Športy a voľnočasové
aktivity

FOCUS ON THE FUTURE

Ako plníme, pokiaľ poistná udalosť nastane pri športe a voľnočasových aktivitách?
Ak poistná udalosť nastane pri vykonávaní športových alebo iných obdobných voľnočasových, adrenalínových, alebo
zážitkových aktivitách, poskytujeme plnenie iba za určitých podmienok.
Ako kryjeme profesionálnych a vrcholových športovcov?
Pokiaľ je športová aktivita profesiou poisteného alebo poistený vykonáva šport na vrcholovej úrovni, a pokiaľ na tejto
úrovni vykonával šport už pred začiatkom poistenia, alebo pred jeho zmenou, je povinný nám túto skutočnosť uviesť
v našom dotazníku. Poistenie sa potom od okamihu vystavenia poistky na túto športovú činnosť vzťahuje, pokiaľ sme
ju z poistnej ochrany výslovne nevylúčili. Pokiaľ by nám poistený pri uzatváraní poistenia alebo pri jeho zmene
neuviedol, že je profesionálnym či vrcholovým športovcom, škody, ktoré pri vykonávaní takéhoto športu utrpí, by sme
nekryli.
Ako plníme v prípade škôd, ktoré sa stali pri vykonávaní rizikového športu?
Poistenie sa nevzťahuje na vykonávanie rizikových športov s výnimkou tých, ktoré nám poistený uviedol pri
dojednávaní poistenia alebo jeho zmene v našom dotazníku, pokiaľ sme ich z poistnej ochrany nevylúčili. Na nich sa
potom poistenie vzťahuje až od okamihu vystavenia poistky. Aj rizikové športy, ktoré nám poistný neuviedol v našom
dotazníku, môže poistenie kryť, to však len vtedy, pokiaľ ide o jednorazovú aktivitu poisteného v rámci zážitkovej,
teambuildingovej alebo obdobnej neopakujúcej sa akcie.
Rizikovým športom myslíme športy, ktoré sú spojené s veľmi vysokým rizikom zranenia, najmä také, ktoré sa vykonávajú v nebezpečných výškach, hĺbkach, či rýchlostiach alebo nebezpečným spôsobom (najmä bez istenia, alebo
inej ochrannej výbavy), alebo pre nich je zranenie účastníkov obvyklé a bežné, alebo je to ich cieľom.
Rizikovým športom, ako ich definujú poistné podmienky, sú najmä:
Horolezecké aktivity, ako je alpinistika, horolezectvo a skalné lezenie vo výškach nad 5 000 m.n. m so stupňom
obtiažnosti porovnateľným so stupňom VII alebo vyšším podľa klasifikácie UIAA, lezenie po ľadoch, akékoľvek lezenie
bez istenia alebo samostatne, bouldering, drytooling, lezenie po umelých stenách bez istenia, via ferrata – zaistené
cesty so stupňom obtiažnosti porovnateľným so stupňom C alebo vyšším, podľa rakúskeho označenia, alebo im
podobné aktivity.
Nebezpečné zimné športy, ako je akrobatické lyžovanie, boby a skeleton, sane, skialpinizmus, skicross, skoky na
lyžiach, snežné skútre alebo im podobné športy.
Kontaktné bojové športy a bojové umenia, ako je box, free fighting (MMA, ultimate fighting), kickbox (thajský box,
barmský box, savate, K1), wrestling, zápas (grécko-rímsky, voľný štýl), sambo alebo im podobné športy.
Motoristické športy, ako sú demolition derby, dragster, formula 1, formula 3, závody do vrchu, autokros, cross country, štvorkolky (side), drift, enduro, karting (motokáry), mini (moto, GP, skúter) motokros, mototrail, NASCAR, off-road,
plochá dráha, prírodné okruhy, cestné okruhy, rallye, rallyekros, séria GP2, supermoto, truck trail alebo im podobné
športy.
Letecké aktivity, ako sú letecké akrobacie, teplovzdušný balón, paragliding, parašutizmus, závesné lietanie (klzáky,
vetrone), ultraľahké lietanie (lietadlá, klzáky, vrtuľníky), motorový paragliding (krosná), motorové lietanie a im podobné
činnosti.
