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Sabiedrība:    Produkts: 
AAS “BTA Baltic Insurance Company“     Velosipēda un ar tā lietošanu saistīto risku apdrošināšana 

Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārīgu produkta aprakstu. Pilnīga informācija, kas sniedzama pirms 
apdrošināšanas līguma noslēgšanas, un informācija par apdrošināšanas produktu ir sniegta citos dokumentos. Pilnīga informācija, tostarp 
apdrošināšanas noteikumi, kas satur izsmeļošu informāciju par apdrošināšanas produktu, ir publicēta www.bta.lv.  
 
Šis dokuments neatspoguļo konkrēta apdrošināšanas līguma noteikumus. Noslēgta  apdrošināšanas līguma noteikumi, tostarp 

apdrošinātie pamata riski un apdrošinātie papildriski,  ir norādīti apdrošināšanas līgumā. 

 

Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
 
Velopolise nodrošina kompleksu apdrošināšanas aizsardzību. Ar velopolisi tiek apdrošināts velosipēds pret bojājumiem, bojāeju un zādzību 
(apdrošināšanas veids: īpašuma apdrošināšana pret citiem zaudējumiem (bojājumiem, ko īpašumam nodara krusa, salna, zādzība un citi 

negadījumi)), velobraucēja civiltiesiskā atbildība par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem (apdrošināšanas veids: vispārējās 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšana), ja velobraucējs braucot ar velosipēdu savainojas (apdrošināšanas veids: nelaimes gadījumu 
apdrošināšana). 

 Kas tiek apdrošināts?  
 

Kas netiek apdrošināts? 

Velosipēda  apdrošināšana  

Tiks atlīdzināti zaudējumi, ja velosipēds būs bojāts tādā 
mērā, ka tas vairs nebūs izmantojams vai tas tiks 
nozags. 

 
Velosipēdu var apdrošināt pret šādiem riskiem:  
  Uguns nelaime; 
  Dabas stihijas; 
  Trešo personu prettiesiska rīcība (ieskaitot 
velosipēda zādzību); 
  Ūdens noplūde no inženierkomunikācijām; 
  Bojājumu risks.  
 

Nelaimes gadījumu apdrošināšana 

Sniegs Jums finansiālu atbalstu, notiekot nelaimes 
gadījumam. Tiks atlīdzināti izdevumi par saņemtajiem 
medicīniskajiem izdevumiem Latvijas ārstniecības 
iestādēs, kā arī tiks izmaksāta kompensācija atkarībā no 
gūtās traumas smaguma. 

 Nelaimes gadījumu apdrošināšana iekļauj šādus 
riskus: 

  Traumas; 
 Darbspēju zaudējums; 
 Nāve;  
 Medicīniskie izdevumi.  

  

Velobraucēja civiltiesiskās atbildības 
apdrošināšana 

Atlīdzinās trešajām personām radušos zaudējumus 
saistībā ar kaitējumu veselībai vai mantai, kas var 
rasties Jūsu kā velobraucēja darbības vai bezdarbības 
rezultātā. 

 Tiek atlīdzināti trešajām personām radušies 
zaudējumus saistībā ar kaitējumu veselībai vai mantai, 
kas var rasties Jūsu kā velobraucēja darbības vai 
bezdarbības rezultātā. 

Apdrošināšanas līgumā norādītā apdrošinājuma 
summa un atbildības limits ir maksimālā naudas 
summa, kas var tikt izmaksāta, iestājoties 
apdrošināšanas gadījumam. Apdrošināšanas līgumā 
var būt paredzēti limiti, apakšlimiti, kas izteikti naudas 
summas vai procentu veidā, kas ir maksimālā 
atlīdzības summa, kas var tikt izmaksāta noteiktos 
apdrošināšanas līgumā paredzētos gadījumos, 

 zaudējumi, kuri radušies ilgstošu, pakāpeniski 
notiekošu procesu rezultātā. 

 zaudējumi, kuri radušies būtiski pārkāpjot Ceļu 
satiksmes noteikumus; 

 zaudējumi, kuri radušies piedaloties 
riteņbraukšanas sacensībās vai treniņos kā 
profesionālam velo sportistam; 

 zaudējumi, kuri radušies nodarbojoties ar 
downhill, freestyle, trial riteņbraukšanu, kā arī 
BMX velosipēdiem un velorikšām, vai sniedzot 

velokurjera pakalpojumus; 
 zaudējumi, kuri radušies Jums atrodoties alkohola, 

narkotisko vai psihotropo vielu iedarbībā. 

