
Pojištění profesionálního potápění
Doklad s informacemi o pojistném produktu
Pojišťovna IDA Insurance Limited je zapsaná na Maltě a je oprávněná úřadem Malta Financial Services 
Authority provádět pojišťování podle zákona o pojišťování z roku 1999.

Společnost: IDA Insurance Ltd            Produkt: Pojištění profesionálního potápění

Kompletní informace o produktu získáte ještě před podpisem smlouvy (ale i po jejím uzavření) v materiálech o všech druzích 
pojištění. Měli byste si pečlivě přečíst pojistné podmínky, termíny platnosti a plnění a tyto informace si uložit na bezpečném 
místě tak, abyste se k nim mohli vrátit v případě vzniku nároku na pojistné plnění a potřeby takový nárok uplatnit.

O jaký druh pojištění se jedná?
Toto pojištění se vztahuje na pojištěnce uvedené v pojistné smlouvě a zahrnuje nouzové případy při potápění, nouzové 
případy nesouvisející s potápěním a cestovní pojištění při cestách do zahraničí, jakož i právní náklady a odpovědnost 
vůči třetím stranám. Jedná se o tzv. druhotné pojištění; to znamená, že je určené k pojištění rizik a nebezpečí, která 
nejsou zahrnuta do běžných pojistek v rámci tradičního zdravotního a cestovního pojištění.

Co je pojištěno?

Část 1: Potápěčská rizika
 ✓ celosvětově platná zdravotní pomoc v nouzi
 ✓ zdravotní evakuace
 ✓ repatriace potápěče rekonvalescenta / zesnulého
 ✓ specializovaná léčba po dobu až 30 dní od data nehody
 ✓ hledání a záchrana ztraceného potápěče, včetně 
jeskynního potápění

 ✓ protetika nutná po pojištěné nehodě
 ✓ denní sazba za nemocniční léčebný pobyt
 ✓ příspěvek v případě úmrtí
 ✓ celková invalidita
 ✓ náklady na tlumočníka v nouzovém případě 

Část 2: Nouzové případy nesouvisející s potápěním a 
cestovní pojištění při cestách do zahraničí 

 ✓ zdravotní evakuace v nouzovém případě
 ✓ náklady na první zdravotní vyšetření s hospitalizací / 
bez hospitalizace

 ✓ zdravotní výlohy za péči o hospitalizovaného pacienta
 ✓ zdravotní výlohy za péči o ambulantního pacienta
 ✓ repatriace zesnulého
 ✓ zdravotní repatriace

Část 1: Potápěčská rizika a část 2: Nouzové případy 
nesouvisející s potápěním a cestovní pojištění při 
cestách do zahraničí

 ✓ zpáteční jízdenka pro jednu osobu na cestu za 
pojištěncem v případě hospitalizace

 ✓ doprovod při návratu nezletilých dětí
 ✓ dodatečné výlohy za návrat pojištěnce a / nebo 
spolucestujícího

Část 3: Právní náklady
 ✓ Právní pomoc a refundace právních nákladů včetně 
nákladů za technické zprávy související s vaší 
ochranou při trestních a občanskoprávních řízeních 
vedených kvůli vašim potápěčským aktivitám

Část 4: Odpovědnost vůči třetím stranám 
 ✓ Zahrnuje částky, které jste právně odpovědni zaplatit 
třetím stranám, které utrpěly tělesné zranění nebo 
poškození majetku následkem vašich potápěčských 
aktivit

Co není pojištěno? 

Část 1: Potápěčská rizika
 ³ komerční potápění, profesionální rybolov
 ³ všechny druhy soutěží bez našeho předchozího 
souhlasu
 ³ potápěčské aktivity přesahující rekreační a 
profesionální potápění
 ³ použití podvodních dopravních prostředků kromě 
podvodních skútrů určených k individuálnímu 
používání
 ³ těhotenství a jeho následky
 ³ předem existující zdravotní problémy

Část 2: Nouzové případy nesouvisející s potápěním a 
cestovní pojištění při cestách do zahraničí 

 ³ nehody při jízdě na motocyklu a na čtyřkolce
 ³ letecká přeprava jiná než jako cestující ve schváleném 
komerčním leteckém dopravním prostředku

 ³ účast na profesionálních nebo nebezpečných sportech
 ³ léčebné zásahy v oblasti zubů, vyjma zákroků kvůli 
okamžité úlevě od bolesti
 ³ těhotenství a jeho následky
 ³ předem existující zdravotní problémy

