
Šis Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklių, patvirtintų COMPENSA TU S.A Vienna Insurance Group valdybos 2010 m. rugsėjo mėn. 29 d.
nutarimu Nr. 49/2010 Priedas Nr. 2 laikomas neatsiejama Taisyklių dalimi ir yra parengtas vadovaujantis Taisyklių 13.1 punkto nuostatomis bei
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
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Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklių
Priedas Nr. 2

DRAUDIMO IŠMOKOS DYDŽIO NUSTATYMO SUŽALOJIMŲ ATVEJAIS LENTELĖ

Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group Lietuvos filialas
Registruota VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registre 2010-04-01 Centrinis biuras, Lvovo g. 25 09320 Vilnius
Kodas 302495752 Tel.+370 5 225 55 55, www.compensa.lt

I. CENTRINĖ NERVŲ SISTEMA
Nr. Pavadinimas Neįgalumo

lygis (%)
1. Liekamieji reiškiniai po galvos ir nugaros smegenų traumos:
1.1. Viršutinių ir apatinių galūnių paralyžius (tetraplegija); labai ryškūs smegenų žievės, smegenėlių funkcijos pažeidimai; 100

silpnaprotystė; asmenybės sutrikimas; dubens organų funkcijos sutrikimas
1.2. Apatinių galūnių paralyžius su dubens organų funkcijos sutrikimu 70
1.3. Vienos kūno pusės paralyžius; 2-jų galūnių judesių, jutimų ir jėgos labai stiprus sumažėjimas; labai ryškus koordinacijos 50

sutrikimas; labai stiprus galūnių raumenų tonuso padidėjimas; sunkūs kognityviniai sutrikimai (10 arba mažiau balų);
silpnaprotystė; epilepsijos priepuoliai ne rečiau kaip kartą per mėnesį

1.4. 2-jų galūnių judesių, jutimų ir jėgos stiprus sumažėjimas; ryškūs galvos smegenų nervų organiniai pažeidimai; judesių 40
koordinacijos sutrikimas; stiprus galūnių raumenų tonuso padidėjimas; dubens organų funkcijos sutrikimas; ryškūs
kognityviniai sutrikimai (20 arba mažiau balų); epilepsijos priepuoliai ne rečiau kaip kartą per mėnesį

1.5. Vienos iš galūnių paralyžius (monoplegija); kalbos sutrikimai; ryškus judesių koordinacijos sutrikimas; galūnių raumenų 30
tonuso padidėjimas ir jėgos bei jutimų sumažėjimas; vidutinio dažnumo (5 -10 kartų per metus) epilepsijos priepuoliai;
Parkinsono sindromas

1.6. Koordinacijos ir judesių sutrikimas; kalbos sutrikimai; neryškūs kognityviniai sutrikimai; nestiprus galūnių raumenų tonuso 15
padidėjimas ir jėgos sumažėjimas; reti (3-4 per metus) epilepsijos priepuoliai

1.7. Ryški veido asimetrija; autonominiai (vegetaciniai) simptomai; smegenų žievės traumos ir kalbos sutrikimai, 7
vazomotoriniai sutrikimai; pavieniai (1-2 per metus) epilepsijos priepuoliai

Pastaba: liekamuosius traumų reiškinius priskirti tam tikrai grupei galima tada, kai nustatomi ne mažiau kaip du tai grupei būdingi požymiai.
Mokant draudimo išmoką dėl centrines nervų sistemos sužalojimo padarinių pagal šio priedo 1 punktą ir, esant galūnių funkcijos sutrikimui,
mokėtinos draudimo išmokos dėl liemens ir galūnių kaulų sužalojimo, įtvirtinto šio Priedo X (dešimtame) skyriuje, nėra mokamos.

II. GALVINIAI IR PERIFERINIAI NERVAI
2. Trauminiai galvinių nervų sužalojimai:

Pastaba: draudimo išmoka mokama esant neuropatijos klinikai nepriklausomai nuo pažeistų nervų kiekio.
2.1. Vienpusis 5
2.2. Dvipusis 10
3. Kaklo ir peties, juosmens ir kryžkaulio rezginio ar jų nervų pažeidimas. 25

Pastaba: draudimo išmoka yra mokama, jeigu yra judesių, jėgos, jutimo, raumenų sunykimas bei odos trofikos sutrikimas.
4. Periferinių nervų vientisumo pažeidimas:

Pastaba: draudimo išmoka mokama esant neuropatijos klinikai. Jeigu vienoje galūnėje sužalota keletas nervų, draudimo
išmoka mokama tik dėl vieno nervo sužalojimo. Kai sužalojama dešinė ranka (dešiniarankiams), o kairiarankių – kairė,
papildomai išmokamas 10% priedas prie draudimo išmokos, skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos pagal
šį straipsnį.

