Polisa ubezpieczeniowa dla nurka rekreacyjnego
Dokument zawierający informacje o ubezpieczeniu

IDA Insurance Limited jest firmą zarejestrowaną na Malcie i ma pozwolenie od Urzędu Nadzoru
Finansowego na Malcie (Malta Financial Services Authority) na prowadzenie generalnej działalności
ubezpieczeniowej zgodnie z Ustawą o Działalności Ubezpieczeniowej z 1999 roku.

Firma: IDA Insurance Ltd

Produkt: Polisa ubezpieczeniowa dla nurka rekreacyjnego

Aby uzyskać pełne informacje niezbędne przed zawarciem umowy i dotyczące umowy ubezpieczeniowej, prosimy o zapoznanie
się z polisą. Należy dokładnie przeczytać polisę, harmonogram polisy oraz aneksy, przechowywać je w bezpiecznym miejscu
i odwołać się do nich, jeżeli ubezpieczony musi skorzystać z usług ubezpieczyciela lub przedłożyć wniosek o odszkodowanie.

Czym jest ten typ ubezpieczenia?

Polisa zapewnia ochronę osobie lub osobom ubezpieczonym wyszczególnionym w polisie w sytuacjach awaryjnych w
nurkowaniu i w nagłych przypadkach niezwiązanych z nurkowaniem oraz pomoc podczas podróży za granicę, zwrot kosztów
prawnych i kosztów odpowiedzialności ubezpieczonego wobec osób trzecich. Ta Polisa ubezpieczeniowa jest drugorzędną
polisą, co oznacza, że obejmuje ryzyka, które nie są zazwyczaj objęte konwencjonalnymi polisami zdrowotnymi lub w podróży.

Co pokrywa polisa?
Sekcja 1: Ryzyka związane z nurkowaniem
✓✓ Leczenie w sytuacji awaryjnej na całym świecie
✓✓ Ewakuacja medyczna
✓✓ Repatriacja nurka w trakcie leczenia / zmarłego nurka
✓✓ Specjalistyczne leczenie do 30 dni po wypadku
✓✓ Poszukiwanie i ratowanie zaginionego nurka, w tym
podczas nurkowania w jaskini
✓✓ Koszty protezy niezbędnej po wypadku objętym
ochroną ubezpieczeniową
✓✓ Dzienna dieta podczas pobytu w szpitalu
✓✓ Odszkodowanie w przypadku śmierci
✓✓ Odszkodowanie w przypadku trwałego, całkowitego
inwalidztwa
✓✓ Koszty tłumacza, jeżeli jest potrzebny w sytuacji awaryjnej
Sekcja 2: Sytuacje awaryjne niezwiązane z nurkowaniem
i pomoc w podróży poza kraj zamieszkania
✓✓ Ewakuacja medyczna w sytuacji awaryjnej
✓✓ Koszty wstępnego badania lekarskiego z/bez
hospitalizacji
✓✓ Koszty leczenia pacjenta w szpitalu
✓✓ Koszty leczenia pacjenta, który nie musiał być
przyjęty do szpitala
✓✓ Repatriacja zmarłego
✓✓ Repatriacja medyczna
Sekcja 1: Ryzyka związane z nurkowaniem i Sekcja 2:
Sytuacje awaryjne niezwiązane z nurkowaniem i pomoc
w podróży poza kraj zamieszkania
✓✓ Bilet w obie strony na podróż dla jednej osoby, aby mogła
dojechać do ubezpieczonego w razie jego hospitalizacji
✓✓ Powrót dzieci poniżej 18 roku życia oraz opieka
podczas podróży
✓✓ Dodatkowe koszty powrotu ubezpieczonego i/lub
towarzysza podróży
Sekcja 3: Koszty prawne
✓✓ Pomoc prawna i zwrot kosztów prawnych, w tym
kosztów raportów technicznych dotyczących
procedur kryminalnych i cywilnych wynikających z
przeprowadzania przez ciebie aktywności nurkowych.
Sekcja 4: Odpowiedzialność wobec osób trzecich
✓✓ Pokrywa sumy, które jesteś prawnie zobowiązany
zapłacić osobom trzecim, jeśli doznały one urazu lub
szkody majątkowej w wyniku przeprowadzania przez
ciebie aktywności nurkowych.

