Family Sport
Family member plans DAN
Заедно е по-добре!
Най-общо плановете за семействата са
групирани по следния начин:

Family Sport
2 Sport Divers (и двамата са водолази
любители) и максимум 2 деца също
водолази любители

Family Mix
1 Професионален (Инструктор) водолаз и 1 водолаз любител
и максимум 2 деца също водолази любители

Ако всички членове на Вашето семейство са любители
водолази изберете DAN Sport Member Plan (Bronze, Silver или
Gold) за Вас и Вашето семейство на атрактивна цена.
Много добро предложение без компромис със сигурността Ви!
DAN Family Sport
Детайли

Family Sport Bronze

Hе е задължително членовете на семейството
да пътуват и да се гмуркат като група.

Family Sport Gold

*

*

*

Цени

Family Travel
Това е допълнително разширение към покритието на Professional или Sport Diving Plans така че водолаза да осигури
членовете на семейството си /3 или 6/, които не са
водолази.
Вашето семейство трябва да е:
•Не повече от 4 човека ;
•Да имате сключен граждански брак;
•Децата да са под 18 години или
•Деца до навършване на 25 години, ако са: редовен студент
в акредитирано учебно заведение, не работят и имат същия
постоянен адрес като родителите.

Family Sport Silver

DAN Family Mix
Ако Вие сте професионален водолаз, а членовете на
семейството Ви са любители.

DAN Family Mix

deluxe

Family Mix Bronze

*

*

Family Mix Silver

*

*
*

Family Mix Gold

DAN Family Travel

Together is better!

Ако в семейството Ви няма други водолази, но и
те пътуват с Вас по света, можете да
разширите покритието по Вашата застраховка
както и покритието за не-водолазна спешна помощ за
членовете на семейството Ви.
В зависимост от броя на членовете на семейството,
можете да избирате:
• Покритие при пътуване на до 3-ма членове на
семейството не-водолази
• Покритие при пътуване на до 6-ма членове на
семейството не-водолази
Ако Вие сте Sport Member:

Family Travel Sport
Детайли
Family Travel Sport Bronze

Цена

Family Travel Sport Silver

*
*

Family Travel Sport Gold

*

Ако Вие сте Pro Member:

Family Travel Pro
Детайли
Family Travel Pro Bronze

www.instrade.bg/dan

Цена

Family Travel Pro Silver

*
*

Family Travel Pro Gold

*

*

За актуални цени проверете формуляра
на сайта ни

