
Gjensidige akcijas piedāvājums velosipēdu apdrošināšanai 

1. Piedāvājums velosipēdu apdrošināšanai 

Apdrošinātais objekts Manta – Velosipēds 
(visi velosipēdi kas pieder apdrošinātā ģimenei) 

Akcijas periods 07.04.2021 – 31.07.2021. 
Klienti Esoši un jauni 
Apdrošinājuma summa 
(limits) 

1000 EUR 

Apdrošinātie riski Ugunsgrēks; Dabas stihijas; Ūdens noplūde; Trešo personu 
prettiesiska rīcība; Manta ārpus mājokļa; bojājumi Csng 
rezultātā 

Apdrošinātā teritorija Baltija 
Pašrisks 35 EUR 

Velosipēdista CTA Limits 1400 EUR 
Pašrisks 35 EUR 

Polises darbības periods 12 mēneši no polises noslēgšanas brīža 

Polises prēmija (cena) 
par gadu 

20,00 EUR 

Ar ko šis piedāvājums ir 
unikāls? 

Velosipēdam nav obligāta reģistrācija CSDD.  

Apdrošināti ir visi ģimenei piederošie velosipēdi ar kopējo 
atlīdzības limitu 1000 EUR par gadījumu un polises darbības 
laikā kopā, t.sk. papildu aprīkojums 200 EUR apmērā 
(atstarotāji, gaismas ierīces, dubļusargi, groziņš, bērna velo 
sēdeklītis, bagāžnieks, pudeļu turētājs, zvaniņš).  

Zādzības risks ir apdrošināts, ja velosipēds ir atstāts pie 
veikala, kāpņu telpā utml., pieslēgts ar atbildošiem drošības 
saslēdzējiem. Apdrošināšana ir spēkā velosipēdu glabājot 
slēgtās telpās – garāžā, mantu novietnē, šķūnī. 

Netiek atlīdzināti zaudējumi Apdrošinātajam piedaloties 
sacensībās, tostarp amatieru vai neorganizētās sacensībās, 
kā arī piedaloties organizētos treniņbraucienos. 

Velosipēdista civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā iekļauts 
apdrošinātais, tā laulātais un bērni. 

Apdrošināšanas gadījumu skaits nav ierobežots. 

 

2. Atlīdzības pieteikšana zaudējumu gadījumā:   

Pieteikt zaudējumu atlīdzību internetā (gjensidige.lv)  

Piesakot atlīdzību: 

1) Trešo personu prettiesiskas rīcības faktam (zādzība, laupīšana, 
ļaunprātīgā rīcība) ir jābūt pieteiktam policijā; 

2) Bojājumu gadījumā, piesakot atlīdzību, pievienot velosipēda fotogrāfijas 
un remontdarbu aprēķinu; 

3) Csng jābūt pietiktam policijā. 

https://www.gjensidige.lv/atlidzibas


3. Apdrošināšanas gadījumu piemēri: 

1. Velosipēds tiek bojāts ugunsgrēka laikā, glabājoties piemājas  šķūnī. 

2. Velosipēds tiek nozagts no daudzstāvu mājas kāpņu telpas, kur tas ir 
bijis pieslēgts pie radiatoriem. 

3. Velosipēds tiek nozagts no daudzstāvu mājas slēgtas mantu 
glabātuves/pagraba. 

4. Velosipēds tiek bojāts ceļu satiksmes negadījumā. 

5. Velosipēds tiek nozagts no privātmājas pagalma, kur bijis pieslēgts pie 
koka. 

6. Velosipēds tiek nozagts kamēr atstāts pie veikala, pieslēgts pie velo 
novietnes.. 

7. Braucot ar velosipēdu garām stāvošai automašīnai, nolauž auto 
spogulīti. 

8. Nesot velosipēdu pa kāpnēm, tiek sabojātas kaimiņa durvis. 


