
Ja notiek negadījums, zvani uz If Apdrošināšana diennakts tālruni 
8333 vai piesaki negadījumu www.if.lv. Pēc negadījuma pieteikšanas 
droši dodies uz ZZK remonta darbnīcu.

Apdrošināšanas 
pakalpojuma sniedzējs:

If P&C Insurance AS Latvijas filiāle

Apdrošināšanas 
pakalpojums: 

Velosipēda bojājumu un bojāejas apdrošināšana  
(atbilstoši apdrošinātajiem riskiem)

Apdrošināšanas periods: 6 mēneši kopš velosipēda iegādes dienas

Apdrošinājuma summa: 1000 EUR

Apdrošināšanas pašrisks: 0 EUR

Apdrošinātie riski  
(segums):

BOJĀJUMI –  Vienu reizi Apdrošināšanas perioda laikā tiek atlīdzināti 
Velosipēdam nodarīti pēkšņi un neparedzami tieši zaudējumi vai bojājumi, kuri 
radušies sadursmē ar šķērsli vai tāda Ceļu satiksmes negadījuma rezultātā, 
kur Velosipēds ir sadūries ar citu transportlīdzekli vai gājēju. Netiek atlīdzināti 
zaudējumi par bojājumiem, kas neietekmē Velosipēda normālu ekspluatāciju 
(piemēram, skrāpējumi, buktes u.tml.).
Velosipēdam nodarīti pēkšņi un neparedzami tieši materiālie zaudējumi 
vai bojājumi, kuri radušies, kamēr Velosipēds tiek pārvadāts uz sauszemes 
transportlīdzekļa velo turētāja vai tā salonā.

PILNĪGA BOJĀEJA – Velosipēda stāvoklis pēc Apdrošināšanas gadījuma 
iestāšanās, ja Apdrošināšanas sabiedrība ir atzinusi tā remontu par tehniski 
neiespējamu vai ekonomiski nepamatotu, kā arī visos gadījumos, kad 
paredzamie remonta izdevumi ir vienādi vai pārsniedz Velosipēda vērtību tieši 
pirms Apdrošināšanas gadījuma iestāšanās.

Apdrošināšanas 
teritoriālais segums:

Latvija

Noteikumi:

If Vispārīgie apdrošināšanas noteikumi Nr.004 I līmenis
If Velo KASKO apdrošināšanas noteikumi Nr. VELO-1. Ciktāl tie attiecināmi 
uz augstāk uzskaitītajiem apdrošinātajiem riskiem.
Ar apdrošināšanas notiekumiem var iepazīties www.if.lv.

Pārvietojoties ar Velosipēdu, jāievēro Ceļu satiksmes noteikumi.

Iestājoties Ceļu satiksmes negadījumam, par to jāpaziņo policijai un tas atbilstoši jānoformē, kad to paredz tiesību akti.

Jūsu personas datu pārzinis un apdrošināšanas pakalpojuma Velo KASKO sniedzēja ir If P&C Insurance AS, reģistrēta Igaunijā ar reģistrācijas Nr.10100168, 
juridiskā adrese: Lootsa 8a, Tallina, 11415, Igaunija, kuru Latvijā pārstāv If P&C Insurance AS Latvijas filiāle, reģistrācijas Nr.40103201449, juridiskā adrese: 
Republikas laukums 2A, Rīga, LV-1010, e-pasts info@if.lv, tel. 8333. Apdrošinātājs kā personas datu pārzinis apdrošināšanas līguma izpildes nodrošināšanas 
nolūkā (Apdrošinātāja un klienta attiecību pārvaldīšanai, atlīdzības pieteikumu izskatīšanai, norēķinu uzskaitei u.c.) apstrādā Jūsu / Tavus personas datus 
atbilstoši Fizisko personu datu apstrādes likumam un citiem normatīvajiem aktiem.

Detalizēta informācija par to, kā Apdrošinātājs apstrādās Tavus personas datus, pieejama https://www.if.lv/par-lapu/privatuma-politika.

If Velosipēda bojājumu 
apdrošināšana

Sadarbībā ar 


