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1. NOTEIKUMOS LIETOTIE TERMINI

1.1. VELOSIPĒDS – Apdrošināšanas polisē norādītais un 
CSDD datu bāzē reģistrētais velosipēds, kas paredzēts brauk-
šanai, izmantojot uz tā esošā cilvēka muskuļu spēku un, kas 
nav aprīkots ar jebkāda veida motoru. Kopā ar Velosipēdu tiek 
apdrošināts arī šāds papildaprīkojums: atstarotāji, gaismas ie-
rīces, dubļusargi, groziņš, bērna velo sēdeklītis, zvaniņš.

1.2. APDROŠINĀTAIS – Apdrošināšanas polisē norādī-
tā  persona, kura pārvietojas ar Velosipēdu, kā arī par Ap-
drošināto tiek uzskatīts bērns vecumā līdz 12 gadiem, kas 
pārvietojas kopā ar Apdrošināto velo sēdeklītī. 

1.3. CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMS – ceļu satiksmē 
noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts Velosipēds un par 
kuru ir paziņots policijai.

1.4. NELAIMES GADĪJUMS – Ceļu satiksmes negadīju-
ma rezultātā  radušies Apdrošinātā ķermeņa bojājumi vai 
Apdrošinātā nāve. 

1.5. ATLĪDZĪBAS SAŅĒMĒJS – Apdrošinātais vai Labu-
ma guvējs. Civiltiesiskajā atbildībā Atlīdzības saņēmējs ir 
Trešā persona.

1.6. LABUMA GUVĒJS – Apdrošinātā mantinieks, kas 
normatīvos aktos noteiktajā kārtībā apstiprināts mantoju-
ma tiesībās, ja vien Apdrošināšanas polisē nav norādīts cits 
Labuma guvējs.

1.7. TREŠĀ PERSONA CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS 
APDROŠINĀŠANĀ – persona, kurai Apdrošinātā Velo-
sipēda vadīšanas rezultātā nodarīts kaitējums tā veselībai 
vai mantai un kurai  ir paredzēta Apdrošināšanas atlīdzības 
izmaksa saskaņā ar apdrošināšanas līguma noteikumiem.

1.8. INVALIDITĀTE – Nelaimes gadījuma rezultātā ra-
dies kaitējums veselībai, kas izpaužas kā daļēja vai pilnīga 
kādas ķermeņa daļas, sensorā orgāna vai tā funkcionālo 
spēju zudums un kura dēļ Apdrošinātajam ir noteikta in-
validitāte Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos 
aktos noteiktajā kārtībā.

1.9. PILNĪGA BOJĀEJA – Velosipēda stāvoklis pēc Ap-
drošināšanas gadījuma iestāšanās, ja Apdrošināšanas sa-
biedrība ir atzinusi tā remontu par tehniski neiespējamu 
vai ekonomiski nepamatotu, kā arī visos gadījumos, kad 
paredzamie remonta izdevumi ir vienādi vai pārsniedz Ve-
losipēda vērtību tieši pirms Apdrošināšanas gadījuma ie-
stāšanās.

1.10. VIRSAPDROŠINĀŠANA – par virsapdrošināšanu 
tiek uzskatīts gadījums, ja Apdrošinājuma summa ir lielāka 
par Velosipēda vērtību tieši pirms Apdrošināšanas gadīju-
ma iestāšanās. Gadījumā, ja Velosipēds ir apdrošināts virs 
tā vērtības, tiek izmaksāta Apdrošināšanas atlīdzība, kas 
nepārsniedz zaudējumu summu.

1.11. PRETENZIJA CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS 
APDROŠINĀŠANĀ – Trešās personas iesniegums Ap-

drošinātajam par zaudējumu atlīdzību, kā arī Trešās perso-
nas celta prasība tiesā pret Apdrošināto. 

1.12. VESELĪBAI NODARĪTAIS KAITĒJUMS CIVIL-
TIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANĀ – Trešās 
personas miesas bojājumi, pārejoša darbnespēja, darbspēju 
zaudējums (invaliditāte) un nāve.

1.13. MANTAI NODARĪTAIS KAITĒJUMS CIVILTIE-
SISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANĀ – Trešās per-
sonas īpašumā vai tiesiskā lietošanā esošām kustamām un 
nekustamām lietām nodarīts kaitējums vai to bojāeja, neie-
tverot naudas vērtības zudumu.

