Úrazové pojištění UNIQA pojišťovna, a. s.

Rizikové skupiny
Zařazení do příslušné rizikové skupiny se provádí dle povolání a rizikových činností.

POVOLÁNÍ

RS1:
Administrativní pracovník, advokát, aranžér, architekt, asistent, auditor, barman, brašnář, celník,
cukrář, čalouník, číšník, delegát, diplomat, dispečer, domovník, dozorční v metru, důchodce starobní
(nepracující)*, duchovní, ekolog, ekonom, elektronik, expediční pracovník (administrativa), finančník,
fotograf, grafik, herec, historik, hodinář, holič, hospodyně, hosteska, hradlář, hrázný, hudebník,
hygienik, chovatel malých zvířat, chůva, inspektor, jednatel, jemný mechanik, kadeřnice, kartograf,
klenotník, kněz, knihař, knihovník, konstruktér, kontrolor, konzultant, kosmetička, košíkář, kožešník,
krejčí, krupiér, kuchař, květinář, laborant, lékárník, lékař, lektor, letuška (velké civilní dopravní letadlo
nad 100 osob), loutkář, makléř, malíř, manažer, masér, maskér, mateřská dovolená, meteorolog,
modelář, modelka, moderátor, mistr (administrativa), mistr odborného výcviku, nástrojař, návrhář,
nezaměstnaný, notář, novinář, obchodník, obchodní zástupce, obuvník, odhadce, operátor, optik,
ošetřovatel, pečovatel, pedikér, pekař, pilot (velké civilní dopravní letadlo nad 100 osob), pokladní,
pokojská, policista (administrativa, beze zbraně), policista/-ka městský, poradce (daňový, finanční,
obchodní, pojišťovací), politik, poslanec, pracovník v oblasti cestovního ruchu, pracovník v oblasti
drobných služeb, pracovník v reklamě, pracovník ve školství, pracovník ve zdravotnictví, právník,
prodavač (ne stánkař), programátor, projektant, prokurista, provozní, průvodce, průvodčí ČD,
překladatel, psycholog, recepční, redaktor, redaktor, referent, rehabilitační pracovník, rentiér, reportér,
revizor, rybář, ředitel, sanitář, sekretářka, senátor, servírka, skladník (administrativa), sociální
pracovník, sochař, soudce, spisovatel, správce, statistik, steward (velké civilní dopravní letadlo nad
100 osob), student, stylista, šatnářka, šička, švadlena, školník, šperkař, tajemník, technik
(administrativa), technolog, telefonista, THP, tiskový mluvčí, tlumočník, trenér (ve fit centru), účetní,
učitel všech oborů a úrovní (kromě autoškoly), uklízečka, umělec (kromě baletu, cirkusu a varieté),
úředník, vědec, veterinář (pro malá zvířata), vedoucí, veřejný činitel, vizážista, voják (administrativa,
beze zbraně), vychovatel, výpravčí, výtvarník, výzkumník, zdravotník, zlatník, znalec, zpěvák, žena
v domácnosti
*Pozn.: Pracující důchodce je zařazen dle rizika vykonávané práce.

RS2:
Agronom, automechanik, bagrista, baletka, barvíř, bednář, brusič, cvičitel, dělník, deratizér, dlaždič,
dojič, dřevorubec, elektrikář, elektromechanik, elektromontér, elektrotechnik, expediční pracovník
(obsluha zařízení), frézař, galvanizér, geodet, geolog, hajný, hasič, hlídač, horník v povrchových
dolech, chovatel velkých zvířat, chemik, instalatér, izolatér, jeřábník, justiční stráž, kameník, karosář,
keramik, klempíř, kominík, kovář, kovoobráběč, krmič, kulisák, kurýr, lakýrník, lanovkář, lesní dělník,
lesník, loďař, malíř pokojů, mechanik, mlynář, montér, myč oken, myslivec, natěrač, námořník,
obchodní zástupce (řidič), obkladač, obráběč kovů, obsluha strojů a zařízení, opravář, osvětlovač,
ošetřovatel zvířat, pasíř, plavčík, plynař, podlahář, pohraniční stráž, policista (se zbraní), popelář,

porybný, posunovač, poštovní doručovatel, pracovník bezpečnostní agentury, pracovník na pile,
pracovník technických služeb, pracovník v dopravě, pracovník ve filmovém oboru, pracovník
v hutnictví, pracovník v chemickém průmyslu, pracovník v lehkém i těžkém průmyslu, pracovník
v povrchovém dole, pracovník ve strojírenství, pracovník v zemědělství, provozní, přadlena,
restaurátor, rozhodčí (sportovní), rytec skla, řezbář, řezník, řidič (profesionální), sedlář, seřizovač,
skladník (obsluha zařízení), sklář, sklenář, sládek, slévač, soustružník, statik, stavař, stavbyvedoucí,
stěhovák, stevard, stolař, strážný (venkovní služba), strážný, strojník, strojvedoucí, studnař, svářeč,
štukatér, švec, tanečník, tavič, taxikář, technik, tesař, tiskař, tkadlec, topenář, topič, trenér (sportovní),
truhlář, učitel v autoškole, údržbář, uzenář, valcíř, včelař, veterinář (pro velká zvířata), vinař, vlekař,
vrátný, voják (se zbraní), vykladač vagónů, výtahář, zahradník, záchranář (zdravotní, sanitka, mimo
hlubinného dolu), zámečník, zásobovač, závozník, zedník, zemědělec, zoolog, zootechnik, zvonař,
železničář.

