kategorie
sportów
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sporty zwykłe
sporty ubezpieczane bez dodatkowej składki
To poniższe dyscypliny sportu uprawianie amatorsko na poziomie rekreacyjnym.
aerobic
airsoft
aquaerobic
badminton
baseball
bieg
bieg na orientację (także z odbiornikiem
radiowym)
biegi na nartach po wyznaczonych
szlakach
boccia
bowling
brydż
bumerang
bungee running
cardio kickbox
cheerleaders
curling
czukbol
dragon boat – łodzie smocze
eisstock
fitness i bodybuilding
footbag
frisbee
gimnastyka artystyczna
goalball
golf
gry karciane i inne stołowe gry
towarzyskie
hokej stołowy
jazda konna
jazda na bananie wodnym
jazda na hulajnodze
jazda na łyżwach na lodzie
jazda na rolkach in-line
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jazda na rowerze wodnym
jazda na słoniu lub wielbłądzie
joga
kajakarstwo górskie o stopniu trudności
WW1
kolarstwo
kolarstwo górskie (za wyjątkiem zjazdów)
korfball
koszykówka
koszykówka uliczna (streetball)
kręgle
krykiet
kulki
kulturystyka
lotki
mini trampolina
modelarstwo sportowe
narciarstwo na wyznaczonych trasach
narty wodne
niskie przeszkody linowe (do 1,5 m)
nurkowanie z aparatem oddechowym
w miejscach do głębokości 10 metrów
z instruktorem lub bez instruktora
przy założeniu, że Ubezpieczony jest
posiadaczem potrzebnego certyfikatu
(uprawnień)
nurkowanie z rurką
pétanque
piłka nożna
piłka ręczna
piłka rowerowa
piłka wodna
piłkarzyki
pływanie
pływanie synchroniczne

rafting o stopniu trudności WW1
showdown
siatkówka
siatkówka nożna
siatkówka plażowa
snooker
snowboarding na wyznaczonych szlakach
włącznie z parkami śnieżnymi
softball
spinning
squash
szachy
szermierka (klasyczna)
taijiquan
taniec towarzyski
tenis
tenis stołowy
trampolina bungee
turystyka lub trekking w niezbyt
wymagającym terenie o stopniu trudności
najwyżej 1UIAA i na wyznaczonych szlakach
bez użycia sprzętu wspinaczkowego lub
ruch i pobyt na wysokości do 3 000 m nad
poziomem morza
turystyka rowerowa
unihokej
via ferrata stopnia trudności A
wędkarstwo z brzegu
wioślarstwo
żonglowanie (diabolo, fireshow, juggling,
yoyo)
inne sporty o podobnym poziomie ryzyka

sporty wysokiego ryzyka
sporty ubezpieczone za dodatkową składkę w wysokości 100% składki podstawowej
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest uprawianie rekracyjne sportów podanych poniżej
oraz sportów zwykłych uprawianych wyczynowo i zawodowo oraz w czasie zawodów
lub rozgrywek sportowych i w trakcie przygotowań do nich.
lekkotletyka włącznie ze skokiem
o tyczce oraz pięcio-, siedmioi dziesięciobojem
balet
biatlon
bouldering
buggykiting
cyklotrial
duathlon
flying fox
futbol amerykański
gimnastyka sportowa
gokarty
hokej na lodzie
hokej na trawie
hokej sledge
hokej uliczny
jachting – rejsy przybrzeżne
jazda figurowa
jazda na rampie „U“ (łyżworolki,
skateboard)
jazda na skuterach wodnych/śnieżnych
jazda szybka na łyżworolkach
kajakarstwo górskie stopnia trudności
WW2 i WW3
kajakarstwo morskie
kiteboarding
kitesurfing
kiting
kolarstwo BMX
kolarstwo crossowe
kosmiczne koło
lacrosse
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łucznictwo
łyżwiarstwo figurowe
mini gokarty
minibike
mountainboarding na wyznaczonych
trasach
nurkowanie z aparatem oddechowym w
miejscach o głębokości do 40 metrów
z instruktorem lub bez instruktora
przy założeniu, że Ubezpieczony jest
posiadaczem potrzebnego certyfikatu
(uprawnień)
paintball
parasailing
pięciobój nowoczesny
podnoszenie ciężarów
pole dance
polowania lub gonitwy sportowe
(za wyjątkiem polowań na egzotyczne
dzikie zwierzęta)
powerbocking
quadrathlon
rafting stopnia trudności WW2 i WW3
ragby
Rock‘n‘Roll akrobatyczny
rope jumping
różne odmiany human hamster ball
rugby podwodne
safari
skateboarding
skiatlon
skoki do wody
snow bungee kayaking

