Co je součástí pojištění?

• Základní druhy sportů jsou pojištěny standardně bez přirážky.
• Vybrané rizikové druhy sportů se sjednávají za přirážku.

Pojištění sportů

Urgentní asistenční
RIZIKOVÉ služby
Non
Stop
+420
283 002 737
aikido

léčebné výlohy v zahraničí

limity pojistného plnění

ambulantní lékařské ošetření

bez limitu

aerials

léky a další zdravotnický materiál

bez limitu

aerobic

jízda na "U" rampě
(in-line,skateboard, lyže)

skikros

akrobatické lyžování

base jump

hospitalizace včetně dopravy do nemocnice

bez limitu

aerotrim

jóga a cvičení pro zdraví

skoky na trampolíně

akrobatický rock and roll

buildering

léčba, diagnostika a operace

bez limitu

airsoft

kajak

slalom na lyžích

boby na ledové dráze

canyoning

převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR

bez limitu

americký fotbal

kanoe

sledge hokej

bojová umění a sporty

dragster

výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného

bez limitu

aquaaerobic

kickbox - aerobic

extrémní výpravy

atletika včetně skoku o tyči
a pěti, sedmi a desetiboje

snowboarding
po vyznačených trasách

box

kiteboarding apod.

jachting

formule 3000

akutní zubní ošetření
výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného

10. 000 Kč v průběhu trvání smlouvy
max. 5 dní/2.000 Kč den

ZÁKLADNÍ
skiboby

NEPOJISTITELNÉ
alpinismus

kitesurfing

snowkiting

judo

fourcross

pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v zahraničí)

1.500.000 Kč

badminton

koloběh

snowtrampoline

karate

freeskying

repatriace související s terorismem

1.500.000 Kč

baseball

kolová

heliskiing

korfbal

snowtubbing na vyznačených trasách

kayakrafting

basketbal

kickbox - bojové umění

high jump = cliffdiving

běh na lyžích
po vyznačených trasách

krasojízda

softbal

krasobruslení

horolezectví

kriket

spinning

moguls

biatlon

kulečník

sportovní gymnastika

přístrojové potápění

kaskadérství, artisti,policie, vojsko,
záchr.sbor. apod

bikros

kulturistika

sportovní rybaření

boby na vyznačených
trasách

kuželky
kvadriatlon

boccia

lakros

bowling

squash

severská kombinace

bridge

lanové aktivity, nízké 1,5m,
vysoké 8-10 m

stolní fotbal

silový trojboj

bruslení na ledě

lední hokej

stolní hokej

skeleton

minibike

bublík

lov sportovní

stolní společenské hry

skoky a lety na lyžích

motokáry závodní

buggykiting

lukostřelba

stolní tenis

skoky na gumovém laně ( bungee jumping )

motokros

sportovní boby v koridorech

motoristické sporty

bungee running

lyžování po vyznačených
trasách

synchronizované plavání

sportovní saně v koridorech

mountboarding mimo vyznačené trasy

bungee trampolin

metaná

streetluge

paragliding a závěsné létání (rogalo)

