
Waar kunt u terecht
U kunt alle DiveAssure-verzekeringen afsluiten 
bij het duikcentrum in uw buurt of online. Als u 
online een verzekering afsluit, vergeet u dan niet 
aan te geven via welke duikwinkel-centrum u bij 
ons bent gekomen.

Vragen, premies en afsluiten
Voor informatie en online afsluiten 
kunt u terecht op www.diveassure.com
info@diveassure.com
(vermeld in welk land u woont)

In deze brochure wordt een kort overzicht gegeven van de dekking, 
bepaalde voorwaarden en uitsluitingen. Een volledig overzicht 
van de dekking staat op www.diveassure.com. Als de informatie 
in deze brochure afwijkt van de polis, is de polis doorslaggevend.

Waarom DiveAssure
•    Wij zijn exclusief gespecialiseerd in 

duikongevallen- en duikreisverzekeringen
•    Wij zijn 24/7 bereikbaar voor medische 

(spoed)hulp met directe doorverbinding 
naar artsen van Duke Dive Medicine

•    Onze verzekeringen voor duikongevallen 
en duikreizen kennen de meest uitgebreide 
dekking

•    Wij bieden scherpe premies - exclusief voor 
SSI duikers

•    Wij keren rechtstreeks uit aan zorgverleners 
- u hoeft geen creditcard achter te laten of u 
anderszins persoonlijk garant te stellen

•    Onze leden hebben de keuze tussen 
kortlopende en doorlopende verzekeringen. 

DiveAssure en Duke Dive Medicine
Wij werken nauw samen met het 

Duke Center for Hyperbaric 
Medicine van Duke University, 
NC, VS. Dankzij dit partnerschap 
kunnen wij onze leden de beste 
medische zorg bieden wanneer 

hun tijdens het duiken iets 
overkomt. 

DiveAssure zorgt
Onze leden en de toekomst van het duiken 
gaan ons aan het hart. Wij doneren regelmatig 
aan lokale projecten met betrekking tot 
de instandhouding en verbetering van 
duiklocaties, duikgeneeskunde en onderzoek. 
Ook sponsoren we projecten ter verbetering 
van de duikveiligheid.

In samenwerking met:

Speciale premies exclusief
via

dive   travel 
verzekeringen



Uitgebreide dekking voor reizen naar het 
buitenland en duiken in eigen land 

•    Duik- en niet-duikreizen
•    Annulering van de reis tot € 7500 per reis 
•    Afbreken van de reis tot € 3750 per reis
•    Gemiste vluchten/aansluitingen tot € 500 
•    Niet gebruikte duikdagen vanwege diverse 

omstandigheden zoals medische 
ongeschiktheid om te duiken of stormachtig 
weer

•    Zoekgeraakte/vertraagde duikuitrusting € 2500
•    Zoekgeraakte/vertraagde bagage € 1500
•    Medisch transport € 250.000 
•    Supervisie en advies in noodsituaties door 

Duke Dive Medicine
•    Rechtstreekse betaling aan medische 

zorgverlener
•    Kortlopende verzekeringen beschikbaar
•    Doorlopende verzekering beschikbaar voor 

onbeperkt aantal reizen 
•    10% gezinskorting

Inclusief alle ‘DiveSafe’-voordelen

Premium dekking voor reizen naar het 
buitenland, live-aboards en duiken in 
eigen land 

•    De hoogste verzekerde bedragen op het gebied 
van reisverzekeringen

•    Duik- en niet-duikreizen
•    Annulering van de reis tot € 10.000 per reis 
•    Afbreken van de reis tot € 5000 per reis
•    Gemiste vluchten/aansluitingen tot € 1000 
•    Premium dekking voor niet gebruikte 

duikdagen vanwege diverse omstandigheden 
zoals medische ongeschiktheid om te duiken, 
stormachtig weer, mechanische defecten aan 
boot of vulinstallatie en meer

•    Zoekgeraakte/vertraagde duikuitrusting € 5000
•    Zoekgeraakte/vertraagde bagage € 2500
•    Wereldwijd medisch transport € 500.000
•    Supervisie en advies in noodsituaties door 

Duke Dive Medicine
•    Rechtstreekse betaling aan medische 

zorgverlener
•    Volledige live-aboarddekking inclusief kosten 

reis bij aankomst na vertrek van live-aboard 
(diverse redenen)

•    Kortlopende verzekeringen beschikbaar
•    Doorlopende verzekering beschikbaar voor 

onbeperkt aantal reizen 
•    10% gezinskorting

Inclusief alle ‘DiveSafe’-voordelen

DiveSafe - Premium wereldwijde 
dekking voor duikongevallen

•    Duiken in eigen land en daarbuiten
•    Ongelimiteerde behandelingen in de hyperbare 

kamer 
•    Ongelimiteerd medisch en spoedeisend 

transport 
•    Ongelimiteerde medische kosten bij herstel 

thuis na een duikongeval
•    Rechtstreekse betaling aan medische 

zorgverlener
•    Medische repatriëring 
•    Medische supervisie bij alle ongevallen door 

Duke Dive Medicine
•    Extra kosten voor vluchten en accommodatie 

na een duikongeval
•    Uitgebreide reisbijstand
•    Verlies van persoonlijke duikuitrusting na een 

duikongeval 
•    Geen dieptelimiet
•    Geen beperkingen ten aanzien van 

menggassen
•    Dekking voor technisch duiken
•    Kort- en doorlopende verzekeringen 
•    10% gezinskorting

DiveSafe is opgenomen in de Dive & Travel en 
Dive&Travel Plus verzekeringen en kan ook los 
worden afgesloten.

Dive    Travel

1 week -    69
2 weken -    89
Doorlopend -   149

1 week -   109
2 weken -   139
Doorlopend -   219

1 week -       29
2 weken -        39
Doorlopend -   47.50
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