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I. KAULŲ IR SĄNARIŲ SUŽALOJIMAI

RAKTIKAULIS, PEČIŲ LANKAS

1. Pečių lanko funkcijos pažeidimas: po menties ar raktikaulio lūžio
1.1. Po menties lūžio 20
1.2. Po raktikaulio lūžio 15
2. Peties sąnario nejudrumas po žastikaulio rezekcijos (raktikaulio sąnario paviršiaus) 40
3. Peties sąnario nejudrumas 30
4. Peties sąnario ribotas judrumas 10
Pastaba: kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių – kairė, papildomai išmokamas 10% priedas prie 
draudimo išmokos skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos pagal atitinkamus straipsnius. 
Pečių lanko ir peties sąnario funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R. Constant skalę ir modifikuotą Keitel indeksą.
RANKA 
5. Rankos ir/ar mentės netekimas 75
6. Rankos netekimas po egzartikuliacijos peties sąnaryje arba bigė vidurinėje žasto dalyje 70
7. Rankos netekimas – bigė žasto apatiniame trečdalyje 65
8. Dilbio netekimas dėl egzartikuliacijos alkunes sąnaryje 65
9. Dilbio netekimas žemiau alkunės sąnario 60
Pastaba: kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių – kairė, papildomai išmokamas 10% priedas prie 
draudimo išmokos skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos pagal atitinkamus straipsnius. 
ALKŪNĖS SĄNARYS
10. Alkūnės sąnario nejudrumas 10-20
11. Alkūnės sąnario ribotas judrumas 5-9
Pastaba: kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių – kairė, papildomai išmokamas 10% priedas prie 
draudimo išmokos skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos pagal atitinkamus straipsnius. Liekamieji reiškiniai 
vertinami praėjus 3 mėn. po traumos.
Alkūnės sąnario funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R. Constant skalę ir modifikuotą Keitel indeksą. 
RIEŠO SANARYS; PLAŠTAKA 
12. Plaštakos nuo riešo arba delnakaulių netekimas 55
13. Riešo sąnario nejudrumas 20
14. Riešo sąnario ribotas judrumas 5
15. Plaštakos funkcijų sutrikimas 5-30
Pastaba: kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiui) arba kairė ranka (kairiarankiui) – papildomai išmokamas 10% 
priedas prie draudimo išmokos skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos pagal atitinkamus straipsnius. Liekamieji 
reiškiniai vertinami praėjus 3 mėn. po traumos.
Riešo sąnario ir plaštakos funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R. Constant skalę ir modifikuotą Keitel indeksą. 
PLAŠTAKOS PIRŠTAI 
16. Pirmasis (nykštys) pirštas: 
16.1. Dalinai amputuotas naginis pirštakaulis 5
16.2. Pilnai amputuotas naginis pirštakaulis 8
16.3. Dalinai amputuotas pamatinis pirštakaulis 15
16.4. Piršto netekimas 20
16.5. Piršto netekimas kartu su delnakauliu ar jo dalimi 25
17. Nykščio sąnario nejudrumas 5
18. Nykščio delninio sąnario nejudrumas 10
Pastaba: kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių – kairė, papildomai išmokamas 10% priedas prie draudimo išmokos 
skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos pagal atitinkamus straipsnius. Liekamieji reiškiniai vertinami praėjus 3 mėn. po traumos.
19. Antrasis pirštas (smilius): 

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklių
Priedas Nr. 1

„KAULŲ IR SĄNARIŲ TRAUMOS“
DRAUDIMO IŠMOKOS DYDŽIO NUSTATYMO LENTELĖ
 
Šis Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklių, patvirtintų UADB „Compensa Vienna Insurance Group“ 2016 m. liepos mėn. 19 d. Valdybos 
nutarimu, Priedas Nr. 1 laikomas neatsiejama Taisyklių dalimi ir yra parengtas vadovaujantis bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų 
reikalavimus.
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19.1. Pilnai amputuotas naginis pirštakaulis 4
19.2. Pilnai amputuotas vidurinis pirštakaulis 8
19.3. Pamatinio pirštakaulio amputacija 10
19.4. Piršto netekimas 12
19.5. Piršto netekimas su delnakauliu ar jo dalimi 15