curling

moderní gymnastika

taekwondo

parašutismus

úrazové pojištění

pojistná částka

smrt následkem úrazu

200.000 Kč

trvalé následky úrazu, poměrné plnění z pojistné částky

400.000 Kč

denní odškodné za dobu nezbytného léčení
pojištění zavazadel

100 Kč na den
limity pojistného plnění a pojistné částky

všechny škody na zavazadlech pojištěného

20.000 Kč

škoda na jedné věci

10.000 Kč

všechny škody na cennostech

10.000 Kč

na jednu cennost

5.000 Kč

všechny škody způsobené vloupáním do vozidla

10.000 Kč

na jednu věc odcizenou z vozidla

5.000 Kč

na zpoždění letu od 7. hodiny

200 Kč/hodina, max. 5.000 Kč

na zpoždění zavazadel od 7. hodiny

200 Kč/hodina, max. 5.000 Kč

pronájem náhradního sportovního vybavení
připojištění zavazadel

max. 1 000 Kč/den, max. 5.000 Kč
limity pojistného plnění

všechny škody na zavazadlech pojištěného

50.000 Kč

škoda na jedné věci

25.000 Kč

všechny škody na cennostech

25.000 Kč

na jednu cennost

10.500 Kč

všechny škody způsobené vloupáním do vozidla

25.000 Kč

na jednu věc odcizenou z vozidla
pojištění odpovědnosti za škodu a jinou újmu
za újmy na zdraví nebo usmrcením

za škody na jedné věci

následné škody

újmy/škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví, usmrcením a na majetku
doplňkové asistenční služby

7.000 Kč
limity pojistného plnění
na jednu událost:

2.000.000 Kč

na všechny události:

10.000.000 Kč

na jednu událost:

1.000.000 Kč

na všechny události:

5.000.000 Kč

na jednu událost:

100.000 Kč

na všechny události:

500.000 Kč

na jednu událost:

20.000 Kč

na všechny události:

100.000 Kč

limity pojistného plnění

všechny škody z doplňkových asistenčních služeb

35.000 Kč

právní pomoc v zahraničí

35.000 Kč

náhradní pracovník

35.000 Kč

opatrovník

35.000 Kč

ztráta, odcizení, zničení dokladů
základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště
pojištění stornovacích poplatků
spoluúčast

bumerang

sportovní střelba
(střelba na terč s použitím
střelné zbraně)

synchronizované skoky
do vody (hloubka bazénu
5 a více metrů)

rafting a sporty obdobné
rychlobruslení in-line

letecké sporty (závěsné létání, letecká
akrobacie)

rychlobruslení na ledě

lezení po ledopádech

sáně na ledové dráze
lyžování a snowboarding, mimo místa
určená k provozování těchto sportů

cyklistika

monoski

šachy

cyklokros

mountainboarding
na vyznačených trasách,
při soutěžích

šerm sportovní (klasický)

vysokohorská turistika od 3 000 m n.m.
do 5 000 m n. m.

skialpinismus

šipky

vzpírání

skiextrém

nohejbal

šnorchlování

zápas řeckořímský

skitouring

duatlon

orientační běh

tanec společenský

skútskating

fitness a bodybulding

paintball

tenis

sky surfing

dragboat - dračí lodě,
pádlování

plochá dráha

florbal

parasailing

tchoukball

sněžný skútr - sjezd

fly fox

petanque

treking

snowbungeekayaking

footbag

plavání

triatlon

snowbungeerafting

fotbal

plážový volejbal

veslování

speleologie

frisbee

podvodní ragby

vodní lyžování

sportování v extrémních podmínkách
a terénech

Asistenční služby – Home Assistance
goalball

pozemní hokej

vodní pólo

golf

psí spřežení

vodní skútr (rekreačně)

hasičský sport + cvičení
záchranných sborů

radiový orientační běh

volejbal

dopravního prostředku

ragby

swing jumping

házená

rope jumping

vysokohorská turistika bez
horolezeckého náčiní do
3 000 m n. m.

historiský šerm (bojový)

rybolov ze člunu

wakeboarding

vysokohorská turistika nad 5 000 m n. m.

hokejbal

sálová kopaná

wallyball

wrestling

saně na vyznačených
trasách

windsurfing

showdown

železný muž, ironman
žonglování (diabolo,
fireshow, juggling, yoyo)

Asistenční služby jsou součástí pojištění NOE Plus a pojištění bytových domů, a to ve dvou podobách pomoci pojištěným:sporty spojené s užíváním motorového

horské kolo (ne sjezd)

5.000 Kč
5.000 Kč

cheerleaders roztleskávačky

bez limitu

in-line bruslení

skateboarding

20 %

jezdecké sporty

skiatlon

zorbing

tandemový seskok (air tandem jumps)

