
VELOPOLISES 
Noteikumi 
 
AS “Citadele banka” maksājumu karšu lietotāju apdrošināšanai 
 

Spēkā ar 01.05.2022. 

 
1. APDROŠINĀŠANAS AIZSARDZĪBA       ______ 
1.1. Apdrošināšanas aizsardzība tiek nodrošināta saskaņā ar šiem noteikumiem un: 

1.1.1. Ceļojumu risku apdrošināšanas noteikumiem AS “Citadele banka” maksājumu karšu lietotāju 

apdrošināšanai Bankas maksājumu karšu lietotājiem; 
1.1.2. 11.07.2017. apstiprinātiem Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumiem Nr. 8-2., kuri ir 

atrodami https://www.bta.lv/lv/private/nelaimes-gadijumu-apdrosinasana#-apdrosinasanas-
noteikumi; 

1.1.3. 01.09.2020. apstiprinātiem Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas vispārējie noteikumi Nr. 1. un 

01.09.2020. apstiprinātiem Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas noteikumi 
Nr. 1304.1, kuri ir atrodami https://www.bta.lv/privatpersonam/vispareja-civiltiesiskas-atbildibas-

apdrosinasana;  
1.1.4. 04.04.2022. apstiprinātiem Privātīpašuma apdrošināšanas noteikumiem Nr. 0801.01, kuri ir 

atrodami https://www.bta.lv/lv/private/majokla-apdrosinasana#-apdrosinasanas-noteikumi.  
1.2. BTA nodrošina šo noteikumu 1.3.punktā minēto apdrošināšanas aizsardzību Bankas maksājumu kartes 

lietotājam un tā Ģimenes locekļiem Ceļojumu risku apdrošināšanas noteikumos AS “Citadele banka” 

maksājumu karšu lietotāju apdrošināšanai noteiktajam, Apdrošināšanas aizsardzība ir attiecināma uz Bankas 
maksājumu kartes lietotāja Ģimenes locekļiem, ja viņi dodas kopīgā izbraucienā ar velosipēdiem ar Bankas 

maksājumu kartes lietotāju.    
1.3. BTA nodrošina šādu apdrošināšanas aizsardzību: 

1.3.1.Īpašuma apdrošināšana - Apdrošināšanas objekts ir Bankas maksājumu kartes lietotāja un 

Ģimenes locekļa velosipēds. Apdrošināšanas objekts tiek apdrošināts pret šādiem riskiem: uguns risks, 
šķidruma vai tvaika noplūde, dabas stihiskie posti, trešo personu prettiesiska rīcība, kustamā manta ārpus 

mājokļa, bojājumu risks. BTA „ Privātīpašuma apdrošināšanas noteikumi" Nr. 0801.01 tiek papildināti ar 
3.3.12. punktu šādā redakcijā:  

   „3.3.12. Bojājumu risks: 

a) BTA atlīdzina zaudējumus par kaitējumu Apdrošināšanas objektam, ja tā cēlonis ir pēkšņs, 
neparedzēts, ārējo apstākļu rezultātā radies notikums, t.i., sadursme ar citu velosipēdu, transportlīdzekli, 

šķērsli, gājēju, dzīvnieku vai citu objektu.  
b) BTA vienu reizi apdrošināšanas perioda laikā atlīdzina zaudējumus, kas radušies bojājumu riska 

iestāšanas rezultātā ar zaudējuma atlīdzināšanas limitu kāds ir norādīts konkrētajam Apdrošināšanas 
objektam.  

c) Apdrošināšanas atlīdzība, par bojājumu risku, tiek izmaksāta, pamatojoties uz foto, kur attēlots 

bojājums un maksājuma dokumentiem (piemēram, čeki, stingrās uzskaites kvītis), kuros norādīta 
informācija par saņemtajiem velosipēda remonta pakalpojumiem un cenu, kas par saņemtajiem 

pakalpojumiem samaksāta.  
d) BTA neatlīdzina zaudējumus par Apdrošināšanas objekta krāsojuma vai metālisko daļu nobrāzumiem 

vai skrāpējumiem, kā arī par Apdrošināšanas objekta papildaprīkojuma bojājumiem vai bojāeju 

(piemēram, gaismas lukturi, video iekārtas, bērnu sēdeklīši, velodatori, turētāji utml.).” 
1.3.2.Nelaimes gadījumu apdrošināšana - Apdrošināšanas objekts ir Trauma, ko Bankas maksājumu 

kartes lietotājs vai Ģimenes loceklis gūst, pārvietojoties ar velosipēdu. Ar Nelaimes gadījumu 
apdrošināšanu tiek nodrošināti šādi  apdrošināšanas aizsardzības veidi: Nāve, Darbspējas zaudējums 

saskaņā ar Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumu Nr.8-2 Pielikumu Nr.3, Traumas saskaņā ar 
Nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumu Nr.8-2 Pielikumu Nr.2, Medicīniskie izdevumi saskaņā ar 

apdrošināšanas aizsardzības variantu “Medicīniskie izdevumi I”.      