19.6. Piršto kontraktūra pusiau sulenkus, taip pat proksimalinio savojo piršto sąnario arba piršto delno sąnario 
ankilozė 4

Pastaba: kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių – kairė, papildomai išmokamas 10% priedas prie draudimo išmokos 
skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos pagal atitinkamus straipsnius. 
20. Trečiasis (didysis), ketvirtasis (bevardis) arba penktasis (mažylis) pirštai: 
20.1. Dalinai amputuotas naginis pirštakaulis 2
20.2. PiInai amputuotas naginis pirštakaulis 3
20.3. Bigė viduriniojo arba pamatinio pirštakaulio 5
20.4. Piršto netekimas su delnakauliu arba jo dalimi 15
20.5. Piršto kontraktūra pusiau sulenkus arba pirmojo savojo piršto sąnario arba piršto delno sąnario ankilozė 1
20.6. Piršto kontraktūra visiškai sulenkus arba ištiesus padėtyje arba dviejų, tai pat trijų piršto sąnarių ankilozė 3
21. Dviejų vienos rankos pirštų netekimas: 
21.1. Pirmojo ir antrojo pirštų 35
21.2. Pirmojo ir trečiojo, pirmojo ir ketvirtojo arba pirmojo ir penktojo 25
21.3. Antrojo ir trečiojo, antrojo ir ketvirtojo arba penktojo 15
21.4. Trečiojo ir ketvirtojo arba trečiojo ir penktojo. 10
22. Trijų vienos rankos pirštų netekimas: 
22.1. Pirmojo, antrojo ir trečiojo, ketvirtojo arba penktojo(1+2+3), (1+2+4), (1+2+5) 40
22.2. Pirmojo, trečio ir ketvirtojo arba penktojo (1+3+4), (1 +3+5) 35
22.3. Antrojo, trečiojo ir ketvirtojo arba penktojo (2+3+4), (2+3+5) 30
22.4. Trečiojo, ketvirtojo ir penktojo (3+4+5) 25
23. Keturių vienos rankos pirštų netekimas 40
24. Visų vienos plaštakos pirštų netekimas 45
Pastaba: kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių – kairė papildomai išmokamas 10% priedas prie draudimo išmokos 
skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos pagal plaštakos pirštų sužalojimo straipsnius. 
KOJA 
25. Kojos netekimas dėl egzartikuliacijos klubo sąnaryje arba bigė šlaunikaulio viršutiniame trečdalyje 70

26. Kojos netekimas dėl egzartikuliacijos klubo sąnaryje arba bigė šlaunies viršutiniame trečdalyje, kai iki 
traumos koja buvo vienintelė 90

