Ultima actualizare: 21.08.2017

Activități sportive cu risc ridicat

Diferența dintre sporturile practicate de amatori și sporturile extreme este foarte mică, de
aceea trebuie să vă informați care sunt deosebirile. În conformitate cu definițiile date de
asiguratori:
sportul pentru amatori este în principal destinat pentru relaxare și divertisment;
sporturile extreme sunt practicate cu scopul de a maximiza experiența și prin
urmare sunt asociate cu riscuri mai mari. Această activitate sportivă necesită
aptitudini extraordinare și curaj.
Nu veți putea beneficia de asigurare atunci când participați la anumite sporturi sau activități
în cazul în care există un risc ridicat să suferiți vătămări corporale sau dacă astfel de sporturi
și activități reprezintă scopul principal al călătoriei dumneavoastră. Beneficiați în mod
automat de acoperire pentru următoarele activități, cu condiția ca acestea să nu reprezinte
scopul principal al călătoriei dumneavoastră:
schi, snowboard
scufundări (la o adâncime de 30 metri)
plimbare pe ATV-uri, scutere
plimbare cu o barcă cu motor, jet-ski
ciclism etc.
Ce este un amator de scufundări?
Amatorii de sporturi extreme pot face scufundări și scuba diving până la adâncimea de 18
metri.
Ce este un amator de schi sau snowboard?
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Schiul și snowboard-ul se practică pe rute desemnate și stabilite. Pentru multe detalii despre
beneficiile oferite în cazul practicării unui sporturi cu risc ridicat, vă rugăm să consultați
condițiile generale de asigurare.
Sporturile extreme incluse sunt:
parasailing, plimbare cu parașuta, zbor cu balonul cu aer cald, sărituri cu parașuta;
arte marțiale;
sporturi de apărare;
bungee jumping;
rafting;
heliskiing;
heliboardig;
alpinism, speologie;
motociclism;
navigație, barcă cu motor;
scufundări cu echipament de specialitate;
participarea la expediții unde condițiile meteorologice sunt extreme sau de tip
natural de deșert, munți înalți, gheață, junglă și terenuri care necesită utilizarea de
echipamentelor de siguranță și specialitate.
Competiții și sporturi pentru profesioniști
Asigurarea de călătorie nu acoperă competițiile pentru sportivii profesioniști.
Ce este un sportiv profesionist?
Persoane ce participă la antrenamente regulate și intensive, în timp ce participă la
concursuri, evenimente sau tabere de fitness sau de formare, inclusiv în calitatea de
membru al clubului sportiv, sindicat sau organizație, indiferent de disciplina sportivă.

Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne lăsați un mesaj în secțiunea de contact de pe site .
Solicitarea dvs. va fi tratată cu prioritate și vom reveni cu un răspuns cât mai curând posibil.

Ați găsit informația pe care o căutați în acest articol?
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