RIZIKOVÉ ŠPORTY
Užite si svoju dovolenku naplno! Vďaka nášmu pripoisteniu rizikových športov budete môcť podnikať
svoje obľúbené aktivity takmer bez obmedzenia! Postaráme sa o vás pri letnej i zimnej dovolenke,
či už idete k moru, alebo na horské túry. Nenechajte sa na dovolenke obmedzovať a všetko, čo chcete,
jednoducho vyskúšajte!

účinná ochrana pri aktívnej dovolenke
je nutné pre výkonnostné prevádzkovanie bežných športov, a to v rámci verejne organizovaných
súťaží alebo profesionálne prevádzkovaných športov
nutné pre rizikové športy
ak šport nie je uvedený v žiadnej z kategórií športov, jeho pripoistenie je možné
iba na základe písomnej dohody s poistiteľom

www.axa-assistance.sk

BEŽNÉ
ŠPORTY

aerobic
airsoft
aquaaerobic
bedminton
balet
baseball
basketbal
beh
beh na lyžiach po vyznačených trasách
bicyklebal
biliard
boccia
bowling
bumerang
bungee running
bungee trampolin
curling
cyklistika, cykloturistika
dragboat - dračie lode
fitness a bodybulding
florbal
footbag
frisbee
futbal
goalball
golf
guľky
hádzaná
hokej (pozemný a ľadový)
hokejbal
horský bicykel (nie zjazd)
cheerleaders - roztlieskavačky
in-line korčuľovanie

ŠPORTY BEZ NAVÝŠENIA
ZÁKLADNÝCH SADZIEB
jazda lodí po kanáloch (Holandsko, Francúzsko)
jazda na koni
jazda na slonovi, ťave
jazda na tobogane a vodnej šmýkačke
jazda na vodnom banáne
jazda na vodnom šliapadle
joga
kajak, kanoe stupňa náročnosti WW1 a WW2 kartové
a iné stolové spoločenské hry
kickbox - aerobic
kolky
kolobeh
korčuľovanie na ľade
korfbal
krasokorčuľovanie
kriket
kulturistika
lakros
lyžovanie a snoubording po vyznačených trasách vrátane
prekonávania prekážok v snowparku (okrem skokov)
metaná
mini trampolína
minikáry, minibike
moderná gymnastika
nízke lanové prekážky (do 1,5 m)
nohejbal
orientačný beh (rádiový)
paintball
petanque
plávanie
plážový volejbal
potápanie s použitím dýchacieho prístroja do miest
s hĺbkou do 10 metrov s inštruktorom alebo bez
inštruktora, ale iba za predpokladu, že osoba je
držiteľom potrebného certifikátu (oprávnenia)
prevádzkovať danú aktivitu.
rafting stupňa náročnosti WW1 a WW2
showdown
skákacie topánky - power boot
softbal

spinning
športové modelárstvo
športové rybárčenie z brehu
squash
stolný futbal
stolný hokej
stolný tenis
streetball
synchronizované plávanie
šachy
šerm (klasický)
šípky
šnorchlovanie
tanec spoločenský
tenis
tchaj-ťi
tchoukball
turistika alebo treking na značených cestách
v nenáročnom teréne so stupňom náročnosti max. 2UIAA
bez použitia horolezeckých pomôcok a/alebo pohyb
v nadmorskej výške do 3 500 m n. m
veslovanie
via ferrata stupňa náročnosti A
vodné lyžovanie
vodné pólo
volejbal
žonglovanie
(diabolo, fireshow, juggling, yoyo)

RIZIKOVÉ
ŠPORTY

ŠPORTY POISTENÉ
ZA 100 % PRIRÁŽKU
Zahŕňa všetky bežné a rizikové športy prevádzkované na rekreačnej úrovni,
výkonnostne alebo v súvislosti s prevádzkovaním profesionálneho športu
(popr. počas účasti na verejne organizovaných športových súťažiach
a prípravy na ne).