27. Šlaunies bigė viduriniame ar apatiniame trečdalyje 60
28. Kojos funkcijos sutrikimas dėl kojos sutrumpėjimo daugiau kaip 2,5 cm 10
29. Blauzdos netekimas dėl egzartikuliacijos kelio sąnaryje arba bigė viršutiniame trečdalyje 50
30. Vienintelės kojos blauzdos netekimas. 80
31. Bigė viduriniame ar apatiniame blauzdos trečdalyje 45
KLUBO SĄNARYS 
32. Klubo sąnario nejudrumas 35
33. Klubo sąnario ribotas judrumas 5-10
Pastaba: klubo sąnario funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R. Constant skalę ir modifikuotą Keitel indeksą. Liekamieji reiškiniai vertinami praėjus 
3 mėn. po traumos).
KELIO SĄNARYS 
34. Sąnario nejudrumas 15
35. Patologinis sąnario judrumas dėl raiščių plyšimo 8
36. Riboti kelio sąnario judesiai 5
Pastaba: kelio sąnario funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R. Constant skalę ir modifikuotą Keitel indeksą. Liekamieji reiškiniai vertinami praėjus 
3 mėn. po traumos).
ČIURNOS SĄNARYS, PĖDA 
37. Čiurnos sąnario nejudrumas, liekamieji reiškiniai vertinami praėjus 3 mėn. po traumos; 10
38. Riboti čiurnos sąnario judesiai, liekamieji reiškiniai vertinami praėjus 3 mėn. po traumos; 5 
39. Pėdos netekimas dėl čiurnos sąnario egzartikuliacijos arba pėdos amputacija ties čiurnos kaulais 40
40. Pėdos distalinės dalies netekimas dėl amputacijos padikaulių Iygyje 30
41. Pėdos funkcijos sutrikimas dėl deformacijos, nesuaugusio lūžimo 7
Pastaba: čiurnos sąnario ir pėdos funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R. Constant skalę ir modifikuotą Keitel indeksą. 
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PĖDOS PIRŠTAI 

42. Visų pėdos pirštų netekimas dėl padų pirštų sąnarių egzartikuliacijos arba amputacijos pamatinių 
pirštakaulių Iygyje 15

43. Pirmojo piršto netekimas kartu su padikauliu arba jo dalimi 10
44. Pirmojo piršto netekimas dėl piršto pado sąnario egzartikuliacijos arba bigė pamatinio pirštakaulio Iygyje 2
45. Pirmojo piršto galinio pirštakaulio netekimas 2
46. Antrojo, trečiojo, ketvirtojo arba penktojo pirštų netekimas 2
46.1. Dėl egzartikuliacijos pado- piršto sąnaryje arba bigės ties pamatiniu pirštakauliu 2
46.2. Netekimas kartu su padikauliu ar jo dalimi 5
46.3. Piršto funkcijos sutrikimas dėl sąnarių nejudrumo 1
Pastaba: kitais pirštų ar jų funkcijos netekimo atvejais draudimo išmoka nustatoma sumuojant išmokas, numatytas atskirų pirštų funkcijos netekimo 
atveju. 
47. Kaukolė
47.1. Kaukolės skliauto kaulų lūžiai 10
47.2. Kaukolės pamato kaulų lūžiai 15
47.3. Kaukolės skliauto ir pamato kaulų lūžiai 20
Pastaba: Jei dėl kaukolės kaulų lūžių buvo atlikta operacija, mokama papildomai 10 (%) nuo traumų rizikos draudimo sumos.
48. Veido kaulai: 
48.1. Skruostikaulio, viršutinio žandikaulio lūžiai 7
48.2. Apatinio žandikaulio lūžiai 6
48.3. Nosies kaulų lūžiai 3
48.4. Gerklų, skydinės kremzlės, poliežuvinio kaulo lūžiai 4
Pastaba: žandikaulio apatinės alveolinės ataugos Iūžimas nelaikomas žandikaulio Iūžimu. Lūžus žandikauliui abiejose pusėse, draudimo išmoka 
mokama vieną kartą. 
49. Dantų trauminis pažeidimas (netekus viso nuolatinio danties vainiko ir/arba šaknies), žandikaulio išnirimas: 
49.1. Netekus 1 danties 4
49.2. Netekus nuo 2 iki 3 dantų 8
49.3. Netekus nuo 4 iki 5 dantų 10
49.4. Netekus 6 ir daugiau dantų 12
Pastaba: protezų ar tiltų Iūžio atveju draudimo išmoka mokama tik dėl atraminių dantų netekimo dėl draudiminio atsitikimo. Visais 
kitais nuolatinių dantų trauminio pažeidimo atvejais (danties ar jo šaknies Iūžimas, danties išnirimas, įmušimas į alveolę, danties vainiko ne mažiau 
kaip 1/4 nuskėlimas) mokama 2% už vieną traumuotą dantį. Netekus parodontozės pažeisto danties išmoka mažinama 50%. 
50. Stuburas: 

