
Ģimenes ripojošā manta - 

Civiltiesiskā atbildība visai ģimenei

Nelaimes gadījumi 

velosipēdi, balansēšanas riteņi, skrejriteņi, segway, 
hoverboardi, skeitbordi, elektroskūteri un 
cita pašgājēj tehnika ar jaudu līdz 0.25kW.

Gājēja vai velosipēdista atbildība. Citas pašgājējtehnikas īpašnieka atbildība. 
Atbildība par zaudējumiem, ko nodarījusi persona, par ko civiltiesiski ir atbildīgs apdrošinātājs (t.sk. bērni).

Riski

Riski

Izmaksāsim atlīdzību par šādiem negadījumiem:

Ugunsgrēks, dabas stihijas, 
ūdens noplūde un trešo personu 
prettiesiska rīcība

Gjensidige atlīdzinās izdevumus par 
citām personām nodarītiem 
zaudējumiem vai miesas bojājumiem, 
kā arī saskaņotos tiesāšanās un 
juridiskos izdevumus.

Netiek atlīdzināti izdevumi par morālo 
kaitējumu, negūto peļņu, naudas sodiem. 

Netiek atlīdzināti zaudējumi, 
kas izraisīti ar ļaunu nolūku, 
rupjas neuzmanības vai 
noziedzīgas darbības rezultātā.

Riteņa zādzība no 
privātmājas pagalma

Zādzība, laupīšana

Ripojošās mantas bojājums vai bojāeja, 
notiekot ugunsgrēkam, ūdens noplūdei, 
krītot kokam.

Bērns, braucot ar skrejriteni, nespēj savlaicīgi 
apstāties un ietriecas blakus novietotā mašīnā.

Braucot ar riteni, nejauši uzbrauc gājējam, 
kuram tiek lauzta roka un nepieciešams 
atlīdzināt ārstēšanās izdevumus.

Neuzmanības dēļ, notiek sadursme ar citu 
velobraucēju, kā rezultātā bojāts velosipēds.

Pret tevi tiek celta prasība tiesā. 
Apdrošinātājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus, 
nepārsniedzot 10% no atbildības limita.

Atlīdzība tiek izmaksāta procentuāli no apdrošinājuma summas, pamatojoties uz atlīdzību tabulām.

Tiek nozagts piesprādzēts velosipēds no 
privātmājas pagalma.

Vienu reizi apdrošināšanas periodā tiek 
atlīdzināti izdevumi par viena pārvietošanās 
līdzekļa bojājumiem, kas radušies neparedzētu 
ārējo apstākļu rezultātā (piemēram, sadursmē 
ar citu velosipēdu, transportlīdzekli, šķērsli, 
gājēju, dzīvnieku vai citu objektu).

Netiek atlīdzināti zaudējumi par pārvietošanās 
līdzekļa krāsojuma vai metālisko daļu 
nobrāzumiem vai skrāpējumiem, kā arī 
papildaprīkojumu, piemēram, gaismas 
lukturiem, videoiekārtām, bērnu sēdeklīšiem, 
veloradariem, turētājiem u.tml.

Laupīšana ārpus apdrošināšanas līgumā 
uzrādītās adreses, pie nosacījuma, 
ka policija apstiprina iepriekš minēto faktu un 
konkrētais īpašums atrodas nepārtrauktā 
apdrošinātā un/vai personu, ar kurām 
apdrošinātajam ir kopēja saimniecība, 
�ziskā uzraudzībā, aizslēgtās, pastāvīgi 
apdzīvotās telpās vai no automašīnas salona 
neredzamās daļas, bagāžas nodalījuma.

Piemērs, paskaidrojums

Piemērs, paskaidrojums

Bojājums sadursmes gadījumā 
(sadursmē ar citu velosipēdu, 
transportlīdzekli, šķērsli, gājēju, 
dzīvnieku vai citu objektu)

dažādām sadzīves traumām - paslīdot uz ielas vai trepēm, izmežģījumiem un 
kaulu lūzumiem,  grieztām brūcēm, sportojot un krītot no augstuma;

saindēšanās, apdegumiem, apsaldējumiem, ērču encefalītu, Laima slimību;

personas invaliditāti vai nāvi nelaimes gadījuma rezultātā.
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