2. APDROŠINĀŠANAS OBJEKTS UN APDROŠINĀTIE RISKI

2.1. Apdrošināšanas objekts ir:

2.1.1. Apdrošināšanas polisē minētais Velosipēds un

2.1.2. Apdrošinātā dzīvība un fiziskais stāvoklis, vadot Ve-
losipēdu, un

2.1.3. Apdrošinātā Vispārējā civiltiesiskā atbildība, vadot 
Velosipēdu.

2.2. Ir apdrošināti šādi Apdrošināšanas polisē norādītie 
riski, izņemot tādus zaudējumus un bojājumus, kas šajos 
noteikumos ir minēti kā izņēmumi:

2.2.1. Velosipēda apdrošināšana, kas sevī ietver :

[A] risks “Zādzība”,

[B] risks “Laupīšana”,

[C] risks “Bojājumi Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā”,

[D] risks “Bojājumi pārvadāšanas laikā”;

2.2.2. Nelaimes gadījumi, kas sevī ietver:

[A] risks „Ārstēšanas izdevumi”,

[B] risks „Invaliditāte”,

[C] risks „Nāve”;

2.2.3. Apdrošinātā civiltiesiskā atbildība par Trešās perso-
nas Mantai un Veselībai nodarīto kaitējumu, ko Apdrošinā-
tais ir nodarījis, vadot Velosipēdu.

VELOSIPĒDA APDROŠINĀŠANA

Apdrošināšanas sabiedrība izmaksā Apdrošinātajam Ap-
drošināšanas atlīdzību, nepārsniedzot Apdrošināšanas po-
lisē norādīto Apdrošinājuma summu, iestājoties kādam no 
zemāk minētajiem Apdrošinātajiem riskiem:
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2.3. ZĀDZĪBA – Velosipēda prettiesiska slepena vai atklāta 
nolaupīšana, kas izdarīta, salaužot, mehāniski bojājot vai at-
mūķējot šķēršļus, kas radīti, lai nevarētu brīvi iekļūt trešajām 
personām nepieejamās telpās, kurās atrodas Velosipēds vai 
salaužot, mehāniski bojājot vai atmūķējot drošības saslēgus, 
ar kuru palīdzību Velosipēds ir piestiprināts pie stacionāra ob-
jekta, kas savienots ar zemi vai ēku. Apdrošinātais risks Zādzī-
ba vai Laupīšana Velosipēdiem ir spēkā tikai tad, ja Velosipēds 
ir reģistrēts CSDD brīvprātīgajā velosipēdu reģistrā.

2.4. LAUPĪŠANA – Velosipēda prettiesiska nolaupīšana, 
ja tā ir saistīta ar vardarbību vai vardarbības piedraudējumu.

2.5. BOJĀJUMI CEĻU SATIKSMES NEGADĪJUMA 
REZULTĀTĀ – Velosipēdam nodarīti pēkšņi un nepare-
dzami tieši zaudējumi vai bojājumi, kuri radušies  tāda Ceļu 
satiksmes negadījuma rezultātā, kur Velosipēds ir sadūries 
ar citu transportlīdzekli vai gājēju. 

2.6. BOJĀJUMI PĀRVADĀŠANAS LAIKĀ – Velosipē-
dam nodarīti pēkšņi un neparedzami tieši materiālie zaudē-
jumi vai bojājumi, kuri radušies, kamēr Velosipēds tiek pārva-
dāts uz sauszemes transportlīdzekļa velo turētāja vai tā salonā.

NELAIMES GADĪJUMI

2.7. ĀRSTĒŠANĀS IZDEVUMI

Apdrošināšanas sabiedrība izmaksā Apdrošinātajam Ap-
drošināšanas atlīdzību, nepārsniedzot Apdrošināšanas po-
lisē riskam Ārstēšanās izdevumi norādīto Apdrošinājuma 
summu, lai kompensētu Apdrošinātā izdevumus, ja Apdro-
šināšanas perioda laikā notikuša Nelaimes gadījuma rezul-
tātā Apdrošinātajam Apdrošināšanas polisē norādītajā teri-
torijā ir radušies izdevumi par: 

2.7.1. ambulatorajiem un stacionārajiem ārstnieciskajiem 
pakalpojumiem, ārsta nozīmēto medikamentu un pārsieša-
nas materiālu iegādi; 

2.7.2. kosmētiskajām operācijām, kuras veiktas, lai likvi-
dētu Nelaimes gadījuma rezultātā iegūtos kropļojošos bo-
jājumus; 

2.7.3. ārsta nozīmēto pagaidu tehnisko medicīnisko pa-
līglīdzekļu īri vai iegādi, un pastāvīgo tehnisko medicīnisko 
palīglīdzekļu īri;

2.7.4. zobu traumatisko bojājumu ārstēšanu;

2.7.5. ārstniecībai nepieciešamu un medicīniski pamatotu 
transportēšanu.

