RIZIKÓS SPORTOK
Élvezze ki maradéktalanul a nyaralását! Rizikós sportok kiegészítő biztosításunknak köszönhetően
bármilyen sporttevékenységet szabadon űzhet! Gondoskodunk Önről télen és nyáron egyaránt,
akár tengerre száll, akár a hegyekben túrázik. Ne hagyja, hogy az üdülése során bármi korlátozza,
és próbáljon ki mindent, amihez kedve van!

hatékony védelem az aktív pihenés híveinek
standard sportok teljesítményorientált űzéséhez, szervezett versenyek vagy hivatásos
sportolás keretében végzett sporttevékenységekhez is köthető
rizikós sportok kategóriába tartozó sportágak gyakorlása esetén is ajánlott
a kiegészítő biztosítás igénybe vétele
amennyiben az adott sportág, amelyet külföldi utazása alatt űzni szeretne,
nem szerepel a kategóriák egyikében sem, a tevékenység biztosítására csak
a biztosítóval kötött írásos megállapodás alapján van lehetőség
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STANDARD
SPORTOK

aerobic
airsoft
vízi aerobic
tollaslabda
balett
baseball
kosárlabda
futás
sífutás (kijelölt útvonalon)
boccia
bowling
műkorcsolya
bumeráng
bungee running
bungee trambulin
curling
kerékpározás és kerékpáros túrázás
dragboat
floorball
footbag
labdarúgás
frizbi
goalball (góllabda)
golf
kézilabda
gyeplabda
jégkorong
ball hockey
mountain bike (kivéve downhill)
mazsorett és cheerleading
görkorcsolya
csatornahajózás (Hollandia, Franciaország)

STANDARD SPORTOK
BIZTOSÍTÁSA AZ ALAP
BIZTOSÍTÁSI DÍJBAN
lovaglás
lovaglás elefánton vagy tevén
vízicsúszdázás
banánozás
vízibiciklizés
jóga
WW I és WW II nehézségi szintű kajak és kenu
kártya- és egyéb asztali játékok
kick-box aerobic
rollerezés
korfball
krikett
billiárd
golyózás
testépítés
teke
lacrosse
síelés és snowboarding a kijelölt pályákon, beleértve a
snowpark akadályok használatát (kivéve az ugratásokat)
mini trambulin
minibike
ritmikus sportgimnasztika
alacsony kötélpálya (1,5 m)
tengó
tájfutás (beleértve a rádióst is)
paintball
petanque
úszás
strandröplabda
búvárkodás légzőkészülékkel 10 méteres mélységig
oktatóval vagy oktató nélkül, feltéve, hogy a biztosított
személy rendelkezik a szükséges tanúsítvánnyal
(engedély) a tevékenység végzéséhez
WW I és WW II nehézségi fokú rafting
showdown
power boot
softball
spinning

sport modellezés
vízparti horgászat
squash
asztali foci
asztali hoki
asztalitenisz
streetball
szinkronúszás
sakk
vívás (klasszikus)
darts
búvárkodás
társastánc
tenisz
Tai Chi
tchoukball
túrázás vagy trekking a kijelölt túristautakon
túrázás vagy trekking könnyű terepen, max. UIAA II.
nehézségi fokig, hegymászó felszerelés használata nélkül
és/vagy maximum 3500 méteren való tartózkodás
evezés
„A“ nehézségi fokú via ferrata
vízisí
vízilabda
röplabda
zsonglőrködés
( diabolo, tűz show, juggling, jo-jó)

RIZIKÓS
SPORTOK

RIZIKÓS SPORTOK
BIZTOSÍTÁSA 100% FELÁRRAL
A kiegészítő sportbiztosítás a rizikós sportok űzése esetén köthető. Ezen
kívül minden sportágra igényelhető, abban az esetben ha a tevékenységet
hivatásos sportként űzik, vagy amatőr, illetve profi versenyeken
szeretnének indulni külföldön.

