KILPAILULISENSSI

KILPAILULISENSSI AIKUISET
Aikuiset - Sukeltajaliiton kilpailijat

Sukeltajavakuutus sisältää myös
kilpailulisenssin tuoteselosteessa
mainituissa sukelluksen kilpailulajeissa

Vakuutusmaksu

16 €

23 €

37 €

Yhteensä

38 €

43 €

55 €

Nuoret - alle 19-vuotias 1.1.2019

SUKELTAJAVAKUUTUS

Vakuutus on voimassa seuraavien sukelluslajien osalta

Vapaasukellus

+

Laitesukellus

Uppopallo

Räpyläuinti

Sukellussuunnistus

Sukelluskalastus

Vakuutuksen sisältö

Sukelluslääketieteellinen konsultointi - Divers Alert Network (DAN) Sisältyy
-lääkärit ovat käytettävissä 24/7 ja konsultoivat sukelluslääketieteellisissä
ongelmissa. Voit soittaa DAN-kortissa olevaan päivystyskeskuksen numeroon.
Hoito ja evakuointi - Vakuutetun onnettomuuden tapahtuessa
korvaamme seuraavat kohtuulliset kulut: terveydenhuollon ammattilaisten
tutkimusmaksut, hoidot ja leikkaukset, apteekeissa myytävät lääkkeet ja
haavojen sidontaan tarvittavat tarvikkeet, sairaalakulut, ortopediset tuet
tai sidontavälineet, hammasvammojen tutkimus ja hoito, leikkauksen
jälkeinen fysioterapia (enintään 10 hoitokertaa vakuutustapahtumaa kohti),
kainalosauvojen vuokraus, kuljetuskustannukset lähimpään sairaalaan.
Sukeltajavakuutus kattaa myös ylipainelääketieteellisen hoidon (mukaan
lukien ylipainehoitokoe, jos epäillään sukellussairautta).
Ulkomailla – hätäkuljetus ambulanssilla, ilma-ambulanssilla tai muulla
pelastusajoneuvolla lähimpään sopivaan sairaalaan.

Kotimaassa
15.000,00 €
Ulkomailla
ylipainehoito
30.000,00 € asti

Lääketieteellisten hoitokulujen omavastuu - summa vähennetään kerran 100,00 €
jokaisesta vakuutustapahtumasta.
Vammakorvaus -täysi hyvitys maksetaan kertakorvauksena onnettomuuden Kotimaassa
aiheuttamasta täydellisestä vammautumisesta. Jos kyseessä on osittainen 30.000,00 €
vammautuminen, korvataan vamma-asteen mukainen osa täydestä asti
hyvityksestä. Vamma-aste määritetään yksinomaan vammatyypin perusteella,
eivätkä siihen vaikuta mitkään yksittäiset olosuhteet, kuten vakuutetun ammatti
tai harrastukset.
Kuolemasta maksettava korvaus

€ 8,500.00

Security

Intermediary

IDA Insurance Ltd.
DAN Building,
Level 1 Sir Ugo Mifsud Street
Ta’ Xbiex XBX 1431 - Malta

VING Insurance Broker Ltd
DAN Building,
Level 2 Sir Ugo Mifsud Street
Ta’ Xbiex XBX 1431 - Malta

Vakuutusyhtiö on IDA Insurance Ltd., ja vakuutukset välittää Ving Insurance
Brokers (VING) Ltd. Nämä molemmat yhtiöt ovat DAN Europe Foundationin
tytäryhtiöitä. Malta Financial Services Authority on asianmukaisesti valtuuttanut
ne sekä säätelee niiden toimintaa.

i

Sukelluskuvaus

Snorkkelisukellus

Kilpailulisenssin ja
vakuutuksen ostaminen
Osoitteesta www.sukeltaja.fi/vakuutus
löydät linkin palveluun ja tarkemmat
toimintaohjeet.

 Henkilötiedot Kirjaudu Sukeltajaliiton

verkkosivuille ja tarkista tietosi
(sähköpostiosoite ja henkilötunnus).
 Lisenssitiedot Valitse sinulle soveltuva
kilpailulisenssi tai vakuutus.
 Hyväksyminen Tarkista, että yhteystietosi
ovat oikein. Sinulle lähetetään lasku
antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Merkitse
kaikki sukelluslajit joita harrastat. Hyväksy
antidopingsäännöt sekä vakuutuksen ehdot.

 Maksaminen. Maksaessasi muista
ehdottomasti käyttää viitenumeroa.

DAN yhteistyösairaalat ja
lääkärikeskukset

DAN tekee yhteistyötä useiden sairaaloiden ja lääkärikeskusten kanssa Suomessa, jotka laskuttavat suoraan vakuutusyhtiötä onnettomuustapauksessa. Jos
käytät näitä yhteistyökumppaneita, sinun ei tarvitse
itse maksaa ensin laskua. Onnettomuustapauksessa
sinun tarvitsee vain soittaa DAN-kortistasi löytyvään
päivystyskeskuksemme numeroon tai kirjoittaa viesti osoitteeseen emergency@daneurope.org - me ohjaamme sinut sopivimpaan terveydenhuollon yksikköön. Löydät luettelon yhteistyökumppaneistamme
vakuutustodistuksestasi.

