
UNIQA Asigurări SA
Str. Nicolae Caramfil, nr.25, parter, etaj 2-5, sector 1, București
Înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului J/40/13092/2004,
Identificator unic la Nivel European (EUID):ROONRC.J/40/13092/2004
Cod unic de înregistrare 1813613,
Societate administrată în sistem dualist
Capital social integral vărsat 323 800 600 RON

Cont IBAN RO 81 RZBR 0000 06000 124 8004 RON - Raiffeisen Bank
Societate autorizată de Autoritatea de Supraveghere Financiară

Înmatriculată în Registrul Asigurătorilor sub nr. RA – 007/10.04.2003
Cod LEI 529900EHBJY3Z379SR41

Telefon: 0374.400.400, Fax: +40 21 212.08.43
e-mail: info@uniqa.ro;www.uniqa.ro; / UNIQA.Asigurări

Pag 1 din 1

VR
_C

Z_
V1

_1
0.

20
19

19

1. Prezenta Clauză suplimentară este valabilă numai împreună cu Condiţiile de asigurare pentru Asigurarea Medicală
pentru Călătorii in Străinătate, pe care le completează ca parte a Contractului de asigurare şi au caracter derogatoriu de la orice
prevedere contrară din Condiţiile de asigurare pentru Asigurarea Medicală pentru Călătorii in Străinătate.

2. Clauza de Sporturi Extreme poate fi activată doar pentru Planul Europa la suma maximă asigurată de 50.000 EUR.
3. În baza prezentei Clauze suplimentare si prin plata unei prime suplimentare, Asigurătorul acceptă să extindă acoperirea
din asigurare pentru:

3.1. Cheltuielile cu asistenţa medicală de urgență acordată Asiguratului în timpul călătoriei în străinătate necesară în
cazul producerii evenimentelor asigurate apărute ca urmare a practicării de către Asigurat a unor activități cu grad ridicat de
periculozitate;

3.2. Cheltuielile cu asistenţa medicală de urgență acordată Asiguratului în timpul călătoriei în străinătate necesară în
cazul producerii evenimentelor asigurate apărute ca urmare a avalanșei de zăpadă, prăbușirii de zăpadă cu condiția ca
accidentul să nu se fi produs ca urmare a practicării sportului de iarnă în locuri neamenajate.

4. Prin prezenta Clauză Suplimentară sunt acoperite următoarele sporturi, dar fără a se limita la acestea:

A. Sporturi terestre:
- indoor climbing (cățărări de interior), adventure racing, aggresive inline skating (patinaj extrem cu rolele), motociclism

MBT/BMX (cros ciclist), conducere ATV, călărie, speologie, motorcross, ciclism, raliuri, mountain bike(inclusive downhill),
speed biking (ciclism viteză), speed skiing, scootering (concurs de măiestrie cu trotineta), street luge, off-road cu mașini de
teren, extreme skiing, freestyle skiing, land & ice yachting (întrecere cu atelaje cu vele pe uscat sau pe gheață), mountain
boarding (întreceri montane cu o placă cu roți), tiroliană, abseiling, outdoor climbing, alpinism (până la maxim 4500 m
altitudine față de nivelul mării efectuat pe trasee combinate gheață+stâncă+zăpadă), sandboarding (întreceri cu placa pe
dune de nisip), skateboarding, snowboarding, snowmobiling, snowkayaking, snowkiting, sanie, bob, sărituri cu schiurile,
patinaj pe gheață, vânătoare sportivă, paintball, pescuit cu harpon cu resort sau aer comprimat, trageri cu arme de foc, cu
aer comprimat, tir cu arcul sau arbalete, safari (la picior, cu mașina, fără arme).

B. Sporturi aeriene:
- BASE jumping (săritura de la un punct fix), bungee jumping, planorism, deltaplanorism, high wire (mers pe sârmă), ski

jumping, parașutism (skydiving), sky surfing, parapantă (sky flying), kiting, zbor cu aeronave cu motor de mici dimensiuni,
zbor cu aparate mai ușoare decât aerul (balon, aerostat).

C. Sporturi nautice:
- schi nautic cu picioarele goale (barefoot water skiing), sărituri în apă de pe stânci (cliff diving), scufundări libere, jet skiing,

kitesurfing, kayaking, surfing, rafting, scuba-diving, caiac, canoe, yachting, navigație cu vase prevăzute cu vele, wakeboard,
powerboat, speed sailing, windsurfing, toate tipurile de scufundări inclusiv: scufundări în peșteri cu aparat autonom de
respirat sub apă, scufundări sub gheață, înot alături de rechini, delfini, pești sau recifii de corali.

5. Excluderi specifice: pe lângă excluderile din pct.g.3 si art.1.3, 3.1, 4.2, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1 şi Cap.VI, UNIQA Asigurări S.A. nu
acoperă costurile produse în cazul:

5.1. Evenimentelor produse ca urmare a practicării sporturilor în afara pistei/locurilor amenajate;

5.2. Ca urmare a închiderii pistei indiferent de cauze sau ca urmare a intervențiilor tehnice asupra pistei/patinoarului
sau mijloacelor mecanice de urcare pentru care Asiguratul și-a facut rezervarea;

5.3. Înlocuirii tichetului de acces in locurile amenajate unde se desfașoară activitatea în cazul pierderii, furtului sau
deteriorării indiferent de cauză;

5.4. Practicarea acestor activități reprezintă o încălcare a normelor legale locale.

CLAUZA SUPLIMENTARĂ
privind acoperirea cheltuielilor pentru evenimente produse ca o consecință a practicării

Sporturilor Extreme în timpul călătoriei în străinătate

http://www.uniqa.ro