50.1. Kaklinės, krūtinines, juosmenines dalies slankstelio kūno arba lanko lūžiai
Pastaba: Iūžus 3 ar daugiau slankstelių, mokama ne daugiau kaip 25% draudimo sumos. 12

50.2. Slankstelio skersinės, juosmeninės ar keterinės ataugų lūžiai 3
50.3. Kryžkaulio lūžiai 10
50.4. Uodegikaulio lūžiai 3
51. Krūtinkaulis ir šonkauliai: 
51.1. Krūtinkaulio lūžiai 5
51.2. Šonkaulių (iki 2) lūžiai 3
51.3. Šonkaulių (3 ir daugiau) lūžiai 4
51.4. Šonkaulių Iūžimas (3 ir daugiau) abiejose krūtines Iąstos pusėse 6
Pastaba: jeigu šonkaulių lūžimas sukėlė pneumotoraksą; hemotoraksą, trauminę pneumoniją; eksudacinį pleuritą (kai šioms būklėms gydyti buvo 
būtina chirurginė intervencija), tai prie mokėtinos draudimo išmokos pridedami papildomai 5 procentiniai punktai. 
52. Ranka: 
52.1. Mentės, raktikaulio lūžimas 5
52.2. Žastikaulio artimojo galo lūžiai (raktikaulio sąnario paviršius) 9
52.3. Žastikaulio kūno lūžimas 10
52.4. Žastikaulio tolimojo galo Iūžiai 8
52.5. Dilbio kaulų (vieno kaulo) lūžimas 5
52.6. Dilbio dviejų kaulų Iūžiai 10
52.7. Riešo kaulų (išskyrus laivelio) lūžimas 3
52.8. Laivelio lūžimas 5

52.9. Delnakaulių lūžimas. Draudimo išmoka mokama dėl kiekvieno kaulo Iūžio, tačiau ne daugiau kaip 6% 
draudimo sumos. 3

52.10. Nykščio (pamatinio) lūžimas 3
52.11. Nykščio (naginio pirštakaulio) lūžimas 2

52.12. Rankos pirštų (pamatinio, vidurinio pirštakaulio) lūžimas. Draudimo išmoka mokama dėl kiekvieno kaulo 
lūžio, tačiau ne daugiau kaip 4% draudimo sumos. 2

52.13. Rankos pirštų (naginio pirštakaulio) lūžimas 1
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Pastaba: vieno piršto kelių pirštakaulių lūžimas ties plaštaka vertinamas kaip vienas lūžis. 
53. Dubens kaulai (dubenkaulis, klubakaulis, sėdynkaulis, gaktikaulis): 
53.1. Gužduobės lūžimas 12
53.2. Sąvaržos plyšimas ir kaulų Iūžimas 13
53.3. Daugiau kaip dviejų kaulų lūžimas 8
53.4. Vienos sąvaržos plyšimas 7
53.5. Vieno kaulo Iūžimas 5
54. Koja: 
54.1. Šlaunikaulio gūbrių lūžimas 8
54.2. Šlaunikaulio galvos ir (arba) kaklo lūžimas 14
54.3. Šlaunikaulio lūžimas. 10
54.4. Laivakaulio lūžimas 5
54.5. Šlaunikaulio arba blauzdikaulio sąnarinių paviršių lūžimas 10
54.6. Girnelės lūžimas 8
54.7. Blauzdikaulio lūžimas 5
54.8. Šeivikaulio, išorinės kulkšnies, vidinės kulkšnies lūžimas 5
54.9. Blauzdikaulio ir šeivikaulio lūžimas 10
54.10. Kulnakaulio, šokikaulio lūžimas 7

54.11. Padikaulio lūžimas, Draudimo išmoka mokama dėl kiekvieno kaulo Iūžio, tačiau ne daugiau kaip 6% 
draudimo sumos. 3

54.12. Pėdos II-V pirštakaulių lūžimas Draudimo išmoka mokama dėl kiekvieno kaulo Iūžio, tačiau ne daugiau 
kaip 3% draudimo sumos. 1

54.13. Didžiojo kojos piršto lūžimas 2
54.14 Kiti čiurnos kaulai 4
Pastaba: vieno kojos piršto kelių pirštakaulių lūžimas ties pėda vertinamas kaip vienas lūžis. 
55. Kita: 
55.1. Kaulo įskilimas 1

55.2.