4.1. Nervų sužalojimas dilbio, riešo, blauzdos, čiurnos srityse 5
4.2. Nervų sužalojimas žąsto, alkūnės, šlaunies, kelio srityse 10

III. REGOS ORGANAI
5. Vienos akies akomodacijos paralyžius 10
6. Žymus regėjimo lauko koncentriškas susiaurėjimas. 10-20

Draudimo išmoka priklauso nuo regėjimo lauko sumažėjimo lygio.
7. Regos sumažėjimas, kai dėl traumos buvo implantuotas dirbtinis Ięšiukas (abiejose akyse):

0,4 10
0,3 - 0,1 20
mažiau nei 0,1. 25



8. Voko nudribimas, akių raumenų paralyžius, voko defektas, trukdantis uždaryti akies plyšį; 5-10
Draudimo išmoka priklauso nuo voko nudribimo laipsnio.

9. Pulsuojantis vienos akies išverstakumas (egzoftalmas) 20
10. Regos organų sužalojimo pasekmės:

obuolio dislokacija; ašarų kanalų pažeidimas, žvairumas, tinklainės atšokimas (tiesiogiai dėl akies traumos). 10
11. Potrauminės akies ligos (išskyrus konjuktyvitą); kraujo išsiliejimas, rainelės defektas, vyzdžio formos pakitimai; 5

Ięšiuko dislokacija
Pastaba: jeigu po akies traumos yra keletas padarinių kurie nurodyti 10 ir 11 punktuose, tai draudimo išmoka mokama
pagal vieną iš straipsnių (sunkiausią sužalojimą).

12. Visiškas regėjimo vienintele arba abiem akim netekimas 100
13. Visiškas regėjimo netekimas viena akimi 45
14. Regėjimo aštrumo sumažėjimas po akies sužalojimo.

Pastaba: regėjimo aštrumas nustatomas pagal šio priedo 1 lentelę, kiekvienos akies atskirai.

Lentelė Nr. 1

Regėjimo aštrumas Regėjimo aštrumas
Iki traumos Po traumos Procentai (%) Iki traumos Po traumos Procentai (%)

1.0 0,7 1 0,6 0,4 1
0,6 3 0,3 3
0,5 5 0,2 10
0,4 7 0,1 15
0,3 10 <0,1 20
0,2 15 0,0 30
0,1 20

<0,1 30
0,0 45

0,9 0,7 – 0,6 1 0,5 0,4-0,3 1
0,5 3 0,2 5
0,4 5 -0,1 10
0,3 10 <0,1 15
0,2 15 0,0 20
0,1 20

<0,1 30
0,0 45

0,8 0,6-0,5 2 0,4 0,3-0,2 2
0,4-0,3 7 0,1 7

0,2 15 <0,1 10
0,1 20 0,0 20

<0,1 30
0,0 45

0,7 0,5-0,4 2 0,3 0,1 5
0,3 7 <0,1 10
0,2 15 0,0 15
0,1 20

<0,1 25
0,0 40

0,2 0,1 5
<0,1 10

0,0 15
0,1 <0,1 10

0,0 20
10

<0,1 0,0 10
Pastaba:
1. Visiškas aklumas – kai regėjimo aštrumas mažiau kaip 0,01 (2m atstumu nesuskaičiuoja pirštų).
2. Kai nežinomas sužalotos akies regėjimo aštrumas iki traumos, jis laikomas kaip nesužalotos akies.
3. Dėl traumos sumažėjus abiejų akių regėjimo aštrumui, vertinama kiekviena akis atskirai. Abiejų akių regėjimo netekimu yra laikoma geriau

matančios akies regėjimo netekimas.

