FAQs
1

Miksi minun kannattaa valita DANin vakuutussuunnitelma Sukeltajaliitto ry:n kautta?

2

Kuinka ostan DANin vakuutuksen Sukeltajaliitto ry:n kautta?

3

Koska tämä vakuutusturva astuu voimaan?

4

Koska kyseinen vakuutus päättyy?

5

Onko tämä vakuutus voimassa ulkomailla?

6

Millä tavoin sukellusonnettomuudet hoidetaan?

7

Miten minun tulee toimia sukellusonnettomuuden sattuessa?

Kyseessä on erikoistarjous, jonka kautta saat hyvin edullisesti DANin tarjoamia huippuluokan tukipalveluja. Tämä on
vakuutussuunnitelma, joka on suunniteltu erityisesti Sukeltajaliiton jäsenille, kuten sinulle.
Ostaessasi uuden DAN - Sukeltajaliitto -vakuutuksen sinusta tulee samalla myös DAN Europen jäsen ja pääset osalliseksi
uusista jäseneduista. Saat räätälöidyn DAN - Sukeltajaliitto -jäsenkortin, josta löydät yhteydenottotiedot hätätilanteita
varten. Samoin kortissa on nähtävillät edulliset hinnat, jotka koskevat valikoituja DANin tuotteita ja palveluja.

1. Kirjaudu sisään Sukeltajaliiton verkkosivuille.
2. Varmista, että käyttäjäprofiiliisi sisältyvät seuraavat tiedot:
a. Sähköpostiosoitteesi (osoite, johon laskusi lähetetään)
b. Henkilötunnuksesi
3. Valitse sopiva DANin lisenssi tai vakuutus (katso ylätunniste).
4. Merkitse kaikki harrastamasi urheilulajit ja hyväksy antidopingsäännöt sekä vakuutuksen käyttöehdot.
5. Varmistu maksaessasi siitä, että käytät saamaasi viitenumeroa.

Vakuutusturva alkaa 1. tammikuuta, jos maksat vakuutusmaksun vuoden 2019 tammikuun loppuun mennessä. Jos
vakuutusmaksu maksetaan tämän jälkeen, vakuutus astuu voimaan maksupäivänä keskiyöllä tai maksuhetkellä, mikäli
on mahdollista esittää kuitti, josta näkyy maksuaika.

Sukeltajaliiton jäsenmaksu ja vakuutusmaksu maksetaan molemmat aina kalenterivuosittain. Vakuutusturva päättyy
31. joulukuuta.

Vakuutus on voimassa ulkomailla enintään 90 vuorokautta vuodessa. Jos esimerkiksi matkustat 10 päivää, sinulla
on yhä jäljellä 80 päivää palattuasi Suomeen. Sinun ei tarvitse ilmoittaa meille matkapäiviä etukäteen Jos joudut
onnettomuuteen ulkomailla, saatamme pyytää sinua toimittamaan kopion passistasi ja lentolipuistasi tarkastaaksemme,
oletko jo viettänyt yli 90 päivää poissa Suomesta.

DAN toimii hälytyskeskusten muodostaman kansainvälisen verkoston kautta. Näin taataan asiantunteva apu ympäri
vuorokauden vuoden jokaisena päivänä (24/7). Puheluihin vastaavat koulutetut, englantia puhuvat puhelunvälittäjät,
ja puhelut ohjataan päteville DAN DMO -sukelluslääkäreille, jotka puhuvat sinun kieltäsi.

Jos tarvitset apua, älä epäröi soittaa DANin päivystävään hätänumeroon. Noudata soittaessasi vakuutustodistuksessasi
olevia ohjeita. DANin päivystysnumeroon tulee keskimäärin 5 500 soittoa vuodessa, joten voit olla varma siitä, että et ole
ainoa avuntarvitsija. Saat varmasti parhaan mahdollisen lääketieteellisen avun hätätilanteessasi.
Jos kyseessä on henkeä uhkaava tilanne, muista ensiksi ottaa yhteyttä paikalliseen hätänumeroon. Vasta sen jälkeen
sinun tulee soittaa DANille.

FAQs
8

Tuleeko minun maksaa hoitoni etukäteen?

9

Olen jo ennestään DAN Europen jäsen. Voinko nyt siirtyä tähän uuteen vakuutussuunnitelmaan?

