
 
JALGRATTAKINDLUSTUS  
TINGIMUSED 
 
Jõus alates 01.05.2022. 

 
AS Citadele banka pangakaardi omaniku kindlustus.  

 
1. KINDLUSTUSKAITSE_________________________________________________________________ 

1.1 BTA pakub pangakaardi omanikele ja nende pereliikmetele käesolevate Tingimuste punktis 1.3 nimetatud 
kindlustuskaitset vastavalt AS Citadele banka pangakaardi omaniku reisikindlustuse reeglite alusel. 

Kindlustuskaitse laieneb pangakaardi omaniku pereliikmetele, kui nad lähevad koos pangakaardi omanikuga 
ühisele jalgrattamatkale. 

1.2 BTA pakub järgmist kindlustuskaitset: 

1.2.1 Varakindlustus – kindlustusobjekt on panga maksekaardi omaniku ja pereliikme jalgratas. 
Kindlustusobjekt on kindlustatud järgmiste riskide vastu: tulekahju oht, vedeliku või gaasi leke, 

loodusõnnetused, kolmandate isikute ebaseaduslik tegevus, väljaspool kodu asuv vallasvara, kahjustuste 
oht.  

Lisatingimused: 

a) BTA hüvitab kindlustatud esemele tekkinud kahju, kui kahju on põhjustatud väliste asjaolude tagajärjel 
tekkinud ootamatu, ettenägematu sündmuse tõttu, s.o. kokkupõrkel teise jalgratta, sõiduki, takistuse, 

jalakäija, looma või muu esemega. 
b) BTA hüvitab kahjuriskist tuleneva kahju üks kord kindlustusperioodi jooksul konkreetsele kindlustatud 

esemele määratud kindlustussummaga. 

с) Kahjuriski eest makstakse kindlustushüvitist kahjustusest tehtud foto ja maksedokumentide (näiteks 
tšekid, kviitungid) alusel, mis sisaldavad teavet jalgratta remonditeenuste ja saadud teenuste eest 

makstud hinna kohta. 
d) BTA ei hüvita kindlustatud eseme värvi või metalldetailide kahjustusi ega kriimustusi ega kindlustatud 

eseme lisavarustuse (näiteks valgustuslampide, videoseadmete, lasteistmete, velokompuutrite, hoidikute 
jms) kahjustusi ega hävimist. 

1.2.2  Õnnetusjuhtumikindlustus – kindlustusobjektiks on trauma, mille pangakaardi omanik või 

pereliige sai jalgrattaga sõites. Õnnetusjuhtumikindlustuse programmi raames pakutakse järgmist 
kindlustuskatet: surm, püsiv puue vastavalt lisale 2, Valuraha vastavalt Tingimuste  nr EE6-1 lisale 3 

saadaval siit ning Ravikulud. 
1.2.3 Tsiviilvastutuskindlustus – kindlustuse objektiks on pangakaardi omaniku või pereliikme 

tsiviilvastutus jalgratturina. BTA hüvitab kolmandale isikule kahju, mille on pangakaardi omanik või 

pereliige põhjustanud jalgrattal liikudes. Hüvitatav kahju:  
a) Isikukahju, milleks loetakse kolmanda isiku surma, invaliidistumist, ajutist töövõimetust, füüsilist 

vigastust või haigust, mille kolmas isik on saanud või üle elanud. 
b) Asjakahju, milleks loetakse kolmanda isiku omandis või valduses olevale vallas- või kinnisasjale 

põhjustatud kahju. 
c) Õigusabi- ja kohtukulud, milleks loetakse BTA-ga kirjalikult kooskõlastatud kindlustusjuhtumiga seotud 

kohtuasja menetlemiskulud, mis on tekkinud seoses kolmanda isiku poolt pangakaardi omaniku või 

pereliikme vastu esitatud nõude uurimise ja lahendamisega. 
d) Päästekulud, milleks loetakse mõistlikud minimaalsed kulud seoses vältimatute meetmetega kahju 

vältimiseks või vähendamiseks, isegi juhul, kui need meetmed ei andnud tulemusi. 
1.3 Kindlustuskaitse kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. 

 

2. VÄLISTUSED_________________________________________________________________________ 
Kindlustushüvitist ei maksta, kui:  

2.1 pangakaardi omanik või pereliige sõidab BMX-, mäestiku-, freestyle- või trial-jalgrattaga, sõidab 
velorikšaga ning ka siis, kui pangakaardi omanik või pereliige täidab tööülesandeid jalgrattakullerina või on 

elukutseline sportlane; 
2.2 pangakaardi omanik või pereliige on toime pannud liiklusreeglite olulise rikkumise; 

2.3 juhtumi toimumise ajal oli pangakaardi omanik või pereliige arsti ettekirjutuseta võetud ravimite, 

narkootiliste või psühhotroopsete ainete mõju all või kui nimetatud aineid tuvastati pangakaardi omaniku või 
pereliikme kehas, samuti kui pangakaardi omanik või pereliige keeldus analüüside läbiviimisest, et teha 

kindlaks käesolevas lõikes nimetatud ainete esinemine kehas. 
 

https://www.bta.ee/media/onnetus/ee6-1-lisa-3-est.pdf


3 KINDLUSTUSSUMMAD JA VASTUTUSPIIRID ______  ___________  ______ 
 

Kindlustusvastutuse liigid Kindlustussumma (EUR) 

Kaardiliigid 
X Platinum, X prime, 

X Infinite 

Varakindlustus 

• Jalgratta hävimise või varguse korral kindlustatud 

riskide tagajärjel 

• Kahjustuste korral 

 

1 500,00 
 

100,00 

Õnnetusjuhtumikindlustus 

• Surm 

• Püsiv puue (Lisa nr.2) 

• Traumad (Lisa nr. 3) 

• Ravikulud  

 

1 500,00 

1 500,00 
1 500,00 

350,00 

Tsiviilvastutuskindlustus 

• Kolmanda isiku elu või tervise kahjustamine 

• Kolmandate isikute vara kahjustamine 

• Õigusabi- ja kohtukulud 

• Päästekulud 

 

1 500,00 
1 500,00 

1 500,00 
1 500,00 

 

 