2/10



3/10

IV. KLAUSOS ORGANAI
Nr. Pavadinimas Neįgalumo

lygis (%)
15. Smarkūs vestibulinės sistemos funkcijų sutrikimai: 30

daugkartiniai, ilgai trunkantys galvos svaigimo priepuoliai su autonomine reakcija, nedrąsi eisena.
16. Viso ausies kaušelio netekimas 20
17. Klausos susilpnėjimas viena ausimi:

Pastaba: vertinami audiogramos, impedansometrijos duomenys, kalbos girdimumas.
17.1. Šnabždant žodžius girdi iki 1 metro, o normaliai šnekant - nuo 1 iki 3 metrų atstumu 5

(audiogramoje klausos sumažėjimas iki 30-50 db)
17.2. Šnabždant žodžius prie ausies kaušelio negirdi, o normaliai šnekant girdi iki 1 metro atstumu 10

(audiogramoje klausos sumažėjimas iki 60-80 db)
18. Visiškas kurtumas viena ausimi (visai negirdi šnekančiojo audiogramoje - mažiau 91 db). 15
19. Visiškas kurtumas abejomis ausimis 60

V. KVĖPAVIMO SISTEMA
20. Nosies kaulų, kremzlių ir minkštųjų audinių netekimas 30
21. Nosies sparnelių ir galiuko netekimas 15
22. Nosies galiuko arba sparnelio (sparnelių) netekimas 10
23. Kvėpavimo nosimi sutrikimas

Draudimo išmoka priklauso nuo sutrikimo laipsnio (įvertinamas rinomanometru, norma - iškvėpimas ir įkvėpimas
380 - 400 ml/sek.):
a) Stiprus vienpusis (mažiau kaip 100 ml/sek.) arba žymus abipusis (mažiau 200 ml/sek.); 5
b) Visiškas abipusis (0 ml/sek.). 10

24. Uoslės ir skonio netekimas 15
25. Uoslės netekimas 10
26. Potrauminiai lėtiniai veido daubų uždegimai 2
27. Gerklų arba trachėjos funkcijos sutrikimai:
27.1. Nuolat įkištas tracheotominis vamzdelis 40
27.2. Disfonija 10
27.3. Afonija 30
27.4. Arlikuliacijos sutrikimas 15
28. Kvėpavimo organų pažeidimo atvejis, dėl kurio yra:
28.1. I laipsnio kvėpavimo nepakankamumas 10
28.2. II laipsnio kvėpavimo nepakankamumas 40
28.3. III laipsnio kvėpavimo nepakankamumas 60
29. Krūtinės Iąstos deformacijos po šonkaulių ar krūtinkaulio lūžių esant stipriam kvėpavimo judesių apribojimui 10

VI. ŠIRDIS IR KRAUJOTAKOS SISTEMA
30. Širdies ir kraujagyslių nepakankamumas dėl širdies ar magistralinių kraujagyslių sužalojimo:

(vertinami širdies ir kraujagyslių sistemos nepakankamumo požymiai pagal NYHA klasifikaciją, EKG, fizinio krūvio
mėginiai,
ultragarsinis tyrimas, ilgalaikis EKG ir AKS sekimas)

30.1. I laipsnio širdies nepakankamumas, kai yra nedideli objektyviai nustatomi: pulso padažnėjimas, dusulys po fizinio 15
krūvio, patinimai

30.2. II laipsnio širdies nepakankamumas, kai yra dideli objektyviai nustatomi: stiprus dusulys fizinio krūvio metu, ritmo 40
sutrikimai, reiškiniai plaučiuose ir kepenyse, nuolatinis patinimas, ascitas, kaklo venų išburkimas

30.3. III laipsnio širdies nepakankamumas, kai yra labai dideli objektyviai nustatomi: kvėpavimo ritmo sutrikimas, širdies 70
ritmo sutrikimai, atsikosėjimas krauju, skystis krūtinplėvės ar širdiplėvės ertmėse, ascitas, nuolatinis patinimas

31. Kraujo apytakos sutrikimas dėl periferinių kraujagyslių sužalojimo:
31.1. Nedidelis - patinimai, pulso susilpnėjimas 5
31.2. Didelis - patinimai, cianozė, ryškus pulso susilpnėjimas 10
31.3. Labai didelis - patinimai, cianozė, limfostazė, trofikos sutrikimai 15

Pastaba: liekamųjų reiškinių po traumos priskyrimas tam tikrai grupei galimas tada, kai nustatomi ne mažiau kaip du tai grupei būdingi
požymiai.