2.8. INVALIDITĀTE

2.8.1. Apdrošināšanas sabiedrība izmaksā Apdrošinātajam 
Apdrošināšanas atlīdzību, nepārsniedzot Apdrošināšanas 
polisē riskam Invaliditāte norādīto Apdrošinājuma summu, 
ja Apdrošināšanas perioda laikā notikuša Nelaimes gadīju-
ma rezultātā 1 (viena) kalendārā gada laikā pēc Nelaimes 
gadījuma noteikta Apdrošinātā Invaliditāte.

2.8.2. Apdrošināšanas atlīdzības apmēru riska Invalidi-
tāte iestāšanās gadījumā aprēķina, Apdrošināšanas polisē 
šim Apdrošinātajam riskam norādīto Apdrošinājuma sum-
mu reizinot ar piešķirtajai invaliditātes grupai norādīto 
procentuālo lielumu: III invaliditātes grupai – 25%, II in-
validitātes grupai – 50% un I invaliditātes grupai – 100%.

2.9. NĀVE – Apdrošināšanas sabiedrība izmaksā Labuma 
guvējam kā Apdrošināšanas atlīdzību Apdrošināšanas polisē 
norādīto Apdrošinājuma summu, ja Apdrošināšanas perioda 
laikā notikuša Nelaimes gadījuma rezultātā 1 (viena) kalen-
dārā gada laikā pēc Nelaimes gadījuma iestājusies Apdroši-
nātā nāve.

CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANA

2.10. Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā Apdrošināša-
nas sabiedrība atlīdzina tādus materiālos zaudējumus, par 
kuriem Apdrošinātais ir atbildīgs un kuri tam jāatlīdzina Tre-
šajai personai par tā Veselībai vai Mantai nodarīto kaitējumu 
saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, ja šie zaudējumi 
nodarīti, Apdrošinātajam vadot Velosipēdu.

2.11. Trešajai personai nodarītie zaudējumi tiek atlīdzināti 
tikai gadījumā, ja to cēlonis ir notikums, kas noticis Apdroši-
nāšanas perioda laikā, un Pretenzija ir iesniegta Apdrošinā-
šanas sabiedrībai Apdrošināšanas perioda laikā, bet ne vēlāk 
kā trīs gadus pēc Apdrošināšanas perioda beigām.

3. IZŅĒMUMI

3.1. Apdrošināšanas sabiedrība neizmaksā Apdrošināšanas 
atlīdzību, ja Apdrošinātais risks iestājies vai ir saistīts ar:

3.1.1. kara, invāzijas vai karam līdzīgas darbības (neatkarī-
gi no tā, vai karš pieteikts vai nē), vai pilsoņu kara rezultātā;

3.1.2. lokautu, sabiedrisko nemieru, sacelšanās, dumpju, 
pretošanās kustību, revolūcijas, militāra vai cita apvērsu-
ma, komandantstundas noteikšanas vai aplenkuma, vai citu 
gadījumu, kuriem seko aplenkums vai komandantstundas 
noteikšana, rezultātā;

3.1.3. terorisma rezultātā;

3.1.4. kodolsprādziena, atomenerģijas, radiācijas, radioak-
tīvā piesārņojuma, jonizējošā starojuma rezultātā; 

3.1.5. reģionāla mēroga ārkārtas dabas katastrofas rezultā-
tā, ja valsts vai pašvaldības iestādes ir izsludinājušas ārkār-
tēju situāciju, kas saistītas ar iedzīvotāju masveida upuriem 
(cietušajiem) vai zaudējumiem tautsaimniecībai, vai kaitē-
jumu videi, vai saimnieciskās darbības piespiedu apstāša-
nos, vai kad nepieciešami avārijas un glābšanas darbi un 
ārkārtējo situāciju izraisīto seku likvidēšanas pasākumi;

3.1.6. ar Apdrošinātā ļaunu nolūku vai Apdrošinātajam 
pieļaujot rupju neuzmanību, kā arī Apdrošinātajam veicot 
prettiesisku darbību; 
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3.1.7. ja Velosipēdu izmantojusi cita persona, kas nav Ap-
drošinātais;