  

 Vai ir kādi seguma ierobežojumi? 
 

! Netiks atlīdzināti zaudējumu velosipēda zādzības 
gadījumā, ja tas nebūs reģistrēts CSDD velosipēdu 
reģistrā; 

! Apdrošinātais velosipēds ir jāatrāda vai jāiesniedz 
tā fotogrāfijas apdrošinātāja pārstāvim; 

! Apdrošināšanas aizsardzība netiek iekļauts 
velosipēda papildaprīkojums, piemēram, gaismas 
lukturi, video iekārtas, bērnu sēdeklīši, velodatori, 
turētāji u.tml. 

! Nelaimes gadījuma iestāšanās gadījumā 
priekšnosacījums apdrošināšanas atlīdzības 
saņemšanai ir Jūsu vēršanās ārstniecības iestādē 
nekavējoties, tiklīdz tas ir iespējams. 



piemēram, iestājoties noteiktam riskam vai rodoties 
noteikta veida zaudējumiem. 

 

 

 Kur es esmu apdrošināts? 

 Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā Latvijas Republikas teritorijā 

 

 Kādas ir manas saistības? 

— Pirms apdrošināšanas līguma noslēgšanas un līguma darbības laikā jāsniedz apdrošinātājam pilnīga un patiesa informācija 
par apdrošināšanas objekta stāvokli un cita apdrošinātāja pieprasītā informācija. 

— Līguma darbības laikā jāpaziņo apdrošinātājam par visiem apstākļiem, kuri var palielināt apdrošinātā riska iestāšanās 
iespējamību vai iespējamo zaudējumu apmēru.  

— Jāievēro apdrošinātāja noteiktās drošības prasības. 

— Iestājoties apdrošinātājam riskam, Jums:  

— Jāpaziņo atbildīgajiem dienestiem – Neatliekamai medicīniskai palīdzībai, policijai; 

— Jāfiksē negadījuma apstākļi, veicot negadījuma vietas un negadījuma seku fotografēšanu; 

— Jāpaziņo apdrošinātājam par apdrošinātā riska iestāšanos un jāievēro tā norādījumi; 

— Ja iespējams, jāveic darbi, lai samazinātu zaudējumus. 

 

 Kad un kā man jāveic samaksa? 

Apdrošināšanas prēmijas apmērs un samaksas termiņš ir noteikts apdrošināšanas polisē. Apdrošināšanas prēmiju var samaksāt, 
izmantojot bankas pārskaitījumu, klātienē klientu darījumu centros vai zvanot uz 26121212. 

 

 Kad sākas un beidzas segums? 

Apdrošināšanas aizsardzība sākas ar apdrošināšanas polisē norādīta apdrošināšanas perioda sākuma datumu, ar nosacījumu, 
ka apdrošināšanas prēmijas vienīgais maksājums vai apdrošināšanas prēmijas pirmais maksājums, ir samaksāts 
apdrošināšanas polisē norādītajā apmērā un termiņā.  
Apdrošināšanas aizsardzība beidzas:  
- Beidzoties apdrošināšanas polisē norādītajam apdrošināšanas periodam; 
- Izbeidzot apdrošināšanas līguma darbību pirms termiņa. 

 
 

 Kā es varu atcelt līgumu? 

Līgumu Jūs varat vienpusēji izbeigt 15 dienas iepriekš rakstiski paziņojot apdrošinātājam. 

 
 