VII. VIRŠKINIMO ORGANAI
32. Kramtymo sutrikimas dėl veido kaulų Iūžimo ar apatinio žandikaulio traumų:



32.1. Žymus sukandimo ir kramtymo sutrikimas 7
32.2. Labai didelis sukandimo ir išsižiojimo sutrikimas, žandikaulio deformacija 25
33. Apatinio žandikaulio netekimas:

Pastaba: esant žandikaulio netekimui draudimo išmoka pagal 32 straipsnį nėra mokama.
33.1. Dalies žandikaulio 15
33.2. Viso žandikaulio 50
34. Liežuvio netekimas:
34.1. Iki pusės 15
34.2. Iki pusės ir daugiau 30
34.3. Visiškas netekimas 50
35. Žymus burnos ertmės susiaurėjimas, seilių fistulės susidarymas 15
36. Stemplės arba ryklės susiaurėjimas dėl nudegimo ar sužalojimo:

Pastaba: susiaurėjimas turi būti patvirtintas objektyviais tyrimo metodais
36.1. Sunkiai ryjamas minkštas maistas 10
36.2. Sunkiai ryjamas skystas maistas 30
36.3. Visiškas nepraeinamumas (gastrostoma) 80
37. Liekamieji reiškiniai po trauminio virškinimo trakto organų sužalojimo:
37.1. Išmatų nelaikymas 40
37.2. Nepraeinamumas dėl sąaugų, dalinis žarnyno nepraeinamumas 15
37.3. Dirbtinė išeinamoji anga 30
37.4. Kasos endokrininės funkcijos sutrikimas 30
37.5. Kasos egzokrininės funkcijos sutrikimas 5
37.6. Kepenų II laipsnio nepakankamumas 45
37.7. Kepenų IlI laipsnio nepakankamumas 80
38. Trauminis virškinimo trakto organų sužalojimas dėl kurio pašalinta:
38.1. Kepenų dalis ar tulžies pūslė 15
38.2. Blužnis 15
38.3. Dalis skrandžio ar dalis kasos ar dalis žarnyno 25
38.4. Visas skrandis 40

VIII. ŠLAPIMO SISTEMA IR LYTINIAI ORGANAI
39. Inksto pašalinimas 25

Jeigu draudimo išmoka mokama pagal šį straipsnį, tai pagal šio priedo laikino neįgalumo nustatymo lenteles 4.1 punktą
(trauminis vidaus organų pažeidimas, kai sužalotą organą reikėjo operuoti) draudimo išmoka nemokama.

40. Šlapimo išskyrimo funkcijų sutrikimai:
40.1. Inkstų funkcijos sutrikimas:

a) II laipsnio nepakankamumas; 40
b) IIl laipsnio nepakankamumas. 80

Pastaba: jeigu buvo mokėta draudimo išmoka pagal šio priedo 39 straipsnį, tai mokant pagal 40 straipsnio 1 dalį, išmokėtoji suma
išskaičiuojama.

40.2. Žymus šlapimtakio ar šlaplės susiaurėjimas, šlapimo pūslės tūrio sumažėjimas. 10-25
Išmokos dydis priklauso nuo susiaurėjimo bei tūrio sumažėjimo laipsnio.

40.3. Visiškas šlapimtakio ar šlaplės nepraeinamumas, fistulė lytiniuose organuose 30
41. Lyties organų sužalojimo pasekmės:
41.1. Pašalinta kiaušidė, kiaušintakis arba seklidė 15
41.2. Pašalinta dalis vyro varpos 25
41.3. Pašalinta visa vyro varpa 40
41.4. Pašalintos abi kiaušidės arba abu kiaušintakiai, arba gimda:

a) kai moters amžius iki 40 metų 40
b) kai moters amžius virš 40 metų. 20

IX. MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ SUŽALOJIMAI
42. Veido ir kaklo priekinio ar šoninių paviršių labai ryškūs, trikdantys mimiką, randai (išliekantys po plastinės operacijos) 10

nuo nudegimo, nušalimo ar sužalojimo.
Draudimo išmoka pagal šį straipsnį nėra mokama, jeigu gydymo išlaidos dėl kosmetinių plastinių operacijų kitais šiose
draudimo taisyklėse nurodytais pagrindais yra jau atlygintos visiškai arba iš dalies.

