
Pojištění asistenčních služeb pro motorové vozidlo

Pojištění asistenčních služeb pro nepojízdné kolo

mimo Evropu všechny země světa s výjimkou USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Japonska, 

Jihoafrické republiky

územní platnost

Evropa evropské státy včetně Turecka, Alžírska, Maroka, Tuniska, Kypru, Egypta, Izraele, Jordánska, 

Gruzie, Arménie, Ázerbájdžánu a evropské části Ruské federace

Svět všechny země světa

Slovenská republika území Slovenské republiky

Česká republika území České republiky

riziková skupina

turista

sport

osoba - účastník zájezdu bez omezení věku, který během zájezdu provozuje následující zimní 

sporty: běh na lyžích po vyznačených trasách, jízda na bobech po vyznačených trasách, 

bruslení na ledě, sáňkování a který neprovozuje rizikové sporty a/ nebo nevykonává 

manuální práci

osoba - účastník zájezdu bez omezení věku, který během zájezdu provozuje zimní sporty 

nebo rizikové sporty a který nevykonává manuální práci

Za rizikové sporty se považují:

Evropa území Evropy podle geografického rozdělení, s výjimkou území Ruské federace, Běloruska, 

Krymské autonomní republiky, Kosova a Turecka.

s výjimkou České republiky, země trvalého pobytu pojištěného a země v níž je pojištěný 

účastníkem verejného zdravotného pojištění

americký fotbal

gymnastika

rychlobruslení

rizikové sporty jakékoliv sportovní disciplíny (amatérské i profesionální), jde-li o soutěž nebo o přípravu na 

soutěž

lední hokej

rugby

sjezd na kole

jezdecké sporty

psí spřežení (mushing)

akrobatické tance

Cestovní pojištění pro účastníky zájezdů

Evropa území Evropy podle geografického rozdělení, s výjimkou území Ruské federace, Běloruska, 

Ukrajiny, Krymské autonomní republiky, Kosova a Turecka.



rizikové sporty

bikros

cyklokros

bojové sporty

skateboarding

parkur

fourcross

střelecké sporty

myslivectví

letecká akrobacie

seskok padákem z letadla nebo z výšek

lety na padáku

aerotrim

pilotáž

závěsné létaní

tandemový seskok

base jump

bungee jumping

lety na rogalu

paragliding

parasailing

mountainboarding

powerkiting

kaňoning

fly fox

motoristické disciplíny na zemi, sněhu, ledu, na vodě včetně jízdy na vodním skútru

buggykiting

snowkiting

skikros

skialpinismus

skálolezectví

buildering

lety na lyžích

kayakrafting

cliff diving

potápění s dýchacím přístrojem

jízda na bobech, skibobech, sportovních saních

skeletonech

streetluge

lyžování mimo vyznačené trasy

akrobatické lyžování

freestylové a freeridové lyžování

heliskiing

skoky na lyžích

rafting

rafting

jachting

plachtění (mimo pobřežního)

windsurfing

kitesurfing

wakeboarding

vodní lyžování

vodní paragliding

surfing

splavování řek (kanoe, kajak)



rizikové sporty

turistika vykonávaná na ledovcích, turistika vykonávaná po neznačených cestách nad horní 

hranicí lesa a turistika vykonávaná po značených i neznačených cestách, pokud jsou na této 

cestě umístěny umělé jisticí prostředky (např. lana, řetězy, stoupačky, žebříky) nebo je 

k překonání takové cesty potřebné použití jakékoliv součásti horolezecké výbavy (lano, sedací 

úvaz, prsní úvaz, přilba, karabina, skoba)

bouldering

alpinismus

speleologie

horolezectví


