
Pojištění při rekreačních a extrémních sportech - Tipy pro cestovatele - FAQ - eSky.czStrana

Pojištění při rekreačních a extrémních sportech

Hranice mezi rekreačním sportem a jeho extrémnější variantou může být velice tenká, proto je
vhodné se seznámit se základními rozdíly mezi těmito dvěma kategoriemi.

Rekreační a extrémní sporty 

Podle de�nic pojišťovatele:

rekreační sport má sloužit především pro odpočinek a zábavu,
extrémní sporty jsou provozovány pro dosažení krajních zážitků, s čímž je spojeno vyšší
riziko pro osobu, která se dané disciplíně věnuje. Jedná se o sportovní aktivitu, která
vyžaduje nadprůměrné schopnosti a odvahu.

Cestovní pojištění zahrnuje pouze rekreační sportovní aktivity, proto stojí za to vědět, zda se na
výzvy, kterým se během dovolené postavíte, vztahuje pojištění. Pokud sportovní aktivita nebude
vybočovat mimo rámec amatérské zábavy, můžete počítat s pojištěním v případě nenadálé
události. 

Rekreační sporty

Pojištění se vztahuje na rekreační provádění těchto sportů:

lyžování, snowboarding,
potápění,
jízda na čtyřkolkách, skútrech,
jízda na motorovém člunu, vodním skútru,
cyklistika atd.

Co je to rekreační potápění?
Jedná se o aktivitu s dýchacím přístrojem (akvalungem) maximálně do hloubky 18 metrů, která
probíhá mimo soutěž a ne v rámci vrcholového sportování.

Co je to rekreační lyžování a jízda na snowboardu?

Jedná se o lyžování nebo jízdu na snowboardu mimo soutěž a ne v rámci vrcholového sportování
na vyznačených sjezdovkách.

Více podrobností o pojištění vztahujícím se na jednotlivé sportovní disciplíny najdete ve
Všeobecných podmínkách pojištění. 

Extrémní sporty

Mezi extrémní sporty patří: 

sporty ve vzduchu – plachtění, let balónem, parašutismus, let kluzákem, paragliding,
létání ultralehkými letadly a všemi druhy těchto letadel, veškeré disciplíny spojené
s přemisťováním se ve vzduchovém prostoru,
bojová umění,
sebeobrana
skok na laně, bungee-jumping, atd.
rafting a všechny jeho varianty,
heliskiing,
heliboarding,
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horolezectví,
jeskynní lezení,
motoristické sporty (s výjimkou rekreační jízdy na čtyřkolkách a skútrech),
vodní motorismus (s výjimkou rekreační jízdy vodním skútrem nebo motorovým
člunem),
potápění se specializovaným vybavením,
účast ve výpravách na místa, kde panují extrémní klimatické nebo přírodní podmínky
jako: pouště, hory (nad 5500 m n. m.), savany, póly, pralesy, území pokrytá ledovcem či
sněhem, kde je nutné se pohybovat pomocí jistícího vybavení. 

Vrcholový nebo profesionální sport
Pojištění neplatí pro osoby, které jsou vrcholovými nebo profesionálními sportovci. 

Co je to vrcholový a profesionální sport?  
Jedná se o pravidelné a intenzivní tréninky a účast na závodech, akcích nebo kondičních a
školících soustředěních, také v rámci členství ve sportovních klubech, sdruženích a sportovních
organizacích, nehledě na skutečnost, zda je daná sportovní disciplína příjmová. 

Obsahuje tento článek informace, které jste hledali?  Ano  | Ne


