10,00

Naléhavé zdravotní služby € 15,00 € 19,00 € 19,00

Členský poplatek (včetně pojištění) € 59,00 € 85,00 € 195,00

Celkové pojistné včetně daně - CZ € 59,00 € 85,00

Jednotlivé položky DAN Sport Bronze DAN Sport Silver DAN Sport Gold

Pojistné (bez daně)

Celkové pojistné včetně daně - CZ

€ 40,00

€ 40,00

€ 75,00

€ 75,00

Rozšíření pro případ úmrtí Možnost A Možnost B

Poznámka: Výše daně  zavisí na příslušné zemi. Národní daně se mohou měnit bez předchozího upozornění od nás.

DAN Europe Foundation
Continental Europe Office - C.P. 77, 64026 Roseto, Italy - Tel +39 085 893 0333 - +420 2 46080331
Fax +39 085 893 0050 - mail@daneurope.org - www.daneurope.org

DAN Europe Česko
K brizkam 4, Hradec Kralove, PSC 500 09, Czech Republic - Tel + 420 495 516 147 - Fax + 420 495 264 641 - e-mail: cekia@daneurope.org

€ 195,00



DAN Family Sport DAN Family Travel

Pro rodinu, jejíž všichni členové jsou rekreačními potápěči. Hodí se pro rodinu, v které se již nikdo další nevěnuje 
potápění, ale všichni rádi cestují. 

Vyberte si některou z mnoha možností pojištění u 
DAN jak pro sebe, tak i pro členy své rodiny za velmi 
výhodnou cenu. 
Široká nabídka pojistek pro všechny případy.
Nejlépe a nejraději všichni společně!

Navštivte naši webovou stránku www.daneurope.org, kde najdete o našem rodinném pojištění další informace. 



DRUHY POJIŠTENÍ CELKEM

     DAN Sport Bronze       DAN Sport Silver        DAN Sport Gold €

Rozšíření pro případ úmrtí       Možnost A        Možnost B €

CELKOVÉ POJISTNÉ €

Svůj statut můžete získat nebo obnovit  faxem na č. +39-085-8930050 nebo prostřednictvím webové stránky DAN Europe: www.daneurope.org

❑ Nový  člen        ❑ Obnovení členství      Členské číslo (prvních 6 číslic karty DAN)  _________________________________________________________________________ 

Příjmení _________________________________________________________Jméno _________________________________________________________________________

Adresa  (uvedená adresa se bude považovat za adresu bydliště)____________________________________________________________č.________ PSČ__________________

Stát/oblast _____________________________________________________Země ____________________________________________________ Město  __________________

Telefon domů _____________________________________ Mobil č. ________________________________________ E-Mail  ________________________________________

Místo narození __________________________ Datum narození _______________________________Národnost __________________________Rod:    ❑ mužský   ❑ ženský

Chci získat členství v DAN a znám podmínky rozsahu pojištění a příslušných plnění souvisejících s tímto členstvím.

Způsob platby:

❑ Bankovním převodem do:
BANK OF VALLETTA  Naxxar Road - St. Gwann - Malta - Swift Code VALLMTMT: 
DAN Europe Foundation, číslo účtu: 16712434071 
IBAN MT29VALL22013000000016712434071

❑ Typ kreditní karty: ❑ Master Card      ❑ Eurocard      ❑ VISA    ❑  American Express         

Číslo karty                                                       Platnost do  _____________________________________ CVV ________

Jméno držitele  ________________________________________________________________________________________

Podpis_______________________________________________________      Datum  _______________________________

Partner DAN Č.  __________________________

Formulář pro žádost / obnovení

CZ/0511


