
Opis

Pakiet NA WSZELKI WYPADEK

GRUPA I
aktywności objęte ochroną
w zakresie podstawowym

-
czynku, relaksu lub rozrywki, których głównym celem jest odnowa sił biologicznych i skoncentro-
wanie się na aktywnym, zdrowym trybie życia, w tym udział w zajęciach i imprezach sportowych 

-
muje także uprawianie sportów walki i sztuk walki: boks, sumo, judo, jujitsu, karate, taekwondo, 
zapasy, aikido, tai chi, kung fu, capoeira, kendo, iadio, kyudo, signum polonicum oraz rekonstruk-
cje walk i bitew historycznych;

GRUPA II
aktywności objęte ochroną
jako rozszerzenie za opłatą

dodatkowej składki

w warunkach dużego ryzyka, często zagrażające zdrowiu i życiu. Są to:
a) alpinizm, alpinizm podziemny, speleologia;
b) abseiling, bungee jumping;
c) bobsleje, bojery;
d) canoeing górski, rafting powyżej stopnia trudności WW 4, hydrospeed;
e) freediving, nurkowanie przy użyciu aparatów oddechowych w miejscach o głębokości powy-

żej 18 m, płetwonurkowanie sportowe;
f) heli-skiing, heli-snowboarding;
g) freeskiing, freeride;
h) jazda na nartach lub snowboardzie poza wyznaczonymi trasami;
i) downhill MTB, wyczynowa jazda na BMX, street lunge;
j) jazda na rolkach, deskorolkach, rowerze, motocyklach lub quadach na specjalnie przygotowa-

-
dzaju murków, poręczy, schodów, usypanych z ziemi górek, „hopów”, „dirtów”, ramp, skoczni, 
zjazdów, dołów, muld, kolein, słupków lub tyczek (z wyjątkiem miejskich i turystycznych dróg 
rowerowych);

k) 
l) lotniarstwo, szybownictwo, baloniarstwo;
m) paralotniarstwo, spadochroniarstwo, B.A.S.E. jumping, sporty lotnicze;
n) parkour, rugby, futbol amerykański;
o) boks birmański (lethwei), boks francuski (savate), boks tajski (muay thai);
p) wspinaczka skalna lub lodowa, bouldering, wspinaczka wysokogórska, himalaizm, trekking 

na wysokości powyżej 2 500 m n.p.m., wyprawy w obszary górskie i wyżynne na wysokości 
powyżej 5 500 m n.p.m.;

q) zorbing;

GRUPA III
aktywności wyłączone z ochrony

z wyjątkiem Klauzuli nr 11 
Ubezpieczenie dziecka

-

cywilnoprawnej, w tym uczestnictwo w zawodach i treningach, uprawniające do otrzymywania re-
gularnego wynagrodzenia, diet, zasiłków, stypendium i pensji. Grupa ta obejmuje także uprawianie 
piłki nożnej w ramach lig organizowanych lub nadzorowanych przez Polski Związek Piłki Nożnej 
(PZPN) lub wojewódzkie Związki Piłki Nożnej oraz uprawianie sportów walki i sztuk walki innych 


