VELOSIPĒDA Apdrošināšana
Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments
Sabiedrība: If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Produkts: Velo KASKO apdrošināšana

Šis ir informatīvs dokuments, kas sniedz vispārīgu pārskatu par apdrošināšanas produktu. Pilnīga informācija sniegta
apdrošināšanas piedāvājumā, ja tāds ir izsniegts, apdrošināšanas polisē un apdrošināšanas noteikumos.
Kāds ir šis apdrošināšanas veids?
Šī ir velosipēda un tā vadītāja apdrošināšana. Velosipēda apdrošināšana sniedz aizsardzību pret finansiālajām sekām,
kas rodas, iestājoties tā zudumam zādzības dēļ vai bojājumiem avārijas rezultātā. Velosipēda apdrošināšana ietver arī
velosipēda vadītāja nelaimes gadījumu un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu.

Kas tiek apdrošināts?

Kas netiek apdrošināts?
Attiecībā uz velosipēdu neatlīdzina zaudējumus, ja:

I.
Apdrošināšanas
velosipēds;

polisē

norādītais

Apdrošinājuma summa velosipēdam ir norādīta
Apdrošināšanas polisē.

Velosipēds ticis nozagts, kamēr bijis
novietots nepieslēgts ar velo slēdzeni vietā,
kur ir piekļuve trešajām personām, t.sk.,
dzīvojamās ēkas kāpņu telpā, kuras
ārdurvīm ir koda atslēga;

Velosipēda zādzība vai laupīšana;

Uzreiz pēc ceļu satiksmes negadījuma
(transportlīdzekļa trieciena) par to nav
paziņots policijai;

Velosipēda bojājumi, kas ceļu satiksmes
negadījumā gūti sadursmē ar transportlīdzekli
vai gājēju;

Zaudējumi radušies mehāniskas salūšanas
vai kritiena, kas nav ceļu satiksmes
negadījums, rezultātā;

Velosipēda bojājumi, pārvadājot to
transportlīdzeklī vai uz velo turētāja.

Velosipēda vadītājs negadījuma brīdī ir bijis
reibuma stāvoklī.

Velosipēds ir apdrošināts pret šādiem riskiem:

II. Apdrošināšanas polisē norādītā velosipēda
vadītāja nelaimes gadījumu apdrošināšana;
Apdrošinājuma
summa
apdrošināšanai ir 1000 EUR.

Nelaimes

gadījumu

Attiecībā uz personu neatlīdzina zaudējumus:
Par uzturēšanos rehabilitācijas centrā;
Par morālo kaitējumu.

Vadītājs ir apdrošināts pret šādiem riskiem:
Ārstēšanās izdevumi;

Vai ir kādi seguma ierobežojumi?

Invaliditāte;

Neatlīdzina zaudējumus, ja:

Nāve.

III. Apdrošināšanas polisē norādītā velosipēda
vadītāja civiltiesiskā atbildība;
Atbildības limits Civiltiesiskajai atbildībai ir 1000

Apdrošināšanas gadījums ir noticis ārpus
Baltijas valstīm;
Ar velosipēdu negadījuma brīdī ir braukusi
persona, kas nav minēta apdrošināšanas
polisē.

EUR.
Civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta pret šādiem
riskiem:
Citas personas dzīvībai vai veselībai nodarītais
kaitējums;
Citas personas mantai nodarītais bojājums.
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Kur es esmu apdrošināts?
Velosipēda apdrošināšana ir spēkā Baltijas valstu teritorijā.

Kādas ir manas saistības?
Iepazīties ar Apdrošināšanas polisē norādītajiem apdrošināšanas noteikumiem.
Sniegt Apdrošināšanas sabiedrībai precīzu, patiesu un pilnīgu informāciju par sevi un Velosipēdu pirms
apdrošināšanas līguma noslēgšanas.
Informēt Apdrošināšanas sabiedrību, ja apdrošināšanas līguma darbības laikā notiek jebkādas izmaiņas
Apdrošināšanas polisē norādītajā informācijā.
Novērst tādus faktorus un atturēties no tādas rīcības, kas palielina Apdrošināto risku.
Ievērot drošības prasības, kas minētas Apdrošināšanas polisē norādītajos apdrošināšanas noteikumos.
Atkarībā no negadījuma rakstura nekavējoties paziņot par to policijai vai citai kompetentai iestādei.
Darīt visu, lai samazinātu iespējamos zaudējumus un netiktu radīti papildu zaudējumi.
Veikt negadījuma vietas un seku fotofiksāciju.
Paziņot Apdrošināšanas sabiedrībai par Apdrošinātā riska iestāšanos un iesniegt Apdrošināšanas atlīdzības
pieteikumu.
Neuzsākt Velosipēda atjaunošanu vai norakstīšanu bez Apdrošināšanas sabiedrības piekrišanas.
Veikt attiecīgā Pašriska apmaksu.

Kad un kā man jāveic samaksa?
Apdrošināšanas prēmiju maksājumi jāveic Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā.
Apdrošināšanas prēmiju maksājumu var veikt ar bankas pārskatījumu vai bankas maksājuma karti.

Kad sākas un beidzas apdrošināšana?
Apdrošināšana sākas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, ja Apdrošināšanas prēmijas vienīgais
maksājums vai arī pirmais maksājums ir veikts Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā.
Apdrošināšana beidzas datumā, kas norādīts Apdrošināšanas polisē, ja Apdrošināšanas prēmijas kārtējais
maksājums ir veikts Apdrošināšanas polisē norādītajā termiņā un apmērā un ja apdrošināšanas līgumu pirms šī
datuma vienpusēji neesat izbeidzis ne Jūs, ne Apdrošināšanas sabiedrība.

Kā es varu izbeigt līgumu pirms termiņa?
Apdrošināšanas līgumu varat vienpusēji izbeigt, iesniedzot rakstveida pieteikumu Apdrošināšanas sabiedrībai
vismaz 15 dienas pirms vēlamā apdrošināšanas līguma izbeigšanas datuma. Pieteikumu var iesniegt, tā oriģinālu
nododot Apdrošināšanas sabiedrībai klātienē vai ar pasta starpniecību tās klientu apkalpošanas centros, vai arī
nosūtot Apdrošināšanas sabiedrībai uz e-pasta adresi info@if.lv, ja pieteikums sagatavots kā elektroniskais
dokuments un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
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