10

DANilla on yhteistyösopimus tiettyjen Suomessa sijaitsevien sairaaloiden ja klinikoiden kanssa. Löydät näistä päivitetyn
luettelon vakuutustodistuksestasi. Soittaessasi DANin päivystysnumeroon sinut ohjataan tilanteeseesi parhaiten
sopivaan hoitopaikkaan, joka toimii yhteistyössä DANin kanssa. Sinun ei tarvitse tällöin suorittaa mitään etukäteismaksuja
saamastasi hoidosta. Jos jotain maksuja tulee maksaa ennakkoon, voit lähettää vahingonkorvausvaatimuksen, johon
olet liittänyt mukaan kaikki tarvittavat tiedot. Tällöin saat korvauksen kuluistasi.

Jos jo olet DANin jäsen, voit hyvin hankkia myös DAN - Sukeltajaliitto -kortin, jolloin käytettävissäsi on Sukeltajaliiton
luonnostaan tarjoamat toiminnat (esim. kilpailut). Et voi kuitenkaan vaihtaa olemassa olevaa DANin vakuutusta DAN Sukeltajaliitto -vakuutukseen.
Voinko päivittää DAN - Sukeltajaliitto -vakuutussuunnitelmani DAN Europen vakiovakuutukseen (esim.
Sport Silver -vakuutukseen)?

Voit. Jos ostat DAN - Sukeltajaliitto -kortin, voit aina päivittää vakuutuksesi mihin tahansa DANin tarjoamaan
vakuutussuunnitelmaan (Bronze, Silver, Gold). Jos teet tämän muutoksen 28. helmikuuta mennessä, saat samalla 25 €
alennuksen. Ota tässä tapauksessa yhteyttä DANiin.

11

Kumpi vaihtoehto on minulle parempi: DANin vakiovakuutussuunnitelma vai DAN - Sukeltajaliitto
-vakuutussuunnitelma?

Nämä vakuutukset ovat erilaisia hinnaltaan ja kattavuudeltaan. Kun DAN - Sukeltajaliitto -suunnitelmaa verrataan
DANin Sport Bronze -perusvakuutukseen, ensin mainittu kattaa paremmin ne tilanteet, joissa on kyse onnettomuuden
jälkeisestä hoidosta, vammautumisesta ja kuolemantapauksiin liittyvistä eduista. Merkittävä ero koskee myös kilpailuja.
DAN - Sukeltajaliitto -kortti kattaa myös kilpailut, kun taas DANin vakuutussuunnitelmiin eivät kilpailut yleensä kuulu.
Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että jos sukelluksesi tapahtuvat pääasiassa omassa maassasi Sukeltajaliiton yhteydessä,
DAN - Sukeltajaliitto -kortti riittää todennäköisesti sinulle. Jos matkustat paljon ja etsit monipuolisempia palveluita
ulkomailta, saatat harkita myös jonkin DANin vakiovakuutuksen hankkimista. Yksityiskohtaisempaa vertailua varten
sinun on hyvä tutustua tarkemmin DAN - Sukeltajaliitto -vakuutussuunnitelmiin sekä DANin vakuutussuunnitelmiin.
Voit myös ottaa yhteyttä DANiin.

12

Mitkä ovat syvyysrajat näiden vakuutusten kohdalla?

13

Onko DANin jäsenyydessä jokin ikäraja?

DAN - Sukeltajaliitto -kortissa ei ole itse asiassa mitään syvyysrajoja. DANin sukellusvakuutuksissa on syvyysraja (40 m)
vain Sport Bronze -vakuutussuunnitelmissa.
Virkistyssukellusta (laitesukellus) koskien DAN suosittelee hengitysseosta, jossa kaasun osapaineet ovat seuraavat:
enintään 1,6 ATA happea ja 5,6 ATA typpeä. Tekniikkasukelluksessa kaasujen osapaineiksi suositellaan puolestaan
1,4 ATA happea tai enintään 1,6 ATA happea ja 3,95 ATA typpeä hengitysseoksessa. Jos syvyys on yli 130 metriä, DAN
vaatii, että suunnitellusta sukellusprofiilista ja aiotuista turvallisuus- ja tukitoimenpiteistä esitetään suunnitelma DANin
lääketieteen asiantuntijaryhmälle.

Ei. Vaadimme kuitenkin, että yli 75-vuotiaat sukeltajat esittävät sukelluskuntoisuutta osoittavan todistuksen. Voit lähettää
todistuksen osoitteeseen medicalreferrals@daneurope.org