Soita sukellusonnettomuuden
sattuessa

Kansainvälinen päivystysnumero
+39 0642115685

Päivystyssähköposti

emergency@daneurope.org

Kiireetön sukelluslääketieteellinen
konsultaatio
medical@daneurope.org

VAKUUTUKSEN YHTEENVETO
Mitä korvataan

Mitä ei korvata

Sukellusonnettomuudet, mukaan lukien:
• onnettomuudet ja yleinen trauma kuten jänteiden
vahingoittuminen, välilevyn pullistuma ja nivelten
sijoiltaanmeno
• barotrauma ja sukeltajantauti
• tukehtuminen, joka ei liity mihinkään sairauteen
• hukkuminen tai hukuksiin joutuminen
• alilämpöisyys (hypotermia) tai paleltuminen
• ulkokorvantulehdus, uusiutuva kuitenkin poissuljettuna.

•

Vakuutus on voimassa otteluissa, kilpailuissa, koulutuksessa (tai
suoraan näihin liittyvien matkojen aikana) edellyttäen, että:
• osallistujia on vähintään kaksi
• toiminta vastaa urheilun luonnetta ja koulutusohjelmaa
• Kun sukelletaan koulutustoiminnan ulkopuolella, vakuutetulla
tulee olla voimassa oleva sen tasoinen sukelluskortti,
jota tehtävä sukellus edellyttää.(esim. tekniikkasukellus,
suljetunkierronlaitteella tehtävä sukellus, luolasukellus).

•
•
•
•
•
•
•
•

seurauksia, jotka johtuvat törkeästä huolimattomuudesta tai
tahallisuudesta
stressikipu tai -sairaus, kuten rakkulat, rasitusmurtuma,
jännetupentulehdus (tendiniitti ) tai jänteiden
kiinnityskohtien tulehdus
ajoittain ilmaantuvat kivut, vammat tai sairaudet
krooniset sairaudet
sairaudet, kuten nivelrikko tai niveltulehdus tai sydänkohtaus
tai muut sairauskohtaukset
tulon menetys tai muut epäsuorat menetykset
ravitsemusterapeutin, psykologin, neuropsykologin, hierojan
tai vastaavan terveydenhuollon ammattilaisen suorittamat
tutkimukset tai hoidot
lääketieteelliset apuvälineet, muut apuvälineet ja
raajaproteesit, lukuunottamatta yllä mainittuja ortopedisia
tukia tai sidontavälineitä sekä kainalosauvojen vuokrausta
silmälasit, Kuulolaitteet tai tekohampaat, vaikka niiden
vahingoittuminen olisi yhteydessä äkilliseen tapahtumaan
epäsuorat kustannukset, kuten majoitus ja ateriakustannukset.

Edellytämme, että hoidot ja tutkimukset ovat lääkärin määräämiä ja
ne ovat yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen mukaisia ja
korvattavan vamman kannalta välttämättömiä.

•

Missä vakuutus on voimassa

Vakuutus on määräaikainen

Ulkomailla: enintään 90 vuorokautta vuodessa. Matkapäiviä ei
tarvitse ilmoittaa etukäteen.

Vakuutus tulee voimaan 1.1.2019, kun maksat sen tammikuun 2019
aikana. Jos maksat myöhemmin, se tulee voimaan maksupäivänä
klo 24.00 tai maksuhetkestä. Säilytä maksutosite, josta käy ilmi
maksuaika. Vakuutus päättyy 31.12.2019.

Mitä sinun tulee tehdä hätätilanteessa

Korvaushakemuksen lähettäminen

1. Soita paikalliseen hätänumeroon varmistaaksesi
välittömän avun ja kuljetuksen.

Noudata ohjeita osoitteessa
www.daneurope.org/accident-reporting-form

2. Ota yhteyttä DANin Euroopan päivystyskeskukseen,
jotta saat asiantuntija-apua ja tukea hätätilanteessa (katso
yhteystiedot todistuksesta).

Tai ota yhteyttä DANin Euroopan korvaushakemusten palveluun
osoitteessa claims@daneurope.org ja lähetä yksityiskohtainen
selvitys tapahtumasta, johon haet korvausta.

Asuinmaa: koko vuoden.

Ota yhteyttä DANin Euroopan päivystyskeskukseen ennen sairaalaan
lähtemistä, jotta DAN-henkilökunta voi:
•

arvioida tapauksesi välittömästi ja vahvistaa vakuutuksen
kattavuuden

•

ohjata sinut sopivimpaan sairaalaan tai lääkäriasemalle, joka
hyväksyy suoraveloituksen (jotta sinun ei tarvitse maksaa
mitään itse).

