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SPORTY I AKTYWNOŚCI UBEZPIECZANE  
BEZ DODATKOWEJ SKŁADKI

• Aerobik
• Badminton
• Baseball
• Biathlon
• Bieganie rekreacyjne
• Caravaning
• Curling
• Fitness
• Gimnastyka
• Golf
•	 Górska turystyka piesza po szlakach (bez wspinaczki 

i użycia specjalistycznego sprzętu zabezpieczającego 
do wysokości 5 500 m n.p.m.)

•	 Hokej na trawie
•	 Jazda na bananie
•	 Jazda na łyżwach
•	 Jazda na rolkach
•	 Jazda na Segwayu
•	 Joga
•	 Jogging
•	 Kolarstwo, jazda na rowerze
•	 Koszykówka
•	 Lekkoatletyka
•	 Łucznictwo
•	 Narty wodne
•	 Nordic walking
•	 Paintball (tylko z ochroną oczu)
•	 Piłka nożna
•	 Piłka ręczna
•	 Piłka wodna
•	 Pływanie
• Pływanie jachtem żaglowym / jachtem motorowym  

w pasie wód do 20 mil morskich od brzegu
• Pływanie kajakiem/ łódką/ pontonem/ motorówką/ 

jachtem żaglowym/ jachtem motorowym po wodach 
śródlądowych

•	 Pływanie z delfinami
•	 Siatkówka (w tym plażowa)
•	 Skoki na trampolinie
•	 Skuter snieżny
•	 Skuter wodny
•	 Snorkelling
•	 Squash
•	 Tenis (w tym stołowy)
•	 Unihokej
•	 Wioślarstwo
•	 Wrotkarstwo
•	 Zjeżdżalnie wodne

SPORTY i AKTYWNOŚCI AMATORSKIE UBEZPIECZANE 
ZA DODATKOWĄ SKŁADKĄ

•	 Gimnastyka artystyczna
•	 Hokej na lodzie
•	 Jazda konna
•	 Jazda na katamaranie
•	 Jazda na nartach po oznakowanych trasach
•	 Jazda na snowboardzie po oznakowanych trasach
•	 Kajakarstwo inne niż rekreacyjne, do stopnia trudności 

WW1 i WW2
•	 Kiteboarding
•	 Kitesurfing
•	 Longboarding (z kaskiem i ochraniaczami)
•	 Nurkowanie do głębokości 30 m
•	 Nurkowanie na bezdechu (freediving) do głębokości 

30 m
•	 Rugby
•	 Saneczkarstwo
•	 Skakanie na pogo
•	 Skateboarding (z kaskiem i ochraniaczami)
•	 Ski bike
•	 Skoki do wody
•	 Snowtubing
•	 Strzelanie do celu z wykorzystaniem broni palnej 

(z instruktorem)
•	 Surfing
•	 Triathlon
•	 Wakeboarding
•	 Wędkarstwo i połowy z łodzi
•	 Windsurfing
•	 Zapasy

SPORTY i AKTYWNOŚCI EKSTREMALNE UBEZPIECZANE 
ZA DODATKOWĄ SKŁADKĄ

• Sporty i aktywności amatorskie
•	 Alpinizm
•	 Biathlon
•	 Canyoning
•	 Chodzenie po linie
•	 Cyklotrial
•	 Downhill
•	 Futbol amerykański
•	 Gokarty
•	 Heliboarding
•	 Heliskiing
•	 Jazda bobslejem
•	 Jazda łodzią odrzutową (jetski)
•	 Jazda na halfpipe
•	 Jazda na nartach poza oznakowanymi trasami
•	 Jazda na rowerze w bikeparku
•	 Jazda na snowboardzie poza oznakowanymi trasami
•	 Jazda samochodem po wydmach
•	 Kajakarstwo do stopnia trudności WW3‑WW5
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•	 Kolarstwo górskie
•	 Łyżwiarstwo szybkie
•	 Maratony
•	 Myślistwo
•	 Nurkowanie na bezdechu (freediving) na głębokość 

poniżej 30 m
•	 Nurkowanie na głębokość poniżej 30 m
•	 Paintball (tylko z ochroną oczu)
•	 Paralotniarstwo
•	 Paralotniarstwo wodne/ parasailing
•	 Podnoszenie ciężarów
•	 Polowania i gonitwy sportowe (z wyjątkiem zwierząt 

egzotycznych)
•	 Rafting snieżny
•	 Rafting wodny
•	 Safari (z organizatorem, z bronią)
•	 Skialpinizm
•	 Skiathlon
•	 Skok na bungee (z instruktorem)
•	 Skok o tyczce
•	 Slamball
•	 Spadochroniarstwo
•	 Speleologia
•	 Sporty walki (Boks, Aikido, Judo, Karate, Taekwondo, 

Kickboxing, MMA, Zapasy i inne)
•	 Szermierka
•	 Szybownictwo
•	 Tobogganing
•	 Trampolina śnieżna
•	 Uczestnictwo w wyprawach survivalowych lub do 

miejsc z Ekstremalnymi warunkami klimatycznymi  
lub przyrodniczymi tj. pustynia, busz, bieguny, dżungla, 
tereny lodowcowe i tereny śnieżne wymagające użycia 
sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego

•	 Udział w rekonstrukcjach
•	 Wspinaczka wysokogórska (do 5 500 m n.p.m
•	 Wspinaczka lodowa
•	 Wyścigi konne
•	 Ziplining
•	 Zjazd po linie do wspinaczki (z instruktorem)