3.1.8. Apdrošinātajam piedaloties sacensībās, tostarp 
amatieru vai neorganizētās sacensībās, kā arī piedaloties 
organizētos treniņbraucienos;

3.1.9. Apdrošinātais par Zādzības, Laupīšanas un Ceļu sa-
tiksmes negadījuma faktu nav informējis Valsts vai Pašval-
dības policiju, kas ir fiksējusi negadījuma apstākļus likumā 
noteiktajā kārtībā;

3.1.10. Apdrošinātajam rupji pārkāpjot Ceļu satiksmes no-
teikumus, piemēram, krustojuma šķērsošana pie neatļautā 
gaismas signāla, dzelzceļa pārbrauktuves šķērsošanas no-
teikumu neievērošana, braukšana pretēji noteiktajam kus-
tību virzienam u.tml.;

3.1.11. ja Velosipēda klātbūtni Apdrošināšanas gadījuma 
iestāšanās brīdī neapstiprina policijas protokols un nega-
dījuma vietas apskate, nevar tikt uzrādītas Velosipēda at-
liekas vai tā iegādes apliecinoši dokumenti vai citi pierādī-
jumi, kas apliecina Velosipēda piederību Apdrošinātajam 
(piemēram, reģistrācija CSDD datu bāzē);

3.1.12. ja Apdrošinātais ir bijis alkoholisko (alkohola rei-
bums pārsniedz noteikto normu, ar kādu ir atļauts vadīt B 
kategorijas transporta līdzekli), toksisko vai narkotisko vie-
lu ietekmē, kā arī gadījumos, kad Apdrošinātais pēc Polici-
jas lūguma atteicies veikt alkohola līmeņa pārbaudi asinīs;

3.1.13. ja nav ievērotas apdrošināšanas līgumā noteiktās 
Drošības prasības.

VELOSIPĒDA APDROŠINĀŠANAS SPECIĀLIE 
IZŅĒMUMI

3.1.14. nepilnīgas, nepietiekamas vai nepareizas Velosi-
pēda uzturēšanas, apkopes vai lietošanas rezultātā;

3.1.15. kas radušies Velosipēdam iekšējas mehāniskas sa-
lūšanas rezultātā, piemēram, ikdienas ekspluatācijas rezul-
tātā salūstot; 

3.1.16. Ceļu satiksmes negadījums noticis iebraucot bedrē, 
uzbraucot priekšmetam vai notikusi cita veida sadursme, 
kurā nav iesaistīts cits transporta līdzeklis vai gājējs, kā arī 
citos gadījumos , kad noticis bezkontakta Ceļu satiksmes 
negadījums, piemēram, Velosipēdam izvairoties no sadur-
smes notiek iebraukšana grāvī;

3.1.17. kas jāatlīdzina saskaņā ar Velosipēda ražotāja, pie-
gādātāja vai citu garantiju;

3.1.18. par Velosipēda uzlabojumiem pēc Apdrošināšanas 
gadījuma iestāšanās;

NELAIMES GADĪJUMU SPECIĀLIE IZŅĒMUMI

3.1.19. saistībā ar pašnāvību vai pašnāvības mēģinājumu, 
vai citu apzinātu kaitējumu savai veselībai;

3.1.20. psihiskas reakcijas vai apziņas traucējumu rezultā-
tā, neatkarīgi no iemesla, kas šīs reakcijas vai traucējumus 
izraisījuši;

3.1.21. operācijas, ārstēšanas, vai citu medicīnisko proce-
dūru laikā vai to rezultātā; 

3.1.22. iepriekš gūta veselības kaitējuma, traumas vai sli-
mības, piemēram, epilepsijas, cukura diabēta, miokarda in-
farkta, asinsrites traucējumu, mugurkaula deformācijas, kā 
arī pēkšņas nāves. rezultātā; 

3.1.23. netiek atlīdzināti ārstēšanās izdevumi par: rehabi-
litāciju un uzturēšanos rehabilitācijas centrā; paaugstinātu 
servisu ārstniecības iestādēs; diagnostiku un ārstēšanu ar 
netradicionālām ārstēšanās metodēm; protēzēm, zobu pro-
tezēšanu; psihoterapeitisko palīdzību; 

CIVILTIESISKĀS ATBILDĪBAS APDROŠINĀŠANAS 
SPECIĀLIE IZŅĒMUMI

3.1.24. zaudējumiem, kuru cēlonis ir notikums pirms Ap-
drošināšanas perioda;