Část 3: Právní náklady
 ³ Vymáhání vašich práv vzniklých na základě vašich 
potápěčských aktivit vůči třetí straně
 ³ výdaje a výlohy vzniklé před písemným souhlasem 
pojistitele s pojištěním
 ³ pokuty nebo nároky vznesené proti pojistitelům
 ³ nároky vzniklé z nečestného jednání nebo hrubého 
chování pojištěnce
 ³ žádost o soudní přezkum

Část 4: Odpovědnost vůči třetím stranám
 ³ plnění lahví, pronájem nebo nájem potápěčské výbavy
 ³ majetek vlastněný pojištěncem nebo v péči, úschově 
nebo pod kontrolou pojištěnce
 ³ pokuty nebo náhrady škod související s nějakou 
represí



Jaké jsou mé povinnosti? 
• Sdělit pojistiteli všechny podstatné skutečnosti. Podstatná skutečnost je taková, která zřejmě ovlivní 

poskytované pojištění.
• V případě nároku, vyjma takového, který by spadal do části 3: Právní výdaje, oznamte nárok během 14 dní od 

data události, nebo během 14 dní po návratu z cesty, jestliže k události došlo během cesty.
• V případě nároku podle části 3: Právní výdaje, oznamte nárok během 180 dní od data, kdy jste se dozvěděli o 

pojistné události.
• V případě požadavku na pojistné plnění poskytněte všechny informace a pomoc, jakou může pojistitel požadovat.
• Splňte všechny termíny stanovené pojistitelem nebo soudem nebo zákonem oprávněným úřadem.
• Učiňte všechna přiměřená opatření, abyste zabránili události, která by mohla zapříčinit vznesení pojistného nároku.
• Neprovádějte žádnou potápěčskou aktivitu a nevydávejte se na cestu navzdory nedoporučení od lékařů.

Kdy a jak mám zaplatit?
Pojistné se platí on-line, když si kupujete pojištění.

Kdy začíná a končí platnost pojištění?
Jestliže bylo zaplaceno pojistné, pojištění vstupuje v platnost v 00:00 hod. dne uvedeného v pojistné smlouvě. 
Pojištění trvá po dobu jednoho roku ode dne zahájení jeho platnosti a automaticky končí v den jeho vypršení 
(expiry date) uvedený v pojistné smlouvě.

Jak mohu zrušit smlouvu? 
Máte právo zrušit smlouvu během 14 dní od zahájení platnosti pojištění, a za podmínky, že jste ještě nevznesli 
nějaký nárok a ještě jste necestovali a/nebo se nepotápěli. V takovém případě se vám vrátí celé pojistné. Oznámení 
o výpovědi (zrušení) pojištění musí být zasláno písemně tak, jak je to uvedeno v pojistných podmínkách.

Kde všude jsem pojištěn?
Toto pojištění zahrnuje:

 ✓ Část 1: Potápěčská rizika: celosvětově
 ✓ Část 2: Nouzové případy nesouvisející s potápěním: Cesty do zemí mimo vaše místo trvalého pobytu
 ✓ Část 3: Právní náklady: celosvětově
 ✓ Část 4: Odpovědnost vůči třetím stranám: toto pojištění zahrnuje celosvětově jakýkoli nárok vznesený ve 
všech právních systémech kromě Spojených států amerických nebo Kanady

Existují nějaká omezení pojištění? 
 ! osoba stáří 75 let a starší
 ! osoba se sídlem trvalého pobytu mimo oblasti DAN 

Europe
 ! tělesná zranění, právní odpovědnost nebo výlohy 

vzniklé trestním jednáním pojištěnce
 ! nároky vznesené v případě události vzniklé na 

základě neoznámení nějaké podstatné skutečnosti
 ! svévolné sebepoškození, alkoholismus nebo zneužití 

drog
 ! rakovinné, kardiovaskulární, cerebrovaskulární, ledvinové, 

respirační, psychiatrické nebo mentální onemocnění, kýla
 ! oznámená smrtelná prognóza
 ! HIV nebo onemocnění související s HIV, AIDS a 

sexuálně přenosná onemocnění
 ! sebevražda nebo pokus o sebevraždu
 ! hrubá nedbalost
 ! tělesná zranění, právní náklady nebo výlohy vzniklé 

při politických nepokojích nebo terorismem