aerotrim
aikido, judo, karate, taekwondo, kickbox, MMA a ďalšie
bojové športy
akrobatické lyžovanie
akrobatický rock and roll
alpinizmus
americký futbal
atletika vrátane skoku o tyči a päť-, sedem- a desaťboja
austrálsky futbal
bagjump
biatlon
bikros
bouldering
box, wrestling, gréckorímsky zápas a iné zápasenie
bublik
canyoning
cyklokros, cyklotrial
dostihy konské
duatlon
fly fox (ziplining)
fourcross
freeboarding
freeride
freeskiing
freestyle
hasičský šport (vrátane cvičenia záchranných zborov)
heliskiing
historický šerm (bojový)
horolezectvo a všetky druhy lezenia
jachting - okrem oceánskej plavby
jet surfing
jazda na „U“ rampe
jazda na bicykli v bikeparku, mountain biking
jazda na skateboarde, longboarde
jazda na snowboarde, lyžiach mimo vyznačenej trasy
jazda na snowscoote

jazda na vodnom/snežnom skútri
kajak, kanoe stupňa náročnosti WW3-WW5
kanoepolo
kiting a všetky jeho varianty
kneeboarding
krasojazda
kvadriatlon
lov (hon) športový (s výnimkou lovu exotickej divokej
zveri)
lukostreľba
maratón, ultramaratón,
moguls
monoski
motokáry
motoristické vodné športy
motoskiering
mountainboarding
paragliding a závesné lietanie (rogalo)
parasailing
parašutismus
parkour
päťboj moderný
podvodné rugby
poledance
potápanie s použitím dýchacieho prístroja do miest
s hĺbkou nad 10 metrov s inštruktorom alebo bez
inštruktora, ale iba za predpokladu, že osoba je
držiteľom potrebného certifikátu (oprávnenia)
prevádzkovať danú aktivitu.
potápanie so žralokmi
psí, konský záprah
rafting stupňa náročnosti WW3-WW5
rope jumping
rugby
rybárčenie z člna
rýchlokorčuľovanie
safari
sane, boby, snowtubbing - na vyznačených trasách
seakayaking
silový trojboj
zjazd na horských bicykloch

Športy, ktoré nie sú výslovne uvedené medzi bežnými alebo rizikovými športmi, je možné poistiť iba na základe
individuálnej písomnej dohody s poistiteľom.

skialpinizmus
skiatlon
skiboby
skitouring
skoky do vody
skoky na lane, bungee jumping
skymarathon, ultraskymarathon
slamball
sledge hokej
snowbungeekayaking
snowbungeerafting
snowrafting
snowtrampoline
speleológia
športová gymnastika
športová streľba (streľba na terč s použitím strelnej
zbrane)
streetluge
stunt pogo
surfing, windsurfing
trampolína
triatlon (vrátane ironman)
tricking
turistika alebo treking so stupňom náročnosti vyšším
než 2UIAA s použitím pomôcok zodpovedajúcich
stanovenej náročnosti a/alebo pohyb v nadmorskej
výške nad 3 500 m n. m.
účasť na rekonštrukcii historického boja
via ferrata stupňa náročnosti B až E
vodný paragliding
vysoké lanové prekážky (do 10 m.)
vzpieranie
wakeboarding
wallyball
zorbing

NEPOISTITEĽNÉ
ŠPORTY

Prevádzkovanie športov uvedených v tejto kategórii nie je možné poistiť.
Uvedený zoznam nepoistiteľných športov má iba informatívny charakter.
aerials
base jump
beh s býkmi
buildering
cave diving (jaskynné potápanie)
cliffdiving
dragster
freediving
hoverboard
jachting - oceánska plavba
kajak, kanoe nad stupeň náročnosti WW6
kaskadérstvo, artisti
letecké športy
lov exotickej divej zveri
motoristické športy ostatné
potápanie pod ľadom
rafting nad stupeň náročnosti WW6
severská kombinácia
skeleton
skiextrém
skikros
skoky a lety na lyžiach
sky surfing
skydiving - formácia
snežný skúter - zjazd
spartan race
športové boby v koridoroch
športové sane v koridoroch
swing jumping
technické potápanie
tough mudder
výpravy alebo expedície do miest s extrémnymi
klimatickými či prírodnými podmienkami, popr. výpravy
do rozsiahlych neobývaných oblastí (púšť, otvorené
more, polárne oblasti a pod.)