3.1.25. kaitējumu, kas nav saistīts ar Trešās personas Ve-
selību vai Mantu;

3.1.26. Trešās personas finansiālajiem zaudējumiem, to-
starp negūto darba algu;

3.1.27. Trešajai personai radīto morālo kaitējumu; 

3.1.28. videi nodarīto kaitējumu;

3.1.29. kaitējumu pašam Apdrošinātajam (vai tā ģimenes 
locekļiem, t.i., bērniem, vecākiem, laulātajam vai personai, 
ar kuru Apdrošinātajam ir kopēja saimniecība, kā arī to ra-
diniekiem līdz 3. pakāpei).

4. APDROŠINĀJUMA SUMMA UN ATBILDĪBAS LIMITS

4.1. Apdrošināšanas polisē katram Apdrošinātajam ris-
kam norādītā Apdrošinājuma summa vai Atbildības limits 
civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā ir maksimālā naudas 
summa, kāda var tikt izmaksāta par visiem ar attiecīgo Ap-
drošināto risku saistītiem Apdrošināšanas perioda laikā no-
tikušajiem Apdrošināšanas gadījumiem. Pēc Apdrošināša-
nas atlīdzības izmaksas Apdrošinājuma summa vai attiecīgi 
Atbildības limits attiecīgajam Apdrošinātajam riskam sa-
mazinās par izmaksātās Apdrošināšanas atlīdzības apmēru.

4.2. Attiecībā uz Velosipēda apdrošināšanu Apdrošinā-
šanas sabiedrība atlīdzina zaudējumus vai bojājumus līdz 
Apdrošināšanas polisē norādītajai Apdrošinājuma summai 
Velosipēdam, nepiemērojot noteikumus par zemapdrošinā-
šanu.
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5. APDROŠINĀTĀ PIENĀKUMI, IESTĀJOTIES

APDROŠINĀTAJAM RISKAM

5.1. Apdrošinātā vai Labuma guvēja pienākumi, konstatē-
jot iespējamu Apdrošinātā riska iestāšanos, ir: 

5.2. rīkoties normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un atka-
rībā no negadījuma rakstura nekavējoties paziņot par to ne-
atliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, policijai, valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai citai iestādei, kura 
pilda attiecīgos glābšanas darbus, nodrošina medicīniskās pa-
līdzības sniegšanu vai izmeklē negadījuma apstākļus; 

5.3. nekavējoties, tiklīdz tas kļuvis iespējams paziņot par 
to Apdrošināšanas sabiedrībai, aizpildot elektroniski Ap-
drošināšanas atlīdzības pieteikuma formu Apdrošināšanas 
sabiedrības mājas lapā www.if.lv vai sūtot pieteikumu uz 
e-pastu atlidzibas@if.lv, un izpildīt Apdrošināšanas sabied-
rības norādījumus, kā arī iesniegt Apdrošināšanas sabiedrī-
bas pieprasīto informāciju un dokumentus;

5.4. aizstāvēt Apdrošināšanas sabiedrības tiesības, tai 
skaitā, bet ne tikai, palīdzot noskaidrot iespējamās vainīgās 
(atbildīgās) personas, negadījuma liecinieku vārdus, adre-
ses un citas ziņas par šīm personām, tai skaitā, kā cietuša-
jam iesniedzot policijā iesniegumu uzsākt kriminālprocesu 
Zādzība, Laupīšana gadījumos; 

5.5. pēc iespējas veikt notikuma vietas un seku foto fiksāciju;

5.6. līdz rakstveida Apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma 
iesniegšanai, kā arī 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā iesnieg-
šanas Apdrošināšanas sabiedrībai bez Apdrošināšanas sa-
biedrības piekrišanas neveikt nekādas izmaiņas attiecībā uz 
bojāto Velosipēdu vai Trešās personas īpašumu, kas varētu 
ietekmēt zaudējuma iestāšanās cēloņa vai zaudējuma ap-
joma noteikšanu, izņemot, ja tas nepieciešams zaudējuma 
samazināšanas nolūkā vai Apdrošināšanas sabiedrības in-
teresēs. Apdrošināšanas sabiedrība ir tiesīga noteikt ilgāku 
periodu, kura laikā nav atļauts veikt nekādas izmaiņas. 