1.3.3.Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana - Apdrošināšanas objekts ir Bankas maksājumu kartes 
lietotāja vai Ģimenes locekļa kā riteņbraucēja civiltiesiskā atbildība. BTA atlīdzina trešajām personām 

zaudējumus, kurus Bankas maksājumu kartes lietotājs vai Ģimenes loceklis nodarījis, pārvietojoties ar 
velosipēdu. Atlīdzināmie zaudējumi: 

a) Dzīvībai vai veselībai nodarītais kaitējums - Trešās personas nāve, darbaspējas zudums, pārejoša darba 

nespēja, fizisks ievainojums, vai slimība, kuru guvusi vai pārcietusi Trešā persona. 
b) Mantas bojājums - Trešās personas īpašumā vai tiesiskā lietošanā esošām ķermeniskām kustamām un 

nekustamām lietām nodarīts bojājums vai pilnīga to bojāeja. 
c) Tiesāšanās izdevumi - ar BTA rakstveidā saskaņotie tiesas un ar lietas vešanu saistītie izdevumi, kas 

radušies saistībā ar Trešās personas pret Bankas maksājumu kartes lietotāju vai Ģimenes locekli celtās 
prasības izmeklēšanu un noregulēšanu. 
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d) Glābšanas izdevumi - saprātīgie minimālie izdevumi saistībā ar neatliekamiem bojājumu novēršanas 

vai samazināšanas pasākumiem, pat tajos gadījumos, ja šie pasākumi nav bijuši sekmīgi. 
BTA „Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas Noteikumu 1304.1" punkti 1.3.2. 

un 1.3.4. līdz 1.3.8. tiek izslēgti.  

BTA „Fizisko personu vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas Noteikumu 1304.1" punkts 1.3.3. 
tiek izteikts šādā redakcijā: „ja tos nodarīsiet kā velosipēdists". 

1.4. Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā Latvijas Republikā. 
 

2. IZŅĒMUMI__________________________________________________________________________ 
Apdrošināšanas atlīdzība netiek izmaksāta, ja:   

2.1. Bankas maksājumu kartes lietotājs vai Ģimenes loceklis nodarbojas ar BMX, dounhill, freestyle vai trial 

riteņbraukšanu, brauc ar velorikšu, kā arī gadījumā, ja Bankas maksājumu kartes lietotājs vai Ģimenes 
loceklis pilda darba pienākumus velokurjera amatā vai ir Profesionāls sportists;     

2.2. Bankas maksājumu kartes lietotājs vai Ģimenes loceklis būtiski pārkāpis ceļus satiksmes noteikumus; 
2.3. negadījuma brīdī Bankas maksājumu kartes lietotājs vai Ģimenes loceklis atradies medikamentu, kuri 

lietoti bez ārsta nozīmējuma, alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu iedarbībā, vai, ja minētās vielas tiek 

konstatētas Bankas maksājumu kartes lietotāja vai Ģimenes locekļa organismā, kā arī, ja Bankas maksājumu 
kartes lietotājs vai Ģimenes loceklis ir atteicies veikt analīzes, lai noteiktu šī punktā minēto vielu esamību 

organismā. 
 

3. APDROŠINĀJUMA SUMMAS UN ATBILDĪBAS LIMITS     ______ 
 

Apdrošināšanas aizsardzības veidi Apdrošinājuma summa, atbildības limits (EUR) 

Karšu veidi X Platinum, X prime, X Infinite 

Īpašuma apdrošināšana 

• Velosipēda pilnīgas bojāejas vai 
zādzības gadījumā apdrošināto risku 

rezultātā 

• Bojājumu gadījumā 

 

• 1 500,00 
 

 

• 100,00 

Nelaimes gadījumu apdrošināšana 

• Nāve 

• Darbspējas zaudējums 
 

• Traumas 

 

• Medicīniskie izdevumi I 

 

• 100% apmērā no apakšlimita 1 500,00 EUR 

• 1 500,00 EUR saskaņā ar Nelaimes gadījumu 
apdrošināšanas noteikumu Nr.8-2 Pielikumu Nr.3 

• 1 500,00 EUR saskaņā ar Nelaimes gadījumu 

apdrošināšanas noteikumu Nr.8-2 Pielikumu Nr.2 

• 350,00 EUR apdrošināšanas līguma darbības periodā. 
BTA kompensē izdevumus tikai par Latvijas 

Republikas ārstniecības iestādēs saņemtiem 

ārstniecības pakalpojumiem. 

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana 

• Trešo personu dzīvībai, vai veselībai 

nodarītais kaitējums 

• Trešo personu mantai nodarītais 
bojājums 

• Tiesāšanās izdevumi 

• Glābšanas izdevumi 

 

• 1 500,00 

 

• 1 500,00 
 

• 1 500,00 

• 1 500,00 

Kopējā apdrošinājuma summa vai 

kopējs atbildības limits katrā no 
apdrošināšanas aizsardzības veidiem 

 

1 500,00 

 

 
 

 


