
AquaMed leírás - 2019 januártól 

TELJESKÖRŰ VÉDELEM VILÁGSZERTE, UTAZÁS ÉS BÚVÁRKODÁS SORÁN EGYARÁNT! 

A búvárkodás nem veszélytelen sport, így kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy ezen sport űzése 

során mind a víz felett, mind a víz alatt teljes biztonságban legyünk. Egy esetleges baleset következtében 

felmerülő költségek és a kapcsolódó kezelés ugyanis sokszor jelentős és előre nem látható terhet 

jelentenek a búvárok számára. Ezért alapvető fontosságú, hogy a búvárkodás során megfelelő 

védelemmel rendelkezzünk váratlan események bekövetkezése esetén is. 

 

 
 

Szerencsére már itthon is elérhető a nemzetközileg is elismert és elterjedt, a német Aqua med cég 

által nyújtott búvárbiztosítások széles köre, melyek forgalmazását Magyarországon a  

Diving Island Kft. végzi. 

 

Jelenleg az alábbi biztosítások közül lehet választani: 

 

v ALAP BÚVÁRKÁRTYA (DIVE CARD BASIC)  

Célcsoport: hobby búvárok 

Kapcsolódó szolgáltatások: 

§ Non-stop orvosi segélyvonal: a sürgősségi orvosok közvetlen, 24 órás elérhetősége (call center 

nélkül) 

§ Szakszerű vészhelyzeti menedzsment: vészhelyzethez kapcsolódó 

szükséges kezelések biztosítása, beleértve a hazaszállítást is. 

§ Orvosi adatok tárolása: az Aquamed vészhelyzeti adatbázisának 

köszönhetően lehetőség van a legfontosabb orvosi adatok tárolására (pl. 

vércsoport, allergia, gyógyszer-intolerancia, stb.), melynek köszönhetően 

ezen információk vészhelyzet esetén azonnal, közvetlenül elérhetők a 

kezelő orvosok számára. 

§ Külföldi utazáshoz kapcsolódó egészségbiztosítás: a szolgáltatás a 

szükséges kezelésekhez, szállításokhoz kapcsolódóan korlátlan 

költségfedezetet nyújt (utazásonként 56 napig). 

§ Búvár balesetbiztosítás: a hiperbár kamrában történő kezelések költségének teljes körű 

megtérítése. 

§ Felelősségbiztosítás: teljeskörű felelősségbiztosítás mind a merülés, mind annak előkészítése 

és lezárása során (külföldi utazás esetén 56 napig, 200€ feletti összeg esetén). 

A BIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA: 49 € 
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v SZAKMAI BÚVÁRKÁRTYA (DIVE CARD PROFESSIONAL) 

Célcsoport: hivatásos búvárok 

Mindazon szolgáltatásokat magában foglalja, mint az alap búvárkártya, kiegészítve az alábbiakkal: 

§ Búvároktatók felelősségbiztosítása: szakmai felelősségbiztosítás 5 millió 

€ keretösszegig 

§ Hallgatók védelme: kezdő tanfolyamon résztvevő hallgatókra vonatkozó 

kiterjedt balesetbiztosítás, mely magában foglalja a sürgősségi 

hazaszállítás és a hiperbár kamra kezelés költségeit is. 

A BIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA: 149 € 

 

v CSALÁDI BÚVÁRKÁRTYA (DIVE CARD FAMILY)  

Az alap búvárkártya által biztosított szolgáltatásokat nyújtja egy háztartásban élő maximum két szülő 

és két, 21 év alatti gyermek számára (minden további gyermek hozzáadásának díja 15 € /fő). 

A BIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA: 109 € 

 

v UTAZÁSI KÁRTYA (TRAVEL CARD)  

Kimondottan olyan utasok számára javasolt, akik nem búvárkodnak és egy teljeskörű egészségügyi 

védelemmel szeretnék magukat 1 évre biztosítani. 

Kapcsolódó szolgáltatások: 

§ Non-stop orvosi segélyvonal: a sürgősségi orvosok közvetlen, 24 órás elérhetősége (call center 

nélkül) 

§ Szakszerű vészhelyzeti menedzsment: vészhelyzethez kapcsolódó szükséges kezelések 

biztosítása, beleértve a hazaszállítást is. 

§ Orvosi adatok tárolása: az Aquamed vészhelyzeti adatbázisának köszönhetően 

lehetőség van a legfontosabb orvosi adatok tárolására (pl. vércsoport, allergia, 

gyógyszer-intolerancia, stb.), melynek köszönhetően ezen információk 

vészhelyzet esetén azonnal, közvetlenül elérhetők a kezelő orvosok számára. 

§ Külföldi utazáshoz kapcsolódó egészségbiztosítás: a szolgáltatás a 

szükséges kezelésekhez, szállításokhoz kapcsolódóan korlátlan 

költségfedezetet nyújt (utazásonként 56 napig). 

AZ UTASBIZTOSÍTÁS ÉVES DÍJA: 29 € 
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Szolgáltatás megnevezése 
Alap Szakmai Családi Utazás 

A fedezet értékhatára 

SEGÍTSÉGNYÚJTÁS 

Non-stop orvosi segélyvonal ü ü ü ü 

Szakszerű vészhelyzeti menedzsment ü ü ü ü 

Orvosi adatok tárolása ü ü ü ü 

KÜLFÖLDI UTAZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS (utazásonként 56 napig) 

Szükséges/indokolt orvosi kezelések 

költsége 
Korlátlan Korlátlan Korlátlan Korlátlan 

Sürgősségi orvosi és hazaszállítási 

költségek 
Korlátlan Korlátlan Korlátlan Korlátlan 

Keresés, mentés, kimentés költsége 10.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € 

Hazaszállítás költsége (halál esetén) Korlátlan Korlátlan Korlátlan Korlátlan 

BÚVÁR BALESETBIZTOSÍTÁS (évi 365 napig) 

Hiperbár kamrában történő kezelés 

költsége 
Korlátlan Korlátlan Korlátlan - 

Egyéb orvosi kezelés költségei a 

származási országban  
15.000 € 15.000 € 15.000 € - 

Egyéb orvosi kezelés költségei 

külföldön 
Korlátlan Korlátlan Korlátlan - 

Betegszállítás költségei Korlátlan Korlátlan Korlátlan - 

Keresés, mentés, kimentés költsége 10.000 € 10.000 € 10.000 € - 

Hazaszállítás költsége (halál esetén) Korlátlan Korlátlan Korlátlan - 

Baleseti Teljes Maradandó Rokkantság 

(100 %) 
56.250 € 56.250 € 56.250 € - 

Baleseti halál 5.000 € 5.000 € 5.000 € - 

FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (évi 365 napig) 

Búvár privát felelősségbiztosítása  

(200 € felett, külföldön: 56 napos tartózkodásig)  
150.000 € 150.000 € 150.000 € - 

Búvároktató felelősségbiztosítása - 5.000.000 € - - 

HALLGATÓI VÉDELEM (maximum 6 hónapig) 

Hiperbár kamrában történő kezelés 

költsége 
- Korlátlan - - 

Hiperbár kamrába történő sürgős 

szállítás költsége 
- 10.000 € - - 

ÉVES DÍJ 49 € 149 € 109 € 29 € 

 

 