snow bungee rafting
sport strażacki (włącznie z ćwiczeniami
służb ratowniczych)
sporty wodne uprawiane przy użyciu
sprzętu silnikowego
strzelectwo sportowe (strzelanie
do tarczy przy użyciu broni palnej)
surfing
szermierka historyczna (bojowa)
trampolina
triatlon (włącznie z ironman)
trójbój siłowy
turystyka wysokogórska nebo trekking
na oznaczonych szlakach w terenie
o stopniu trudności maks. 3 UIAA
przy użyciu sprzętu odpowiedniego
do określonego stopnia trudności lub
pobyt i ruch na wysokości od 3 000
do 5 000 m nad poziomem morza
via ferrata stopnia trudności B i C
wakeboarding
wally ball
wędkowanie z łódki lub wędkarstwo
sportowe
windsurfing
wysokie przeszkody linowe (do 10 m)
wyścigi konne
zaprzęgi psie i konne
zorbing
inne sporty o podobnym poziomie ryzyka

sporty ekstremalne
sporty ubezpieczone za dodatkową składkę w wysokości 200% składki podstawowej
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest uprawianie wszystkich sportów zwykłych i sportów wysokiego
ryzyka oraz sportów wymienionych poniżej uprawianych rekracyjnie, wyczynowo i zawodowo oraz
w czasie zawodów lub rozgrywek sportowych i w trakcie przygotowań do nich.
alpinizm
boks
canyoning
four cross
freeride
freeskiing
freestyle
heliskiing
jachting – rejsy morskie
jazda na bobslejach na wyznaczonych
trasach
jazda na saniach po wyznaczonych
trasach
judo
kajakarstwo górskie stopnia trudności
WW4 i WW5
karate
kickbox i inne sztuki walki
łyżwiarstwo szybkie
moguls
monoski
narciarstwo akrobatyczne
nurkowanie z aparatem oddechowym
na głębokości większej niż 40 metrów
przy założeniu, że Ubezpieczony jest
posiadaczem potrzebnego certyfikatu
(uprawnień)
nurkowanie z rekinami
palarotniarstwo i lotniarstwo (rogallo)
rafting stopnia trudności WW4 i WW5
skialpinizm
skiboby
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skitouring
skoki na linie – bungee jumping
skoki spadochronowe
snowboarding poza wyznaczonymi
trasami
snowkiting
snowrafting
snowtrampoline
snowtubbing na wyznaczonych trasach
speleologia
street luge
taekwondo
turystyka lub trekking o stopniu
trudności powyżej 3 UIAA przy użyciu
sprzętu odpowiedniego dla danego
stopnia trudności lub ruch i pobyt
na wysokości powyżej 5 000 m nad
poziomem morza
via ferrata stopnia trudności D i E
wrestling
wspinaczka górska
wspinaczka lodowa na sztucznej
ściance (icebreaker)
wspinaczka na sztucznej ściance
wspinaczka po lodospadach
zapasy grecko-rzymskie
i inne zapasy
zjazdy na rowerach
górskich

inne sporty o podobnym poziomie
ryzyka

sporty nieubezpieczalne
Uprawianie sportów z tej kategorii nie jest objęte ochroną ubezpieczeniową.

aerials
akrobatyka cyrkowa
base jump
bobsleje sportowe na torze
buildering
cave diving (nurkowanie w jaskiniach)
cliffdiving
dragster
freediving
jachting – rejsy oceaniczne
kajakarstwo górskie powyżej stopnia
trudności WW6
kaskaderstwo
kombinacja nordycka
nurkowanie pod lodem
nurkowanie techniczne
polowania na egzotyczne dzikie zwierzęta
pozostałe sporty motorowe
rafting powyżej stopnia trudności WW6
saneczkarstwo sportowe na torze
skeleton
skicross
ski-extreme
skoki i loty narciarskie
sky surfing
sporty lotnicze
swing jumping
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wyprawy lub ekspedycje do miejsc
z ekstremalnymi warunkami
klimatycznymi lub naturalnymi lub
rozległych niezamieszkałych obszarów
(pustynia, otwarter morze, obszary
polarrne itp.)
zjazd na skuterach śnieżnych
inne sporty o podobnym poziomie ryzyka