Czego nie pokrywa polisa?
Sekcja 1: Ryzyka związane z nurkowaniem
³³Nurkowanie komercyjne, profesjonalne łowienie ryb
³³Jakiekolwiek zawody, chyba że zostaną zatwierdzone
przez nas
³³Nurkowania, które wykraczają poza definicję
nurkowania rekreacyjnego i profesjonalnego
³³Wykorzystanie pojazdów podwodnych, za wyjątkiem
podwodnych skuterów do użytku osobistego
³³Ciąża i jej następstwa
³³Schorzenia występujące wcześniej
Sekcja 2: Sytuacje awaryjne niezwiązane z nurkowaniem
i pomoc w podróży poza kraj zamieszkania
³³Wypadki na motocyklu lub quadzie
³³Podróże samolotem za wyjątkiem podróży na
pokładzie samolotów linii komercyjnej
³³Leczenie dentystyczne, za wyjątkiem
natychmiastowej pomocy w razie bólu
³³Ciąża i jej następstwa
³³Schorzenia występujące wcześniej
Sekcja 3: Koszty prawne
³³Wniosek o odszkodowanie wniesiony po upływie
więcej niż 180 dni od daty zdarzenia podlegającemu
ochronie ubezpieczeniowej
³³Koszty poniesione przed otrzymaniem pisemnej
akceptacji ubezpieczyciela
³³Mandaty, grzywny lub żądanie wypłaty
odszkodowania wniesione przeciwko
ubezpieczonemu
³³Roszczenia wynikające z nieuczciwości lub
agresywnego zachowania Ubezpieczonego
³³Wniosek o kontrolę sądową
³³Zdarzenia, do których doszło podczas wykonywania
nurkowania przez profesjonalistę nurkowego
Sekcja 4: Odpowiedzialność wobec osób trzecich
³³Nabijanie butli, wypożyczanie sprzętu nurkowego
³³Mienie, które jest własnością ubezpieczonego lub jest
pod jego opieką, nadzorem lub kontrolą
³³Mandaty, grzywny lub odszkodowania za straty
moralne
³³Zdarzenia, do których doszło podczas wykonywania
nurkowania przez profesjonalistę nurkowego

Czy są jakieś ograniczenia polisy
ubezpieczeniowej?

!! Jakakolwiek osoba w wieku 75 lat lub więcej
!! Jakakolwiek osoba, która jest mieszkańcem obszaru
znajdującego się poza terytorium DAN Europe
!! Uszkodzenie ciała, koszty odpowiedzialności
lub inne koszty, które wynikają z dokonania
przestępstwa przez ubezpieczonego
!! Wnioski o odszkodowanie wynikające z niezgłoszenia
przez ubezpieczonego istotnych faktów.
!! Samookaleczenie, nadużywanie alkoholu lub
narkotyków
!! Choroby nowotworowe, układu krążenia, naczyń
mózgowych, nerek, układu oddechowego,
psychiatryczne i psychiczne oraz przepukliny
!! Rozpoznanie nieuleczalnej choroby
!! HIV lub choroby związane z HIV, AIDS i choroby
przenoszone drogą płciową
!! Samobójstwo lub próba samobójstwa
!! Rażące zaniedbanie
!! Urazy ciała, koszty wynikające z odpowiedzialności
za rozruchy cywilne lub akty terroryzmu

Gdzie działa ubezpieczenie?

Ta polisa zapewnia ochronę ubezpieczeniową:
✓✓ Sekcja 1: Ryzyka związane z nurkowaniem: ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie
✓✓ Sekcja 2: Sytuacje awaryjne niezwiązane z nurkowaniem: podróże poza kraj zamieszkania
✓✓ Sekcja 3: Koszty prawne: ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie
✓✓ Sekcja 4: Odpowiedzialność wobec osób trzecich: ochrona ubezpieczeniowa na całym świecie oprócz
roszczeń wysuniętych lub ustanowionych w ramach jurysdykcji USA lub Kanady

Jakie są moje obowiązki?

• Przedstawić ubezpieczycielowi wszystkie istotne fakty, czyli takie, które mogą wpłynąć na ochronę
ubezpieczeniową
• W razie wysunięcia roszczenia (poza tymi, które zostały opisane w Sekcji 3: Wydatki prawne), zgłoś roszczenie w
ciągu 14 dni od daty zdarzenia lub 14 dni od momentu powrotu z podróży, jeżeli zdarzenie miało miejsce w podróży.
• W razie wysunięcia roszczenia podlegającego pod Sekcję 3: Wydatki prawne, zgłoś roszczenie w przeciągu
180 dni od momentu, w którym dowiedziałeś się o zdarzeniu objętym Polisą.
• Przy wnoszeniu wniosku należy podać wszystkie informacje i zapewnić jakąkolwiek pomoc, jakiej może
wymagać ubezpieczyciel
• Należy przestrzegać wszystkich terminów ustalonych przez ubezpieczyciela lub jakikolwiek sąd lub prawnie
upoważniony organ
• Należy zastosować wszystkie racjonalne środki ostrożności, aby zapobiec jakiejkolwiek sytuacji, która
mogłaby być podstawą do wniesienia wniosku o odszkodowanie
• Nie należy brać udziału w aktywnościach nurkowych lub podróży wbrew poradzie lekarskiej

Kiedy i jak muszę zapłacić?

Składkę należy zapłacić online podczas zakupu Polisy.

Kiedy zaczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?

Jeśli składka została opłacona, Polisa zacznie obowiązywać o godzinie 00:00 w dniu określonym w
Harmonogramie Polisy. Polisa jest ważna przez jeden rok od daty rozpoczęcia i kończy się automatycznie w
dniu wygaśnięcia określonym w Harmonogramie Polisy.

Jak mogę anulować umowę?

Masz prawo anulować umowę w ciągu 14 dni od daty rozpoczęcia Polisy. Jeżeli żadne roszczenie nie zostało
wysunięte i w tym czasie nie podróżowałeś i/lub nie nurkowałeś, składka zostanie oddana w całości. Powiadomienie
o unieważnieniu umowy musi zostać wysłane w formie pisemnej zgodnie z procedurą opisaną warunkach polisy.