aerotrim
aikido, judo, karate, taekwondo, kick-box, MMA és más
harcművészetek
síakrobatika
akrobatikus rock and roll
alpesi sí
amerikai futball
atlétika (beleértve a rúdugrást és az öt, hét és
tízpróbát)
ausztrál futball
bagjump
biatlon
bicross
bouldering
ökölvívás
szabadfogású és kötöttfogású birkózás
canyoning
cyclocross, cyklotrial
lóverseny
duatlon
drótköteles siklás
fourcross
freeboarding
freeride
freeskiing
freestyle
tűzoltó sport (beleértve a mentőalakulatok képzését)
heliskiing
hagyományőrző kardvívás
hegymászás
vitorlázás – óceáni vitorlázás kivételével
jet surfing
kerékpározás félcsövön
kerékpározás bikeparkban, hegyi kerékpározás
gördeszkázás, longboardozás
síelés és snowboard a kijelölt pályákon kívül
snowscooting

WW III-IV-V nehézségi szintű kajak és kenu
vízisí
motoros szán
kneeboarding
kajak póló
kiting különböző változatai
művészi teremkerékpár
quadrathlon
vadászat vagy sportvadászat (kivéve az egzotikus vadak
vadászatát)
íjászat
maraton, ultramaraton
mogul skiing
monoski
gokart
vízi motoros sportok
motoskiering
mountainboarding
siklóernyőzés és sárkányrepülés (vitorlázó)
ejtőernyőzés
vízi ejtőernyőzés
öttusa
víz alatti rögbi
parkouring
rúdtánc
búvárkodás 10 métert meghaladó mélységben oktatóval
vagy oktató nélkül, feltéve, hogy a biztosított személy
rendelkezik a szükséges tanúsítvánnyal (engedély) a
tevékenység végzéséhez
merülés cápákkal
kutyaszán, lovas szán
WW III-IV-V nehézségi szintű rafting
rope jumping
rögbi
horgászat csónakból
gyorskorcsolya
szánkó, bob, snowtubing – a kijelölt pályákon
tengeri kajakozás
erőemelés
downhill
sziklamászás

amennyiben az adott sportág nem szerepel a hagyományos vagy rizikósport kategóriák egyikében sem,
a biztosítására kizárólag a biztosítóval kötendő írásos megállapodás alapján van lehetőség

skiathlon
skibobing
skitouring
szafari
műugrás és toronyugrás
kötélugrás, bungee jumping
slamball
sky marathon, ultrasky marathon
jégkorong
snowkayaking és snowrafting
pogo bot
snowtrampoline
barlangászat
sport gimnasztika
sportlövészet (lövés céltáblára lőfegyver használatával)
streetluge
stunt pogo
szörf, windsurfing
trambulin
triatlon (beleértve az Ironman-t is)
tricking
túrázás vagy trekking a kijelölt utakon, UIAA II nehézségi
szintet meghaladó terepen a meghatározott nehézségi
fokozatnak megfelelő segédeszközökkel
és/vagy tartózkodás és mozgás 3500 m tengerszint
feletti magasságban
részvétel történelmi csata rekonstrukciójában
B - E fokozatú via ferrata
kitesurfing
magas kötélpálya (10 méterig)
súlyemelés
wakeboard
wallyball
gömbözés

NEM
BIZTOSÍTHATÓ
SPORTOK

A nem biztosítható sportok kategóriába tartozó tevékenységekre nem
lehet kiegészítő biztosítást kötni. Ez a lista csak tájékoztató jellegű, kérdés
esetén vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatunkkal.
bázisugrás
bikafuttatás
buildering
cave diving (barlangi búvárkodás)
cliff diving
dragster
freediving
hoverboard (légdeszka)
vitorlázás - óceáni vitorlázás
WW6 nehézségi szintű kajak és kenu
kaszkadőrség, artista tevékenység
légi sportok
vadászat egzotikus vadállatokra
egyéb motorsportok
jég alatti búvárkodás
WW VI nehézségi szintű rafting
északi összetett
skeleton
extrém sí
ski cross
síugrás és sírepülés
sky surfing
bob és szánkó jégkatlanban
spartan race
skydiving különböző fajtái
swing jumping
technikai búvárkodás
tough mudder
szélsőséges időjárási és természeti adottságú helyre,
földrajzilag távoli és nagy kiterjedésű lakatlan
területekre irányuló utazás vagy expedíció (például
sivatag, nyílt tenger, sarki területek, stb.

