
СПЕШНА ВОДОЛАЗНА ПОМОЩ 

Какво се покрива Лимити 

  DAN Pro бронзовата 
И бронзовата Deluxe 

DAN Pro Silver 
& Silver Deluxe 

DAN Pro Gold 

Специализирана медицинска хипербарна консултация 24 / 7 Включено Включено Включено 

Спешна медицинска евакуация (включително при съмнение за DCI) Всички разходи Всички разходи Всички разходи 

Спешна медицинска помощ в целия свят, включително и в родната страна. Хипербарна 
терапия и хоспитализация (включително при съмнение за DCI) 

Всички разходи Всички разходи Всички разходи 

Репатриране на възстановяващ се водолаз Всички разходи Всички разходи Всички разходи 

Специализирано медицинско лечение, включително рехабилитация и пост-травматичен стрес  
до 30 дни от датата на инцидента 

€ 15.000,00 Всички разходи Всички разходи 

Дневни разходи за болничен престой по време на терапията - 
€ 50,00 - стационарна и 

извънболничната 

€ 100,00 - 
стационарна и 

извънболничната 

Протезиране при необходимост след контузия  € 1.000,00  € 1.000,00  € 1.000,00 

Трайна загуба на работоспособност € 50.000,00 € 100.000,00 € 200.000,00 

Смърт € 6.000,00 € 6.000,00 € 25.000,00 

Разходи за търсене и спасяване, вкл. в пещери € 5.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 

Репатриране на починал Всички разходи Всички разходи Всички разходи 

Загуба или повреда на водолазно оборудване на спасителите или собствено € 1.000,00 € 2.500,00 € 5.000,00 

Допълнителни разходи за хотел и пътуване, след водолазен инцидент 
До € 2.500,00 

(Само за застрахования) 
До € 5.000,00 

(Само за застрахования) 

До € 10.000,00 
(За застрахования и 

партньор) 

Правни разноски във връзка с водолазен инцидент € 10.000,00 € 50.000,00 € 100.000,00 

Правна закрила в чужбина   
Разходи за преводач 

€ 2,500.00  
€ 500.00 

€ 5,000.00  
€ 1,000.00 

€ 10,000.00  
€ 1,500.00 

Лична гражданската отговорност, включително правна защита €1.500.000,00 
 

€3.500.000,00 
DELUXE  

€1.500.000,00 
  

€3.500.000,00 
DELUXE  

€3.500.000,00 

Медицински спешна помощ и помощ за пътуване  при НЕВОДОЛАЗНИ ИНЦИДЕНТИ   

Какво се покрива Лимити 

  DAN Pro Bronze  
DAN Pro Silver  
& Silver Deluxe DAN Pro Gold 

Медицинска евакуация (важи и в родната страна, в случай на липса на публични услуги за спешни 
повиквания) 

Всички разходи при  
застрашаващи 
живота ситуации 

Всички разходи Всички разходи 

Медицински разходи  и разходи  за хоспитализация при акутно заболяване и/или нараняване в чужбина при неводолазни инциденти 

Максимален брой на осигурените дни за пътуване: 
60 дни на пътуване  
120 дни  годишно 

90 дни на пътуване  
120 дни  годишно Няма ограничение 

Медицински разходи за преглед, дори без хоспитализация Всички  разходи Всички разходи Всички разходи 

Медицински разходи за извънболнична помощ - € 1.500,00 € 3.000,00 

Медицинско репатриране Всички  разходи Всички  разходи Всички  разходи 

Репатриране на починалия Всички  разходи Всички  разходи Всички  разходи 

Изпращането на необходими лекарства и очила 
Само 

съдействие. Без 
разходи за доставка. 

Съдействие и доставка Съдействие и доставка 

Парични аванси за неотложни медицински разходи € 1.500,00 € 3.000,00 € 6.000,00 

Специализирани медицински контакти с местния медицински персонал Включен Включен Включен 

Медицински консултации в световен мащаб Включен Включен Включен 

Медицински разходи за болнична помощ, независимо от броя на дните хоспитализация € 10.000,00 € 15.000,00 € 20.000,00 

Помощ при пътуване       

Двупосочен билет за пътуване за един придружител в случай на хоспитализация (важи и в родната страна, 
когато е на повече от 200 км от местоживеенето ) 

€ 1.500,00 € 2.500,00 Всички  разходи 

Ескортирано връщане на малолетни и непълнолетни (важи и в родната страна, когато повече от 200 км от 
местоживеенето ) 

€ 1.500,00 € 5.000,00 Всички  разходи 

Допълнителни разходи за връщане на спътник € 1.000,00 € 2.000,00 Всички  разходи 

Допълнителни разходи за попечителство на домашни любимци - € 250,00 € 500,00 

Транспорт до местодомуването  на превозно средство, или връщане на рент-а-кар - € 1.000,00 € 3.000,00 

Лична помощ       

Предварителна информация за пътуване: визи, ваксинации и др. Включен Включен Включен 

Парични заеми в местни валути за спешна медицинска помощ € 1.500,00 € 3.000,00 € 6.000,00 

Загубата на лични документи Само съдействие Само съдействие Само съдействие 
Предаване на спешни съобщения Включен Включен Включен 

Преводаческа помощ Включен Включен Включен 

ПРАВНА ПОМОЩ       

Парична гаранция (кредит) € 1.500,00 € 3.000,00 € 6.000,00 

www.instrade.bg/dan
*Ако вашата организация за обучение (например PADI Европа и PADI 
Великобритания ) изисква гражданската отговорност да покрива по-висок 
лимит от € 1.500.000 изберете Deluxe или Gold планове

DAN PRO MEMBER PLANS