Extrémne potápanie, ako je scuba diving v hĺbkach nad 40 m, samostatné potápanie, jaskynné potápanie, potápanie
sa k vrakom, vyhľadávanie alebo vyzdvihovanie predmetov, používanie podvodných výbušnín, potápanie bez
odporúčanej potápačskej výbavy, potápanie so skútrom, potápanie so žralokmi, potápanie s obohateným vzduchom
alebo im podobné aktivity.
Vodné športy s vysokou náročnosťou, ako rafting (stupeň náročnosti WW III alebo vyšší), zjazd na divokej vode
(stupeň náročnosti WW III alebo vyšší) alebo im podobné športy.
Skoky a iné aktivity vo výškach, alebo adrenalínové aktivity, ako je base jumping, bungee jumping, kienova hojdačka,
mestský parkúr, slackline (výška nad 2 m), zorbing alebo im podobné aktivity.
Aké pravidla musí poistený pri vykonávaní športu dodržiavať?
Pokiaľ poistený vykonáva akýkoľvek šport, ako jeho poistiteľ potrebujeme, aby sa choval rozumne k svojmu zdraviu
a tak, aby svojím konaním zbytočne nezvyšoval riziko, že utrpí úraz. Poistné podmienky preto uvádzajú niektoré
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povinnosti, ktoré by mal poistený v súvislosti s vykonávaním športu dodržiavať, a pri ich porušení môžeme poistné
plnenie obmedziť alebo neposkytnúť.
Poistený najmä:
• nesmie vykonávať šport na miestach alebo v podmienkach, ktoré sú k tomu s prihliadnutím na všetky okolnosti
nevhodné; teda nemôže k vykonávaniu športu zámerne vyhľadávať terény alebo klimatické či iné podmienky, ktoré
výrazne zvyšujú náročnosť vykonávaného športu a tým aj riziko vzniku úrazu poisteného. Môže ísť napríklad
o lyžovanie v oblastiach s vyhláseným lavínovým nebezpečenstvom, surfovanie na extrémne vysokých vlnách, zjazd
(downhill) na horských bicykloch v náročnom teréne a pod. Pokiaľ sa však poistený v takýchto podmienkach ocitne
náhodou, bez toho aby to mohol predvídať, pochopiteľne ho trestať nebudeme.
• je povinný používať ochranné pomôcky, ktoré sú pri vykonávaní takého športu povinné alebo s prihliadnutím na
úroveň a miesto vykonávania športu považované za štandardné (napr. cyklistická, či lyžiarska helma); Nečakáme, že
si poistený vezme helmu na bicykel na krátku trasu s rodinou po bezpečných cyklistických trasách, alebo lyžiarsku
helmu na bežky, ale pokiaľ poistený vyrazí na niekoľkohodinový cyklo-výlet po cestách prvej triedy, alebo sa vydá na
horskom bicykli na náročný singel trek, alebo si ide zalyžovať do Álp, helma by mala byť štandardom.
• musí šport vykonávať pod dohľadom spôsobilej osoby, pokiaľ je to pre daný šport vyžadované. Pokiaľ si ide poistený, ktorý nie je držiteľom zbrojného preukazu zastrieľať na strelnicu, alebo pokiaľ si napríklad v rámci jednorazovej
zážitkovej akcie vyskúša bungee jumping, musí tak učiniť iba pod dohľadom odborne spôsobilej osoby.
• musí dodržovať iné pravidlá alebo opatrenia daného športu, pokiaľ smerujú k ochrane zdravia športovca. Pokiaľ
šport, ktorý poistený vykonáva má stanovené špeciálne pravidlá smerujúce k ochrane jeho účastníkov, je poistený
povinný ich dodržiavať a predchádzať tak vlastnému zraneniu. Môže ísť napr. o pravidlá Medzinárodnej lyžiarskej
federácie (FIS) pre správanie sa na zjazdovkách, ktoré stanovujú povinnosť lyžiarom pri stúpaní alebo klesaní
využívať výhradne okraj zjazdovky, alebo povinnosť športovcov na strelnici sa pohybovať iba v predpísaných priestoroch a pod.
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