6. APDROŠINĀŠANAS ATLĪDZĪBA

6.1. Lēmums par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu vai 
atteikums izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību:

6.2. Lēmumu par to, vai notikušais negadījums kvalificē-
jams kā Apdrošināšanas gadījums un par Apdrošināšanas 
atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt Apdrošināšanas 
atlīdzību, Apdrošināšanas sabiedrība pieņem 15 (piecpad-
smit) dienu laikā pēc visu Apdrošināšanas atlīdzības pra-
sības izskatīšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas 
dienas.

6.3. Ja Apdrošināšanas sabiedrība ir pieņēmusi lēmumu 
par Apdrošināšanas atlīdzības izmaksu, tā 5 (piecu) darba 
dienu laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas izmaksā Atlī-
dzības saņēmējam Apdrošināšanas atlīdzību.

6.4. Gadījumā, ja Apdrošinātajam Apdrošinātā riska iestā-
šanas rezultātā radušos zaudējumus pilnā apmērā vai daļēji 
atlīdzinājusi cita persona, Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdro-
šinātā pienākums ir paziņot par to Apdrošināšanas sabiedrī-
bai. Apdrošināšanas sabiedrība Apdrošināšanas atlīdzību ne-
izmaksā, ja zaudējumi atlīdzināti pilnā apmērā. Ja zaudējumi 
atlīdzināti daļēji, Apdrošināšanas sabiedrība izmaksā starpību 
starp aprēķināto Apdrošināšanas atlīdzības summu un naudas 
summu vai lietas vērtību, ko atlīdzinājusi cita persona.

6.5. Ja pēc Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas, Apdrošinā-
tais atgūst Velosipēdu vai saņem Apdrošinātā riska iestāšanas 
rezultātā nodarīto zaudējumu kompensāciju no citas perso-
nas, Apdrošinājuma ņēmēja vai Apdrošinātā pienākums ir ne-
kavējoties paziņot par to Apdrošināšanas sabiedrībai. 30 (trīs-
desmit) dienu laikā no Velosipēda atgūšanas vai zaudējumu 
kompensācijas dienas Apdrošinātais atmaksā Apdrošināšanas 
sabiedrībai no tās saņemto Apdrošināšanas atlīdzību vai tās 
daļu, ja Velosipēda atgūšanas vai no citas personas saņemtās 
zaudējumu kompensācijas rezultātā netiek segti visi Apdroši-
nāšanas gadījuma iestāšanās rezultātā radušies zaudējumi.

6.6. Apdrošināšanas sabiedrībai pirms lēmuma pieņem-
šanas par to, vai notikušais negadījums kvalificējams kā 
Apdrošināšanas gadījums un par pilnīgu Apdrošināšanas 
atlīdzības izmaksu vai atteikumu izmaksāt Apdrošināšanas 
atlīdzību ir tiesības:

6.6.1. pārliecināties par iesniegto ziņu patiesumu, Apdro-
šināšanas gadījuma iestāšanos un Apdrošināšanas atlīdzī-
bas izmaksāšanas pamatotību, pieprasīt, lai Apdrošinātais 
iesniedz citus tā rīcībā esošus dokumentus un informāciju;

6.6.2. iepazīties ar Apdrošinātās personas medicīnisko do-
kumentāciju, kas atrodas ārstniecības iestāžu un ārstniecī-
bas personu rīcībā, un nepieciešamības gadījumā pieprasot 
Apdrošināto vērsties pie neatkarīga sertificēta ārsta-eksper-
ta veselības stāvokļa pārbaudei;

6.6.3. Apdrošinātā nāves gadījumā – pieprasīt, lai Labuma 
guvējs iesniedz mirušā ķermeņa sekcijas atzinumu, apmak-
sājot sekcijas izdevumus, izņemot gadījumā, ja šos izdevu-
mus saskaņā ar normatīviem aktiem ir pienākums apmak-
sāt citai personai;

6.6.4. pieprasīt iesniegt čeku, stingrās uzskaites kvīšu, rē-
ķinu vai maksājuma veikšanu dokumentu oriģinālus par 
Velosipēda iegādi, medicīnas preču iegādi un saņemtajiem 
pakalpojumiem.

