PADI Duikbedrijf Verzekering - Aansprakelijkheidsverzekering
voor duikcentra, -clubs, -scholen en live-aboards
Insurance Product Information Document

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 Limited

Product: PADI Duikbedrijf Verzekering

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 juridische kosten en aansprakelijkheid
jegens derden.

Wat is verzekerd?

Wat is niet verzekerd?

Sectie 1: Juridische uitgaven

Sectie 1: Juridische uitgaven

✓ Juridische bijstand en terugbetaling van juridische
kosten inclusief technische rapportage gerelateerd
aan criminele of civiele rechtzaken voortkomend uit
uw duikbedrijfdiensten

Sectie 2: Wettelijke aansprakelijkheid
✓ Dekt bedragen die u volgens de wet aan derden, die
lichamelijk letsel of schade aan eigendommen hebben
opgelopen voortkomend uit uw diensten als duikbedrijf
- inhoudend het aanbieden van diensten die te maken
hebben met duikactiviteiten, waaronder:
• het aanbieden van advies en instructie in sport- en
professioneel duiken
• het organiseren, toezien op, begeleiden of gidsen
diensten aangeboden door duikinstructeurs,
assistent-instructeurs of onderwatergidsen
• het gebruik van een compressor voor ademgas of
ander duikmaterialen waarvoor u gecertificeerd of
competent bent die te gebruiken
• verhuur van duikmaterialen
• onderhoud en reparatie van duikmaterialen vooropgesteld dat u gecertificeerd bent deze
diensten aan te bieden
• Opsporing en Redding van de vermiste duiker in het
land van bedrijfsvoering (van toepassing uitsluitend
als de Opsporing en Redding Dekkingsuitbreiding is
opgenomen in het poliscertificaat)

Sectie 3: Duikrisico voor proefduikklanten
✓ Medische kosten in het land van ongeval

Sectie 4: Duikrisico voor cursistklanten
✓ Medische kosten in het land van ongeval

³ Claim ingediend bij de assuradeuren meer dan 180
dagen na het verzekerde incident
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 2: Wettelijke aansprakelijkheid
³ Werkgevers aansprakelijkheid
³ Eigendommen van de verzekerde of onder de hoede, de
zorg of het beheer van de verzekerde
³ Boetes, geldstraffen of strafrechtelijke
³ schadevergoedingen Fysieke verwondingen of verlies
van/schade aan eigendommen als gevolg van verkoop
van goederen door de Duikwinkel
³ Claims voortkomend uit het bedienen van
wegenvervoermiddel of een luchtvoertuigen door of uit
naam van de Verzekerde
³ Claims voortkomend uit het bezitten of bedienen
van een watervervoermiddel - tenzij de ‘ Uitbreiding
Duikbootdekking’ afgesloten is

Sectie 3: Duikrisico voor proefduikklanten
³ Duikactiviteit niet zijnde onderdeel van een recreatieve
proefduik
³ Duiken dieper dan 15 meter
³ Reeds bestaande medische problemen
³ Zwangerschap en de gevolgen daarvan

Sectie 4: Duikrisico voor cursistklanten
³ Duikactiviteit niet uitgevoerd als onderdeel van een
sportduikcursus.
³ Reeds bestaande medische problemen
³ Zwangerschap en de gevolgen daarvan
³ Technisch duikenTechnical Diving

Are there any restrictions on cover?
! Iedereen boven de 75 of indien er een “Fit-voor Duiken”
certificaat is afgegeven alvorens de duikactiviteiten
werden ondernomen.
! Dekking uitsluitend voor geregistreerde PADI Duikcentra
& -resorts
! Lichamelijke verwondingen, kosten van
aansprakelijkheid of uitgaven voortkomend uit criminele
handelingen van de verzekerde.
! Claims voorkomend uit het niet aangeven van een
relevant feit
! Grove nalatigheid
! Lichamelijke verwondingen, kosten van
aansprakelijkheid of uitgaven voortkomend uit civiele
onrust of terrorisme

Waar ben ik gedekt?
Deze polis biedt dekking:
✓ Sectie 1: JURIDISCHE UITGAVEN: Wereldwijde dekking behalve voor een claim ingediend of opgesteld binnen alle
jurisdicties van de Verenigde Staten van Amerika of Canada
✓ Sectie 2: WETTELIJKE AANSPRAKELIJK-HEID: Wereldwijde dekking behalve voor een claim ingediend of opgesteld
binnen alle jurisdicties van de Verenigde Staten van Amerika of Canada. Uitbreiding van dekking voor Search and Rescue
wordt alleen in het land van bedrijfsvoering aangeboden
✓ Section 3: Wereldwijde dekking
✓ Section 4: Wereldwijde dekking

Wat zijn mijn verplichtingen?
•
•
•
•

In het geval van een ongeval dat kan leiden tot een claim, stel de assuradeuren schriftelijk op de hoogte
GEEN aansprakelijkheid erkennen of enigerlei betaling of schadevergoeding aanbieden of beloven
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

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 en vooropgesteld
dat er geen claim is ingediend en dat u niet heeft gereisd en / of gedoken zal de premie volledig terugbetaald worden. Het
bericht van annulering moet schriftelijk ingediend worden zoals aangegeven in de Polis algemene voorwaarden

Contactgegevens
IDA Insurance Limited, DAN Building, Level 1, Sir Ugo Mifsud Street, Ta’ Xbiex, XBX 1431, Malta