RS3:
Artista, bezpečnostní složky (mimo zásahových jednotek, tělesné stráže, příslušníků skupin zvláštního
nasazení a vojsk OSN)*, dozorce, elektrikář (práce s vysokým napětím a/nebo ve výškách), fasádník,
horník v hlubinném dolu, kaskadér, krotitel zvěře, lešenář, letuška (malé či střední dopravní letadlo do
100 osob), nositel zbraně v zaměstnání*, ošetřovatel koní, pilot (malé či střední dopravní letadlo do
100 osob) pokrývač, potápěč (s dýchacím přístrojem), pracovník s výbušninami, pracovník
v hlubinném dole, pracovník ve vězeňské službě, pracovník ve výškách (včetně použití závěsné lávky,
sedačky nebo lana, v nucených polohách bez pracovních plošin, z provazových žebříků apod.),
pyrotechnik, speleolog, stevard (malé či střední dopravní letadlo do 100 osob), střelmistr, šermíř
(historický šerm), tovární jezdec, tunelář, záchranář (horská služba apod. vyjma hlubinného dolu),
žokej.

RS4:
Vojenský pilot, záchranář v hlubinných dolech, tělesná stráž, zásahová jednotka.

Nepojistitelná povolání:
Příslušník skupin zvláštního nasazení a vojsk OSN.

RIZIKOVÉ ČINNOSTI
Dle sportů se pojištěné osoby rozdělují do 4 RS.
Provozování sportů se klasifikuje do tří stupňů:
- rekreační provozování (není v rámci organizací, jejichž náplní je organizování
tělovýchovné, soutěžní nebo závodní činnosti) – REK
- registrované provozování (je v rámci organizací, jejichž náplní je organizování
tělovýchovné, soutěžní nebo závodní činnosti) – REG
- profesionální provozování (profesionální sportovci a sportovci zúčastňující se
zahraničních soutěží nebo nejvyšší republikové soutěže) - PRO

Sporty jsou rozděleny do 4 kategorií s jednotným členěním do RS :

Profesionální provozování sportů se zvýšeným rizikem a nebezpečných sportů nelze
standardním způsobem pojistit.
Rozdělení sportů do kategorií:
Bezpečné sporty
Aerobik, badminton, baseball, biatlon, biliár, bowling, bruslení in-line, curling, dálkové pochody, floorbal,
frisbee, golf, hasičský sport, jóga, korfbal, kriket, kulečník, kuželky, lukostřelba, lyžování klasické (běh na lyžích),
metaná, minigolf, orientační běh, paintball, páka - přetlačování rukou, petangue, plavání, potápění bez DP
(šnorchlování), pozemní hokej, rekreační cvičení (ZRTV), rybářský sport, rychlobruslení, skateboard, softball,
sportovní lezení po umělých stěnách, stolní tenis, střelectví, šachy, šipky, tanec společenský (i závodní,
sportovní), tenis, turistika, veslování, závody dračích lodí

Obyčejné sporty
Breakdance, cyklistika dráhová, cyklistika - horská kola, cyklistika silniční, cyklotrial, gymnastika moderní,
gymnastika sportovní, házená, hokejbal, hokej in-line, intercross, jachting, jezdectví psích spřežení, jízda na
bobech, jízda na saních, kanoistika, kolektivní sporty, kopaná, košíková, krasobruslení, kulturistika, lacross,
lední hokej, lehká atletika, lyžování sjezdové, národní házená, nohejbal, odbíjená, plachtění (plachetnice),
ricochet, skiboby, skoky do vody, snowboarding, squash, šerm, triatlon, vodní pólo, vodní slalom a sjezd,
vysokohorská turistika, vzpírání.

Sporty se zvýšeným rizikem
Americký fotbal, asijská bojová umění, box, historický šerm, horolezectví, jezdectví, jízda na vodních a sněžných
skútrech, judo, karate, kontaktní sporty, potápění s dýchacím přístrojem, rafting, ragby, skeleton, skialpinismus,
skoky na lyžích, vodní lyžování, zápas.

Nebezpečné sporty
BASE jumping, bungee jumping, canyoning, freediving, létání, motosport, motorismus, paragliding,
parašutismus.

