
Professionele Duik Verzekering 
Informatiedocument over het verzekeringsproduct
IDA Insurance Limited is gevestigd in Malta en is door de Malta Financial Services Authority geautoriseerd 
tot het uitvoeren van algemene verzekeringszaken op basis van de Insurance Business Act, 1999.

Onderneming: IDA Insurance Ltd            Product: Professionele duik verzekering - Polis

Voor volledige pre-contractuele en contractuele informatie over het product verwijzen we u naar de polisdocumenten. 
U moet de polis, het polisaanhangsel voor duiknoodgevallen en alle endossementen zorgvuldig lezen, ze op een veilige 
plaats opbergen en ze raadplegen als er een verzekeringsdienst vereist is of er sprake is van een claim.
Welk soort verzekering is dit?
De polis biedt dekking aan de verzekerden genoemd in het polisaanhangsel voor duiknoodgevallen, niet-duiknoodgeval-
len en reisassistentie in het buitenland, juridische kosten en aansprakelijkheid jegens derden. Deze verzekeringspolis is 
een Secundaire Verzekering; dit houdt in dat hij ontwikkeld is om risico’s te dekken die normaliter niet door traditionele 
ziektekosten- of reisverzekeringen gedekt zijn.

Wat is verzekerd?

Sectie 1: Duikrisico’s
 ✓ Wereldwijde medische behandeling bij noodgevallen
 ✓ Medische evacuatie
 ✓ Repatriëring van de herstellende duiker / overledene
 ✓ Gespecialiseerde medische behandeling total 30 
dagen na de ongevalsdatum

 ✓ Opsporing en redding van de vermiste duiker, 
grotduiken inbegrepen

 ✓ Prothese nodig na een verzekerd duikongeval
 ✓ Dagtoelage voor ziekenhuisopname tijdens therapie
 ✓ Uitkering bij overlijden
 ✓ Permanente Volledige Invaliditeit
 ✓ Noodtolk kosten

Sectie 2: Niet-duik noodgevallen en reisassistentie in 
het buitenland

 ✓ Medische evacuatie bij noodgevallen
 ✓ Eerste medische beoordelingen, met of zonder 
ziekenhuisopname

 ✓ Medische uitgaven voor ziekenhuiszorg
 ✓ Medische uitgaven voor poliklinische zorg
 ✓ Repatriëring van de overledene
 ✓ Medische repatriëring

Sectie 1: Duikrisico’s & Sectie 2: Niet-duik 
noodgevallen en reisassistentie in het buitenland

 ✓ Retourticket voor een persoon om naar de 
verzekerde te gaan in geval van ziekenhuisopname

 ✓ Begeleide terugkeer van minderjarige kinderen
 ✓ Bijkomende uitgaven voor terugreis van de 
verzekerde en/of van de reisgenoot

Sectie 3: Juridische uitgaven
 ✓ Juridische bijstand en dekking van juridische 
kosten, waaronder technische rapporten, om u 
te beschermen tegen straf- en civielrechtelijke 
procedures voortkomend uit uw duikactiviteiten

Sectie 4: Wettelijke aansprakelijkheid
 ✓ Dekt bedragen die u volgens de wet aan derden, 
die lichamelijk letsel of schade aan eigendommen 
hebben opgelopen voortkomend uit Uw 
Duikactiviteiten, moet betalen

Wat is niet verzekerd? 

Sectie 1: Duikrisico’s
 ³ Commercieel duiken, Beroepsvisserij
 ³ Competities van welke soort dan ook, tenzij door 
ons goedgekeurd
 ³ Duikactiviteiten buiten de definitie van Sport- en 
Professioneel Duiken
 ³ Gebruik van onderwatervervoermiddel, behalve 
onderwaterscooters voor individueel gebruik·
 ³ Zwangerschap en de gevolgen ervan
 ³ Reeds bestaande medische condities

Sectie 2: Niet-duik noodgevallen en reisassistentie in 
het buitenland 

 ³ Motor- en quadongevallen
 ³ Vliegreizen anders dan als passagier met een 
gekwalificeerde commerciële luchtvaartmaatschappij
 ³ Deelname aan professionele of gevaarlijke sporten
 ³ Tandheelkundige behandelingen behalve voor 
direct pijnverlichting
 ³ Zwangerschap en de gevolgen ervan
 ³ Reeds bestaande medische condities