6.7. Apdrošināšanas atlīdzības aprēķins:

6.7.1. Par Nelaimes gadījumu izmaksājamā apdrošināša-
nas atlīdzība tiek aprēķināta:

[A] NĀVES GADĪJUMĀ – visa riskam norādītā Apdroši-
nājuma Summa;

[B] INVALIDITĀTE – daļēju vai visu Apdrošinājuma sum-
mu atbilstoši invaliditātes pakāpei, kā ir noteikts šo noteiku-
mu punktā 2.8.2;
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[C] ĀRSTĒŠANA – izdevumu atlīdzināšana pēc kompensā-
cijas principa saskaņā ar maksājumu dokumentiem, nepār-
sniedzot riskam norādīto Apdrošinājuma summu.

6.8. Par Velosipēda apdrošināšanu izmaksājamā apdrošinā-
šanas atlīdzība tiek aprēķināta:

6.8.1. Apdrošināšanas sabiedrība, pēc iespējas vienojoties 
ar Apdrošināto, ir tiesīga noteikt Apdrošināšanas atlīdzības 
veidu:

[A] bojātā Velosipēda atjaunošana vai

[B] naudas izmaksa.

6.8.2. Novēršamu bojājumu gadījumā atlīdzināmie zau-
dējumi ir remonta izmaksas, kas nepieciešamas Velosipēda 
atjaunošanai līdz tādam fiziskajam stāvoklim, kādā tas bija 
tieši pirms Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.

6.8.3. Ja novēršamu bojājumu gadījumā Apdrošināšanas 
sabiedrība ar Apdrošināto vai Atlīdzības saņēmēju vienojas 
par Apdrošināšanas atlīdzības veidu naudas izmaksa, tad 
Apdrošināšanas sabiedrība atlīdzina Velosipēda atjaunoša-
nas remontdarbu tiešās izmaksas, tas ir, izmaksas par dar-
bu, materiāliem, pievienotās vērtības nodokli materiāliem 
un materiālu transportēšanas izmaksas, saskaņā ar remont-
darbu tāmi, kas saskaņota ar Apdrošināšanas sabiedrību.

6.8.4. Ja nav iespējams veikt Velosipēda atjaunošanu, tad 
atlīdzināmie zaudējumi ir tā aizstāšanas izmaksas, kas ir iz-
maksas par tāda paša veida un fiziskās kvalitātes Velosipē-
dam uz Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdi. 

6.8.5. Pēc Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās Apdroši-
nāšanas sabiedrība, aprēķinot izmaksājamās Apdrošināša-
nas atlīdzības apmēru, to nosaka ievērojot šādu kārtību:

[A] No atlīdzināmos zaudējuma apmēra atskaita turpmākai
izmantošanai derīgo Velosipēda daļu vērtību un

[B] Apdrošināšanas polisē vai Apdrošināšanas noteikumos
norādīto piemērojamo Pašrisku.

6.8.6. Velosipēda vērtību nosaka kā līdzvērtīga aprīkoju-
ma līmeņa, kvalitātes un nolietojuma  Velosipēda  tirgus 
vērtību Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās brīdī. 

6.8.7. Ja nav iespējams noteikt Velosipēda aprīkojuma 
līmeni, kvalitāti vai nolietojumu, vai ja tirgū nav pieejams 
līdzvērtīgs velosipēds, tad atlīdzināmie zaudējumi tiek no-
teikti kā procents no naudas summas, kas nepieciešama 
jauna, līdzīga Velosipēda iegādei saskaņā ar tabulu:

Velosipēda 
vecums 

gados
0 1 2 3 4 5 6 ≥7

Velosipēda 
    vērtība 100% 75% 60% 50% 45% 40% 35% 30%

6.8.8. Velosipēda vecums tiek aprēķināts veselos gados, 
neatkarīgi no tā, kurā kalendāra mēnesī priekšmets ir izga-
tavots vai iegādāts. Velosipēda vecums tiek aprēķināts šādi: 
gads, kad ir iestājies Apdrošināšanas gadījumus, atskaitot 
tā izgatavošanas/iegādes gads.

6.9. Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa civiltiesiskās atbil-
dības apdrošināšana tiek veikta saskaņā ar šādiem nosacīju-
miem:

6.9.1. Apdrošināšanas sabiedrība veic Apdrošināšanas at-
līdzības izmaksu pēc kompensācijas principa tādā apmērā, 
kas atbilst Trešajai personai ar dokumentiem pierādīto ma-
teriālo zaudējumu faktiskajam apmēram, nepārsniedzot At-
bildības limitu. Pirms Apdrošināšanas atlīdzības izmaksas 
Apdrošināšanas sabiedrība ietur no Apdrošinātā Apdroši-
nāšanas polisē norādīto Pašrisku.

