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Apdrošināšanas produkta informācijas dokuments sniedz vispārīgu pārskatu par City Combo apdrošināšanas 
produktu. Šis dokuments neatspoguļo konkrētam klientam izstrādātā piedāvājuma īpašos nosacījumus. 
Pilnīga informācija par produktu, izņēmumiem un ar to saistītām izmaksām ir sniegta citos dokumentos, 
piemēram, nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumos un polisē. 
 
Kāds ir šis apdrošināšanas veids? 
City Combo apdrošināšana ir brīvprātīga apdrošināšana. City Combo apdrošināšanas mērķis ir sniegt 
finansiālu atbalstu apdrošinātajai personai vai tās mantiniekiem, ja nelaimes gadījuma rezultātā radušās 
veselības problēmas vai iestājusies apdrošinātās personas nāve, ja nelaimes gadījumā radušies bojājumi vai 
bojāeja transportlīdzeklim, ja nelaimes gadījumā ir bojāja trešās personas manta, vai tai radītas veselības 
problēmas. 

 

 

Kas Tiek apdrošināts? 
 Velosipēda vai skrejriteņa bojājumi vai iznīcināšana dēļ: 

 Uguns 
 Sprādziena 
 Zibens spēriena 
 Pilota lidaparāta, tā daļu vai kravas kritiena 
 Vētras 
 Krusas 
 Sniega ietekmes 
 Trešo personu bojājumu, Zādzības, Laupīšanas 
 Sadursmes 

 
 Nelaimes gadījumu rezultātā iestājusies: 

 Trauma 
 Slimnīcas nauda 
 Invaliditāte 
 Nāve 

 
 

 Civiltiesiskās atbildība par: 
 Trešās personas dzīvībai vai veselībai nodarītajiem bojājumiem 
 Trešās personas īpašumam nodarītajiem bojājumiem 
 Tiesvedības izdevumiem 
 Glābšanas izdevumiem 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kas netiek apdrošināts? 
 Īpašuma apdrošināšanā: 

 nolietojuma vai korozijas rezultāts 
 bojājumi, kuru atlīdzināšana ir ražotāja vai piegādātāja pienākums 
 bojājumi, kas radušies bez ārēja spēka ietekmes (iekārtu salūšana) 

 
 Nelaimes gadījumu apdrošināšanā: 

 hronisku, iedzimtu, deģeneratīvu vai citu slimību zaudējumi 
 

 Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanā: 
 zaudējumi, kas radušies profesionālās darbības vai komercdarbības dēļ 
 zaudējumi, kas nodarīti Jūsu vai Jūsu radinieka īpašumam 

Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts, ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un 
līgumā (polisē). 
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Vai ir kādi seguma ierobežojumi? 
! Apdrošināšanas atlīdzību nemaksā par gadījumiem: 

! kas iestājušies ārpus Apdrošināšanas perioda vai ārpus Apdrošināšanas teritorijas; 
! ko rada gatavošanās vai dalība Profesionālos sporta treniņos vai sacensībās. 

Pilnīga informācija par to, kas netiek apdrošināts, ir norādīta apdrošināšanas noteikumos un 
līgumā (polisē). 

 

 

Kur es esmu apdrošināts? 
    Apdrošināšanas aizsardzība ir spēkā Latvijas Republikā. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kādas ir manas saistības? 
- Sniegt apdrošinātājam patiesu informāciju pirms līguma noslēgšanas un līguma 

darbības laikā. 
- Samaksāt apdrošināšanas prēmiju polisē norādītajā apmērā un termiņā. 
- Noslēdzot apdrošināšanas līgumu, iesniegt apdrošinātā velosipēda vai skrejriteņa 

fotogrāfijas un identificējot jau esošos bojājumus. 
- Nekavējoties ziņot policijai, kad apdrošinātais velosipēds vai skrejritenis ir nozagts vai 

notikusi laupīšana. 

 

 
 

 

Kad un kā man jāveic samaksa? 
Apdrošināšanas prēmijas samaksa jāveic apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņā un 
apmērā uz norādīto bankas kontu. 

 

 

 
 

 

Kad sākas un beidzas segums? 
 Apdrošināšanas segums sākas apdrošināšanas līgumā norādītajā termiņā ar 

nosacījumu, ka ir samaksāta apdrošināšanas prēmija apdrošināšanas līgumā 
norādītajā kārtībā, termiņā un apmērā.  

 Apdrošināšanas segums beidzas pēc apdrošināšanas perioda termiņa beigām. 
 Apdrošināšanas segums var beigties pirms apdrošināšanas perioda termiņa beigām, 

piemēram, apdrošināšanas līgumu izbeidzot. 

 

 
 

 

Kā es varu atcelt līgumu? 
Apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības izbeigt apdrošināšanas līgumu jebkurā laikā, iepriekš par to 
paziņojot, izmantojot līgumā norādīto kontaktinformāciju. 

 


