
Lubisz aktywnie spędzać urlop? 
Z naszym ubezpieczeniem możesz 
bez ograniczeń oddać się 
swojej ulubionej aktywności. 
Zadbamy o Ciebie podczas 
letnich i zimowych 
wyjazdów, bez względu 
na to czy jesteś w 
górach czy nad 
morzem.

Dodatkowe ubezpieczenie  
sportów wysokiego ryzyka

www.axa-assistance.pl

Sporty wysokiego  
ryzyka

Jeżeli interesująca Cię dyscyplina sportu nie jest uwzględniona 
w żadnej z kategorii sportów, napisz do nas z zapytaniem 
o możliwość jej ubezpieczenia.



Sportujte bez rizika

Podział sportów według ryzyka

www.axa-assistance.pl

GRUPA SPORTÓW DYSCYPLINA W GRUPIE ZWYKŁE WYSOKIEGO 
RYZYKA

aerobik aeroboks, aqua aerobik, gimnastyka
aerotrim

akrobatyka

akrobatyczny rock and roll, gimnastyka 
sportowa, gimnastyka artystyczna, halfpipe, 
narciarstwo akrobatyczne, poledande, skoki 
do wody, freeskiing

baseball softball, palant
bieg na orientację biegi przeszkodowe, biegi przełajowe
bobsleje skeleton
bungee
bungee running
bungee trampolina
canyoning
chodzenie po linie slacklining
curling
cyclotrial
downhill

dyscypliny związane z przemieszczaniem się 
w przestrzeni powietrznej;

lotniarstwo, paralotniarstwo, poliotowanie 
samolotów, szybownictwo, parascending, 
parasailing, spadochroniarstwo, baloniarstwo, 
motolotnia, skoki narciarskie, flyboard, tyrolka, 
zip line, fly flox,

fitness bodybulding, kulturystyka, cheerleading, rower 
stacjonarny, siłownia, podnoszenie ciężarów

freeboarding
freedive
futbol amerykański, irlandzki, 
gokarty

hokej hokej na trawie, hokej na lodzie, unihokej (w 
hali), hokej pod wodą (oktopush)

jazda konna
jazda na łyżwach

jazda na nartach
(w tym snowpark, o ile nie ma akrobacji), 
skiathlon - biegi narciarskie, monoski, 
narciarstwo zjazdowe, narciastwo alpejskie

jazda na nartach wodnych
jazda na skuterach śnieżnych/ wodnych
jazda na snowboardzie (w tym snowpark, o ile nie ma akrobacji)
kajakarstwo do stopienia trudności WW3-
WW5 wioślarstwo,  canoe

kajakarstwo stopinia trudności WW1 i WW2 wioślarstwo, canoe
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GRUPA SPORTÓW DYSCYPLINA W GRUPIE ZWYKŁE WYSOKIEGO 
RYZYKA

kajaki śnieżne

kitesurfing i wszystkie jego odmiany kiteboarding, snowkitesurfing, 
snowkiteboarding, landkiting, snowkiting, 

kolarstwo  
kolarstwo górskie
koszykówka slamball, streetball, korfball
kulturystyka

lekkoatletyka skok o tyczce, skok w dal, rzut kulą, rzut młotem, 
biegi, rzut oszczepem

łucznictwo
łyżwiarstwo szybkie
maraton (w tym półmaraton i ultramaraton) ultraskymarathon, skymaraton
modelarstwo sportowe
mountainboarding
narty i snowboard poza wyznaczonymi 
trasami heliskiing

nordic walking
nurkowanie z aparatem oddechowym 
do głębokości 10 metrów (z instruktorem 
lub z wymaganym certyfikatem)
nurkowanie z aparatem oddechowym 
powyżej 10 metrów (z instruktorem lub 
z wymaganym certyfikatem)
paintball airsoft
park linowy
parkour
polo wodne polo
ponadprzecięte umiejętności, odwaga 
i działania w warunkach dużego ryzyka bridge walking, freeride

rafting o poziomie trudności WW3-WW5 spływ pontonowy, river tubing
rafting stopnia trudności WW1 i WW2 spływ pontonowy, river tubing
rafting śnieżny
rugby rugby podwodne
skateboarding longboarding
skialpinizm
skiboby skibike, snowscoot
snorkeling
snowtubing
spartan-race ironman
speleologia

Podział sportów według ryzyka
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GRUPA SPORTÓW DYSCYPLINA W GRUPIE ZWYKŁE WYSOKIEGO 
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sporty motorowe (orócz quadów i skuterów) quady, skuter wodny i śnieżny w amatorskich, 
a w wysokiego ryzyka: motoskiering, four cross

strzelectwo
surfing bodyboarding, kneeboarding

sztuki i sporty walki
aikido, boks, judo, karate, kickboxing, MMA, 
capoiera, szermierka, teakwondo, tai chi, 
tricking, zapasy

trekking bez użycia sprzętu 
specjalistycznego i na wysokości do 3 500 m 
n.p.m.
trekking z użyciem sprzętu 
specjalistycznego lub na wysokości powyżej 
3 500 m n.p.m.
via ferrata stopnia trudności A
via ferrata stopnia trudności od B do E
wakeboarding

wieloboje biathlon, duathlon, kvadriatlon, piecio-, 
siedmio-, dziesięcioboje, triathlon

windsurfing

wspinaczka górska, wysokogórska, skalna, skałkowa, lodowa, 
ściankowa

odpoczynek i rozrywka

banan wodny, bumerang, badminton, frisbee, 
gol, gry karciane, gry planszowe, szachy, jazda 
na słoniu/ na wielbłądzie, jazda na wrotkach, 
krykiet, kręgle, zajęcia teambuldingowe, zorbing, 
wędkarstwo, tenis, tenis stołowy, ping-pong, 
taniec, taniec towarzyski, balet, breakdance, 
bagjump, squash, rzutki, safari, siatkówka, 
siatkówka plażowa, boccia, piłka nożna, piłka 
ręczna, tchoukball, piłka rowerowa, piłkarzyki, 
pływanie, pływanie synchroniczne, petanque, 
jazda na rolkach, goalball, joga, jogging, jazda 
rowerem, spinning, jazda rowerem wodnym

żeglarstwo do 12 mil morskich od brzegu katamaran, yachting
żeglarstwo powyżej 12 mil morskich 
od brzegu katamaran, yachting

żonglowanie kuglarstwo


