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BEZ NUTNOSTI PŘIPOJIŠTĚNÍ NEPOJISTITELNÉ
Nebezpečné

S NUTNOSTÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
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erobic;
agility;
airsoft;
animační programy;
aqua aerobic;
atletika;

adminton;
balet;
baseball;
basketbal;
běh na lyžích (po vyznačených

trasách);
běh - jogging, dlouhé tratě

včetně maratonu,
běh do vrchu, (ne horský běh
a maraton v poušti);

biatlon;
boby (ne závodní);
boccia;
bowling;
break dance;
bridge;
bruslení in-line, kolečkové brusle;
bruslení na ledě (ne závodní

krasobruslení a rychlobruslení);
bumerang;

urling;
cvičení v posilovně;
cykloturistika;

iscgolf;
dračí lodě (dragboat);
duatlon;

itness a bodybuilding;
florbal;
footbag;
fotbal;
frisbee;
futsal;

olf;

ázená;
hokej na kolečkových bruslích;
hokejbal;

eerleaders (roztleskávačky);

ntercross;

ízda na horském kole (ne sjezd);
jízda na zvířatech (např. kůň,

velbloud, slon);
jízda na vodním banánu;
jízda na vodním šlapadle;
jóga;

anoistika na klidné vodě;
kolová;
kondiční cvičení

v tělovýchovných organizacích;
korfbal;
krasojízda na kole;
kickbox aerobic;
kriket;
kulečník;
kulturistika;
kuželky;
kvadriatlon;

akros;
lety balonem (jako pasažér);
lezení na umělých stěnách;
lov sportovní (ne lov exotické

divoké zvěře);
lukostřelba;

lyžování po vyznačených
trasách (mimo rychlostního
lyžování a moguls);

etaná;
minigolf;
modelářství sportovní;
moderní gymnastika;

ohejbal;

rientační a přespolní běh;

aintbal;
petanque;
plavání;
plážové a vodní rekreační

aktivity;
pobyty ve městech bez omezení

nadmořské výšky;
powerbocking (skákací boty);
pozemní hokej;
přetlačování rukou;

icochet (obdoba squashe);
rybaření a rybářský sport

(ze břehu i ze člunu);

aně (ne závodní);
showdown;
skateboarding;
skiatlon;
skiboby (ne závodní);
snowboarding;
snowtrampoline;
snowtubbing po vyznačených

trasách;
softbal;
spinning;
squash;
stolní tenis;
strečink;
streetbal;
střelba sportovní;
synchronizované plavání;

achy;
šerm - sportovní, historický,

scénický, apod. (ne s použitím
ostrých zbraní);

šipky;
šnorchlování;

ai-chi;
tanec společenský (i závodní);
tenis;
tchoukbal;
triatlon;
turistika v nenáročném terénu

do 3000 m n. m. (i treking);

eslování;
vodní lyžování;
vodní pólo;
volejbal;

allyball;
windsurfing;

ávody psích spřežení
(mašérství);

onglování
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a další činnosti a sporty
srovnatelné rizikovosti
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erotrim;
americký fotbal;

ikros;
bojové sporty v rozsahu

capoeira, jiu-jitsu, judo, karate;

yklistika závodní (silniční,
dráhová);

cyklokros, cyklotrial;

ostihy koňské;

asičský sport a cvičení
záchranných sborů;

high ropes;
horský běh;

achting a plavba na plachetních
lodích poháněných výhradně
silou větru;

jízda na sněžném skútru
(ne sjezd);

jízda na U rampě (in-line brusle,
skateboard, lyže, in-line
koloběžka);

rasobruslení závodní;

ední hokej;

oderní pětiboj,
monoski;
motoristické sporty v běžném

terénu (i minibike, minikáry,
motokáry);

arkur;
pole dance;
pólo;
potápění bez dýchacího přístroje

- freediving (ne potápění
pod ledem);

agby a podvodní ragby;
rychlobruslení závodní (na ledě

nebo in-line);

koky do vody (i synchronní);
skoky na trampolíně bez jištění;

sportovní gymnastika;
surfing;

-

sledge hokej;
snowboardkros;

uristika v náročném terénu
do 5000 m n.m., zahrnuje
i cesty zajištěné řetězy, lany či
žebříky (via ferrata) a treking;

odní motorismus (člun, skútr,
katamarán, apod.);

vodní slalom (i v umělém
kanálu);

vzpírání (i silový trojboj
a benchpress);

ápas řecko-římský;
zápas ve volném stylu;
zorbing
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a další činnosti a sporty
srovnatelné rizikovosti

erials;
akrobacie obecně (např. artisté);
akrobatické zimní lyžování;
akrobatické vodní lyžování;
akrobatický rock and roll;

oby závodní;
bojové sporty v rozsahu aikido,

allkampf-jitsu, kung-fu,
taekwondo, sumo, box, kicbox,
thaibox;

bouldering;
bungee jumping;

anyoning;

lyboarding;
fly fox;

iting (buggykiting, kiteboarding,
kitesurfing, powerkiting,
snowkiting, apod.);

etecké sporty v rozsahu řízení
sportovních letadel, větroňů,
balónů, kluzákových padáků,
rogal, paragliding, parasailing,
letecká akrobacie,
parašutismus (i tandemový
seskok);

aratón v poušti;
monoski a moguls (lyžování);
motoristické sporty v náročném

terénu (motokros, autokros,
enduro, apod.);

mountain biking;

lochá dráha;
potápění za pomoci dýchacího

přístroje;

afting a sporty obdobné
(kayaking, apod.);

rodeo;
rychlostní lyžování (speedski);

andboarding;
saně závodní;
sjezd na horských kolech -

downhill, fourkros;
sjezd na sněžném skútru;
skeleton;
severská kombinace;
skiboby závodní;
skoky a lety na lyžích;
sky dive;
snow(bungee)rafting;
snow(bungee)kayaking;
speleologie;
streetluge;
swing jumping;
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mountboarding;
mountain bike trail;
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a další nepojistitelné činnosti
a sporty jsou uvedeny
v pojistných podmínkách

lpinismus;

ase jumping;
buildering;

ragster;

extrémní silové sporty (tahání
těžkých břemen, aut na laně,
apod.);

gh jumping (cliff diving);
horolezectví;
hydrospeed;

a ledových stěnách;
lov exotické divoké zvěře;

otápění pod ledem;

ope jumping;

harkdiving;
skialpinismus;
skitouring;
sky surfing;
speedriding;
střelba s ostrými náboji;

erm s ostrými zbraněmi;

ýpravy do míst s extrémními
klimatickými a přírodními
podmínkami nebo rozsáhlých
neobydlených oblastí (poušť,
džungle, otevřené moře,
polární oblasti, apod.);

vysokohorská turistika
nad 5000 m n.m.;

restling;

kušební testování dopravních
prostředků
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xtreme skiing;

eliskiing;
hi

ízda nebo sjezd mimo běžně
užívané, upravené a
vyznačené terény,
označované jako „freeride”
(na kole, na lyžích,
skateboardu, snowboardu,
apod.);

askadérská činnost;

ezení po ledopádech
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