6.9.2. Apdrošināšanas sabiedrība izmaksā Apdrošināša-
nas atlīdzību Trešajai personai.

6.9.3. Ja Apdrošināšanas sabiedrība piekrīt izmaksāt Ap-
drošināšanas atlīdzību Trešajai personai, bet Apdrošinātais 
tam nepiekrīt, tad Apdrošināšanas sabiedrībai nav pienā-
kums apmaksāt jebkurus citus papildus zaudējumus vai 
izmaksas, kuri radušies pēc tam, kad Apdrošināšanas sa-
biedrība piekritusi izmaksāt Apdrošināšanas atlīdzību, pie-
mēram, vēlāk sekojoši tiesāšanās izdevumi vai prasījuma 
apmēra pieaugums.

6.9.4. Ja Apdrošinātais saņem Pretenziju, viņš nedrīkst 
atzīt savu vainu bez konsultācijas ar Apdrošināšanas sa-
biedrību, kā arī nedrīkst veikt nekādus maksājumus bez 
Apdrošināšanas sabiedrības rakstveida piekrišanas. Ja Ap-
drošinātais bez saskaņošanas ar Apdrošināšanas sabiedrību 
apmaksā prasītos zaudējumus, piekrīt maksājuma veikša-
nai vai atzīst Pretenziju, tas neuzliek par pienākumu Ap-
drošināšanas sabiedrībai zaudējumus atlīdzināt, ja vien 
Pretenzija un tās apmērs nav acīmredzami pamatoti ar pie-
mērojamiem tiesību aktiem, kā arī apdrošināšanas līguma 
nosacījumiem.

6.9.5. Ja viena un tā paša notikuma rezultātā radušies vai-
rāki atsevišķi zaudējumi, tie tiek uzskatīti par vienu Apdro-
šināšanas gadījumu.

6.9.6. Ja viena Apdrošināšanas gadījuma rezultātā zau-
dējumi nodarīti vairāk nekā vienai Trešajai personai un 
zaudējumu faktiskais apmērs pārsniedz Atbildības limitu, 
Apdrošināšanas atlīdzība tiek aprēķināta katrai Trešajai 
personai proporcionāli tai nodarīto zaudējumu apmēram, 
lai kopējā izmaksājamā Apdrošināšanas atlīdzība nepār-
sniegtu Atbildības limitu. 

6.10. Prasījuma tiesību pārņemšana Velosipēda apdrošinā-
šanas gadījumā

6.10.1. Apdrošināšanas sabiedrība, izmaksājot Apdrošinā-
šanas atlīdzību par Velosipēdu, izmaksātās summas apmē-
rā pārņem Apdrošinātā prasības tiesības pret personu, kas 
ir atbildīga par zaudējumiem.
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6.10.2. Ja Apdrošinātais atsakās no savas prasības pret 
trešo personu vai atsakās no tiesībām, kas dod pamatu šā-
dai prasībai, Apdrošināšanas sabiedrība tiek atbrīvota no 
tās līgumsaistībām tādā apmērā, kādā tā būtu varējusi pie-
prasīt Apdrošināšana atlīdzību, pamatojoties uz šo prasību 
vai šīm tiesībām. 

6.10.3. Apdrošinātajam ir pienākums palīdzēt Apdrošinā-
šanas sabiedrībai iesniegt prasību pret personu, kas ir at-
bildīga par zaudējumiem, sniedzot Apdrošināšanas sabied-
rībai datus, dokumentus, paskaidrojumus un citus mate-
riālus, kas vajadzīgi, lai Apdrošināšanas sabiedrība īstenotu 
regresa prasību.

7. DROŠĪBAS PRASĪBAS

7.1. Apdrošinātā pienākumi apdrošināšanas līguma darbības 
laikā ir: 

[A] reģistrēt Velosipēdu CSDD Velosipēdu reģistrā.

[B] ievērot ražotāja instrukcijas un ieteikumus attiecībā uz
Velosipēda izmantošanu;

[C] ievērot Ceļu satiksmes noteikumus;

[D] nodrošināt, ka ārpus Apdrošinātā pastāvīgi apdzīvotās
dzīvesvietas, Velosipēds atrodas Apdrošinātā fiziskā uzrau-
dzībā vai aizslēgtās, trešajām personām nepieejamās, tel-
pās, vai pieslēgts pie velosipēdu novietnes, staba vai cita
noturīga stiprinājuma, kas savienots ar zemi vai ēku.
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