Atvirų kaulų Iūžių atveju arba jeigu Iūžgaliams sutvirtinti buvo atlikta osteosintezės operacija 
(sutvirtinimas metaline plokštele, vinimis, viela ar iš išorės fiksacijos aparatu) papildomai išmokama 
kompensacija 10 % draudimo išmokos, skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos dėl to kaulo Iūžio 
(tai yra vienkartinė kompensacija) 

55.3. Jeigu dėl sąnario lūžimo teko implantuoti dirbtinį sąnarį, papildomai mokama kompensacija – 15% 
draudimo išmokos

Pastaba: vieno kaulo Iūžis keliose vietose (dėl draudžiamojo įvykio) vertinamas kaip vienas Iūžis. Įvykus pakartotinam kaulo Iūžiui kaulinio rumbo ar 
metalinės konstrukcijos sutvirtinimo vietoje, mokama 50% draudimo išmokos mokamos dėl to kaulo Iūžio. 
Draudimo išmoka nėra mokama, jei lūžis patologinis, neklasifikuojamas kitaip, esant osteoporozei, įvykęs dėl streso, netaisyklingai suaugus lūžiui, 
lūžiui nesuaugus (pseudoartrozė).
II SĄNARIŲ IŠNIRIMAS
56. Sąnarių (kaulų) išnirimas: 

56.1. Sąnarių – peties, alkūnės, klubo, apatinio žandikaulio, raktikaulio petinio galo, raktikaulio krūtinkaulio 
galo, girnelės, kelio – išnirimas 5

56.2. Pasikaratojantys peties sąnario išnirimai 2

56.3 Sąnarių – peties, alkūnės, klubo, kelio, apatinio žandikaulio, raktikaulio petinio galo, raktikaulio 
krūtinkaulio galo, kelio – išnirimas, jeigu dėl to reikia operacijos 7

56.4. Sąnarių – riešo, čiurnos – išnirimas, jeigu dėl to reikia operacijos 5
56.5. Sąnarių – riešo, čiurnos – išnirimas 3
56.6. Pirštakaulių išnirimas 1
Pastaba: vieno piršto kelių pirštakaulių išnirimai vertinami kaip viena trauma. 
56.7. Pirštakaulių išnirimas su sausgyslių raiščių vientisumo pažeidimu 2
56.8. Girnelės išnirimas 4
56.9. Stuburo kaklo slankstelio išnirimas 5
56.10. Stuburo kaklo dviejų ir daugiau slankstelių išnirimas 7
56.11. Stuburo kaklo slankstelio (-ių) diskopatija 3
Pastaba: jeigu vieno draudžiamojo įvykio metu vienoje galūnėje išnyra kaulai, pažeidžiami minkštieji audiniai, raumenys, sausgyslės, draudimo išmoka 
mokama pagal vieną, sunkiausią iš padarinių. 
Dėl fizinės įtampos (taip pat dėl svorio kėlimo) atsiradusios išvaržos (pilvo sienos, diafragmos, stuburo tarpslankstelinių diskų), radikulopatijos/
neuropatijos draudimo išmokos nemokamos.

PASTABOS
- Operacija dėl kaulų lūžių ar išnirimų vadinama chirurgine procedūra, kurios metu sutvirtinami kaulo lūžgaliai ( chirurgine vinimi ar viela, plokštele, 
išorinės fiksacijos aparatu) arba fiksuojamas sąnarys. Uždaras kaulų ir sąnarių atstatymas nevadinams operacija.