Sectie 3: Juridische uitgaven
 ³ Onderhandelingen betreffende uw wettelijke rechten 
voortkomend uit uw duikactiviteiten jegens derden
 ³ Kosten en uitgaven gemaakt voor de schriftelijke 
acceptatie van de assuradeur
 ³ Boetes, geldstraffen of een claim ingediend tegen 
de assuradeuren

 ³ Claims voortkomend uit oneerlijk of gewelddadig 
gedrag van een Verzekerde
 ³ Een aanvraag voor rechterlijke toetsing

Sectie 4: Wettelijke aansprakelijkheid
 ³ Vullen van duikflessen, leasen of huren van 
duikuitrustingen
 ³ Eigendommen van de verzekerde of onder de 
hoede, de zorg of het beheer van de verzekerde
 ³ Boetes, geldstraffen of strafrechtelijke 
schadevergoedingen



Wat zijn mijn verplichtingen?
• Geef alle relevante gegevens aan de assuradeur. Een relevant gegeven is er een die waarschijnlijk van invloed 

is op de geboden dekking
• In geval van een claim (behalve van die genoemd onder Sectie 3: Juridische Kosten) dient u de claim in 

binnen 14 dagen na het incident of binnen 14 dagen na uw terugkeer van een Reis, indien het incident zich 
tijdens de Reis voordeed

• In geval van een claim onder Sectie 3: Juridische Kosten, dien de claim in binnen 180 dagen na bewust te zijn 
geworden van het Verzekerde Incident

• Geef in het geval van een claim alle informatie en assistentie die de assuradeuren nodig hebben
• Houd u aan alle termijnen die de assuradeuren, of de rechtbank of een wettelijk erkende autoriteit gegeven hebben
• Neem alle redelijke voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat er zich iets voordoet wat kan resulteren in een claim
• Onderneem geen duikactiviteiten of een reis waarvoor u een negatief medisch advies had gekregen

Wanneer en hoe betaal ik?
De premie moet online betaald worden bij het afsluiten van de verzekering.

Wanneer begint en eindigt de dekking?
Vooropgesteld dat de premie voldaan is zal de verzekering ingaan om 00:00 op de dag aangegeven in het polis 
aanhangsel. De verzekering heeft een looptijd van een jaar vanaf de ingangsdatum en stopt automatisch op de 
uitgangsdatum aangegeven in het polis aanhangsel.

Hoe zeg ik mijn contract op? 
U heeft het recht het contract te herroepen binnen 14 dagen na de datum van inwerkingreden van de Polis, 
de premie zal volledig gerestitueerd worden, mits er geen claim is ingediend is en u niet heeft gereisd en/of 
gedoken. Uw opzegging moet schriftelijk gebeuren zoals gesteld in de polis bepalingen en voorwaarden.

Waar ben ik gedekt?
Deze polis biedt dekking:

 ✓ Sectie 1: DUIKRISICO’S: Wereldwijde dekking
 ✓ Sectie 2: Niet-Duik Noodgevallen: Trips buiten het land waar je woont
 ✓ Sectie 3: JURIDISCHE UITGAVEN: Wereldwijde dekking behalve voor een claim ingediend of opgesteld 
binnen alle jurisdicties van de Verenigde Staten van Amerika of Canada

 ✓ Sectie 4: WETTELIJKE AANSPRAKELIJK-HEID: Wereldwijde dekking behalve voor een claim ingediend of 
opgesteld binnen alle jurisdicties van de Verenigde Staten van Amerika of Canada

Zijn er dekkingsbeperkingen?
 ! Persoon van 75 jaar of ouder
 ! Persoon die zijn residentie heeft buiten de DAN 

Europe Gebieden
 ! Lichamelijke verwondingen, kosten van 

aansprakelijkheid of uitgaven voortkomend uit 
criminele handelingen van de verzekerde.

 ! Claims voorkomend uit het niet aangeven van een 
relevant feit

 ! Moedwillige, zelf toegebrachte verwondingen, 
alcoholisme of drugsgebruik

 ! Kanker, cardiovasculaire, cerebrovasculaire, 
renale, respiratoire, psychiatrische of mentale 
aandoeningen, hernia´s

 ! Op de hoogte zijn van een terminale prognose
 ! HIV of aan HIV gerelateerde aandoeningen, AIDS en 

seksueel overdraagbare ziektes
 ! Zelfmoord of zelfmoordpogingen
 ! Grove nalatigheid
 ! Lichamelijke verwondingen, kosten van 

aansprakelijkheid of uitgaven voortkomend uit 
civiele onrust of terrorisme 


