
Niniejsza broszura zawiera jedynie częściowy opis korzyści, 
warunków i zasad. W celu uzyskania szczegółowych informacji, 
prosimy odwiedzić stronę www.diveassure.com, aby przejrzeć 
lub wydrukować  szczegółowy opis ubezpieczenia. W przypadku 
rozbieżności między Postanowieniami Polisy (Master Policy) a 
niniejszą broszurą, pierwszeństwo ma zawsze Polisa.

Dlaczego DiveAssure
•    Specjalizujemy się w ubezpieczeniach 

Dive &Travel (Nurkowanie&Podróż) oraz na 
wypadek nagłego zdarzenia nurkowego.

•    24/7 zapewniamy dostęp do medycznej 
infolinii w nagłych wypadkach i innych 
sytuacjach nie-awaryjnych z bezpośrednim 
kontaktem do lekarza medycyny nurkowej Duke 
Dive Medicine

•    Oferujemy najbardziej wszechstronną ofertę 
ubezpieczeń na wypadek nagłego zdarzenia 
nurkowego oraz ubezpieczeń  podróżnych 
(Diving Accident oraz Dive &Travel)

•    Oferujemy konkurencyjne ceny dostępne 
wyłącznie dla nurków SSI

•    Płatności dokonujemy bezpośrednio do 
dostawców usług – nie ma potrzeby podawania 
danych karty kredytowej, ani innych osobistych 
zabezpieczeń. 

•    Nasi klienci mogą wybrać pośród opcji 
krótkoterminowego lub rocznego członkostwa 
oraz planów ubezpieczeniowych.  

DiveAssure oraz Duke Dive Medicine
Naszym  partnerem jest Duke 

Center for Hyperbaric Medicine 
na Duke University, NC, USA. 
Współpraca ta pozwala oferować 
naszym członkom najlepszą 

opiekę medyczną w razie nagłych 
wypadków nurkowych. 

Troska DiveAssure 
Troszczymy się zarówno o naszych członków, jak i 
o przyszłość nurkowania. Regularnie przekazujemy 
środki służące utrzymaniu i poprawie lokalnych 
środowisk nurkowych, wspieraniu medycyny 
nurkowej oraz nurkowych organizacji badawczych. 
Sponsorujemy również projekty mające na celu 
poprawę bezpieczeństwa i dobrostanu miejsc 
nurkowych.

We współpracy z:

Czy jestes
ubezpieczony

dive   travel 
Plany ubezpieczen

Specjalne stawki dostepne
TYLKO POPRZEZ

Informacja o kierujacym
Do wybranego programu DiveAssure możesz 
zarejestrować się w lokalnym Centrum Nurkowym 
lub przez internet. Jeśli dokonasz rejestracji 
online, pamiętaj o wyborze sklepu nurkowego/
usługodawcy, który Cię skierował.

Zapytania, WYCENA i rejestracja
Aby uzyskać więcej informacji i zarejestrować się 
online odwiedź stronę www.diveassure.com
@   info@diveassure.com 
(wskaż kraj zamieszkania) 



Zaawansowane ubezpieczenie na 
międzynarodowe podróże i lokalne 
nurkowania

•    Podróże nurkowe i niezwiązane z nurkowaniem
•    Odwołanie podróży do wysokości €7,500 za 

podróż 
•    Przerwanie podróży do €3,750 za podróż
•    Utracony lot/połączenie do €500 
•    Utracone dni nurkowe z różnych powodów, 

włączając niezdolność do nurkowania, 
wynikającą ze stanu zdrowia oraz burzową 
pogodę.

•    Zagubiony/spóźniony sprzęt nurkowy €2,500
•    Zagubiony/spóźniony bagaż €1,500
•    Transport medyczny (ewakuacja) €250,000 
•    Nadzór i konsultacje w nagłych wypadkach 

przez Duke Dive Medicine
•    Bezpośrednia płatność do świadczących usługi
•    Dostępne opcje krótkoterminowe
•    Dostępna opcja roczna, obejmująca 

nieograniczoną ilość podróży 
•    10% rabat rodzinny

A także wszystkie korzyści “DiveSafe” 

Ubezpieczenie Premium na 
międzynarodowe podróże, wakacje na 
łodzi i lokalne nurkowania 

•    Najwyższe limity ubezpieczeń podróżnych
•    Podróże nurkowe i niezwiązane z nurkowaniem
•    Odwołanie podróży do wysokości €10,000 za 

podróż 
•    Przerwanie podróży do €5,000 za podróż  
•    Utracony lot/połączenie do €1,000 
•    Ubezpieczenie Premium za utracone dni 

nurkowe, włączając burzową pogodę, włączając 
niezdolność do nurkowania, wynikającą ze 
stanu zdrowia, mechaniczne uszkodzenie 
łodzi nurkowej lub dostawy powietrza, i wiele 
innych. 

•    Zagubiony/spóźniony sprzęt nurkowy €5,000
•    Zagubiony/spóźniony bagaż €2,500
•    Ewakuacja medyczna na całym świecie 

€500,000
•    Nadzór i konsultacje w nagłych wypadkach 

przez Duke Dive Medicine
•    Bezpośrednia płatność do świadczących usługi
•    Pełne ubezpieczenie na łodzi nurkowej, 

włączając koszty podróży, w razie spóźnienia 
się na łódź (różne przyczyny)

•    Dostępne opcje krótkoterminowe
•    Dostepna opcja roczna, obejmująca 

nieograniczoną ilość podróży 
•    10% rabat rodzinny

A także wszystkie korzyści “DiveSafe”

DiveSafe - Międzynarodowe 
Ubezpieczenie Premium na Okoliczność 
Wypadku Nurkowego 

•    Nurkowanie w kraju pobytu i za granicą
•    Nielimitowane leczenie w komorze 

hiperbarycznej. 
•    Nielimitowane wydatki na ewakuację medyczną 

i w nagłych wypadkach 
•    Nielimitowane wydatki medyczne na 

odzyskanie zdrowia w domu, po wypadku 
nurkowym

•    Bezpośrednia płatność do świadczących usługi. 
•    Kontynuacja leczenia (jeśli konieczna) po 

powrocie do kraju.
•    Nadzór medyczny wszystkich wypadków przez 

Duke Dive Medicine
•    Dodatkowe koszty przelotu i zakwaterowania 

wynikające z wypadku nurkowego. 
•    Kompleksowa pomoc w czasie podróży 
•    Utrata osobistego sprzętu nurkowego, w 

wyniku wypadku nurkowego 
•    Brak limitu głebokości
•    Żadnych ograniczeń odnośnie mieszanin gazu. 
•    Obejmuje nurkowania techniczne
•    Dostępne plany krótkoterminowe i plan roczny 
•    10% rabat dla rodzin

DiveSafe jest włączone w ofercie Dive & Travel 
oraz Dive&Travel Plus, ale może być także 
wykupione samodzielnie.

Dive    Travel Dive    Travel Plus

Specjalne 
ceny dostepne 
TYLKO za 
posrednictwem

Specjalne 
ceny dostepne 
TYLKO za 
posrednictwem

Specjalne 
ceny dostepne 
TYLKO za 
posrednictwem

1 tydzien -    69
2 tygodnie -    89
Roczna -   149

1 tydzien -   109
2 tygodnie -   139
Roczna -   219

1 tydzien -       29
2 tygodnie -        39
Roczna -   47.50


