PŘEHLED SPORTOVNÍCH ČINNOSTÍ K POJISTNÉ SMLOUVĚ č. 1360500408
SPORTOVNÍ ČINNOSTI KRYTÉ VE VŠECH VARIANTÁCH POJIŠTĚNÍ
Základní (rekreační) sporty:
Aerobic, airsoft, aquaerobic, atletika, badminton, baseball, basketbal, biatlon, bowling, bublík, bumerang,
bungee running, bungee trampolin, curling, cyklistika, dračí lodě (dragboat), duatlon, fitness a bodybuilding,
florbal, footbag, fotbal, frisbee, goalball, golf, házená, hokejbal, horské kolo (ne sjezd), cheerleaders, in-line
bruslení, jachting, jízda na koni (velbloudu, slonu), jóga a cvičení pro zdraví, kanoistika na divoké vodě 1. a 2.
stupeň obtížnosti, kickbox - aerobic, kiteboarding, kitesurfing, koloběh, kolová, kriket, kulečník, kulturistika,
kuželky, lakros, lanové překážky do 1,5 m s proškoleným personálem, lukostřelba, metaná, moderní
gymnastika, nohejbal, orientační běh, petanque, plavání, plážový volejbal, pozemní hokej, radiový orientační
běh, rafting 1. a 2. stupeň obtížnosti, rybolov ze člunu, sálová kopaná, showdown, silniční běh, skiatlon, softbal,
spinning, sportovní rybaření, sportovní střelba (střelba na terč s použitím střelné zbraně), squash, stolní fotbal,
stolní hokej, stolní společenské hry, stolní tenis, streetball, surfing, synchronizované plavání, šachy, šerm
sportovní (klasický), šipky, šnorchlování, tanec společenský, tenis, tchoukball, treking, veslování,
Via Ferrata A, vodní lyžování, vodní pólo, volejbal, vyhlídkový let malým letadlem, výlet do pouště, výlet lodí
po moři, vysokohorská turistika bez horolezeckého náčiní do 3.000 m n. m., windsurfing, žonglování (diabolo,
fireshow, juggling, yoyo), a další sportovní aktivity srovnatelné rizikovosti. Do základních rekreačních sportů
náleží také krátkodobé plážové adrenalinové aktivity, které si pojištěný zakoupil přímo na pláži od místního
poskytovatele služeb (např. jízda na banánu, jízda na vodním skútru, parasailing, vodní lyžování, potápění s
instruktorem apod.).
Zimní sporty:
Běh na lyžích po vyznačených trasách, boby na vyznačených trasách, bruslení, jízda na skibobech, jízda na
sněžném skútru, jízda na sportovních saních, krasobruslení, lední hokej, lyžování po vyznačených trasách,
rychlobruslení, sjezdové lyžování a snowboarding na vyznačených trasách, sněžnice, snowbike a další
sportovní aktivity srovnatelné rizikovosti.
SPORTOVNÍ ČINNOSTI KRYTÉ VE VARIANTÁCH PLATINUM RS, GOLD RS A SILVER RS
Nebezpečné sporty:
Akrobacie a skoky na lyžích, akrobatický tanec, americký fotbal, bojové a kontaktní sporty, kanoistika na divoké
vodě od 3. stupně obtížnosti, kayakrafting, létání balónem, lezení v ledu po umělé stěně (icebreaker), lov ryb
harpunou, lov sportovní, lov zvěře se zbraněmi, motoristické a letecké sporty všech druhů, motorové sporty
na sněhu, ledě nebo vodě, mountainboarding, paragliding, parasailing, parašutismus, plachtění a létání všech
druhů, přístrojové potápění, rafting od 3. stupně obtížnosti a jiné sjíždění divokých řek od 3. stupně obtížnosti,
sea kayaking, skateboarding, slaňování (abseiling), tandemový seskok, účast na rekonstrukci historické bitvy,
veřejně organizované sportovní soutěže, Via Ferrata B-D, vysokohorská turistika bez horolezeckého náčiní od
3.000 m n. m. do 5.000 m n. m., zápasy nebo závody v jakémkoli druhu sportu, závěsné létání, dále
profesionálně provozovaný jakýkoliv druh sportu a jiné obdobně nebezpečné sporty. Do nebezpečných sportů
dále patří turistika nebo treking na značených cestách v oblastech za polárním kruhem.
SPORTOVNÍ ČINNOSTI, KTERÉ NEJSOU POJIŠTĚNY V ZÁDNÉ VARIANTĚ POJIŠTĚNÍ!!!
Alpinismus, base jumping, běh s býky, bouldering, canyoning, dragster, freediving, horolezectví, jeskynní
potápění, potápění pod ledem, potápění se žraloky, skialpinismus, skoky a lety na lyžích, skoky na laně,
lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, vysokohorská turistika nad 5.000 m n. m. a další
sportovní aktivity srovnatelné rizikovosti.