43. Liemens ir galūnių odos hipertrofiniai, keloidiniai, deformuojantys minkštuosius audinius randai, trukdantys dėvėti
drabužius arba avalynę:
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43.1. Užima mažiau kaip 1 % kūno ploto 1
43.2. Užima 1-2% kūno ploto 2
43.3. Užima 3-4% kūno ploto 4
43.4. Užima 5-10% kūno ploto 5
43.5. Užima daugiau kaip 10% kūno ploto 8
43.6. Užima daugiau kaip 15% kūno ploto 10

Pastaba: apdraustojo delnas atitinka 1% kūno ploto. Randai vertinami praėjus po traumos ne mažiau kaip vieneriems metams.

X. LIEMENS IR GALŪNIŲ KAULŲ SUŽALOJIMAS
STUBURAS
44. Stuburo funkcijos pažeidimai po stuburo traumos:
44.1. Draudimo išmoka skaičiuojama ir mokama pagal šio priedo 1 arba 3 straipsnį, priklausomai nuo draudžiamojo įvykio

pasekmių
RAKTIKAULIS; PETIES LANKAS
45. Peties sąnario nejudrumas po žastikaulio rezekcijos (raktikaulio sąnario paviršiaus) 40
46. Peties sąnario nejudrumas 30
47. 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
48. Rankos ir mentės (ar jos dalies) netekimas 75
49. Rankos netekimas po egzartikuliacijos peties sąnaryje arba bigė vidurinėje žasto dalyje 70
50. Rankos netekimas - bigė žasto apatiniame trečdalyje 65
51. Dilbio netekimas dėl egzartikuliacijos alkunes sąnaryje 65
52. 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. Rankos funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R. Constant skalę
ir modifikuotą Keitel indeksą.

ALKŪNĖS SĄNARYS
53. Alkūnės sąnario nejudrumas 20
54. Alkūnės sąnario ribotas judrumas 7

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 sąnario funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R.
Constant skalę ir modifikuotą Keitel indeksą.

RIEŠO SANARYS; PLAŠTAKA
55. Plaštakos nuo riešo arba delnakaulių netekimas 55
56. Riešo sąnario nejudrumas 20
57. Riešo sąnario ribotas judrumas 5
58. Plaštakos funkcijų sutrikimas 5-35

Pastaba: jeigu buvo mokėta draudimo išmoka pagal šio priedo 4 straipsnį, tai mokant pagal 58 straipsnį išmokėtoji
suma išskaičiuojama.
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.
Riešo sąnario ir plaštakos funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R. Constant skalę ir modifikuotą Keitel indeksą.

PLAŠTAKOS PIRŠTAI
59. Pirmasis (nykštys) pirštas:
59.1. Dalinai amputuotas naginis pirštakaulis 5
59.2. Pilnai amputuotas naginis pirštakaulis 8
59.3. Dalinai amputuotas pamatinis pirštakaulis 15
59.4. Piršto netekimas 20
59.5. Piršto netekimas kartu su delnakauliu ar jo dalimi 25
60. Nykščio sąnario nejudrumas 5
61. 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.

62. Antrasis pirštas (smilius):
62.1. Pilnai amputuotas naginis pirštakaulis 4
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62.2. Pilnai amputuotas vidurinis pirštakaulis 8
62.3. Pamatinio pirštakaulio amputacija 10
62.4. Piršto netekimas 12
62.5. Piršto netekimas su delnakauliu ar jo dalimi 15
62.6. 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.

63. Trečiasis (didysis), ketvirtasis (bevardis) arba penktasis (mažylis) pirštai:
63.1. Dalinai amputuotas naginis pirštakaulis 2
63.2. Bigė viduriniojo arba pamatinio pirštakaulio 5
63.3. Piršto netekimas su delnakauliu arba jo dalimi 15
63.4. Piršto kontraktūra pusiau sulenkus arba pirmojo savojo piršto sąnario arba piršto delno sąnario ankilozė 1
63.5. Piršto kontraktūra visiškai sulenkus arba ištiesus padėtyje arba dviejų, tai pat trijų piršto sąnarių ankilozė 3
64. Dviejų vienos rankos pirštų netekimas:
64.1. Pirmojo ir antrojo pirštų 35
64.2. Pirmojo ir trečiojo, pirmojo ir ketvirtojo arba pirmojo ir penktojo (1 +3), (1+4), (1+5) 25
64.3. Antrojo ir trečiojo, antrojo ir ketvirtojo arba penktojo (2+3), (2+4), (2+5) 15
64.4. Trečiojo ir ketvirtojo arba trečiojo ir penktojo (3+4), (3+5). 10
65. Trijų vienos rankos pirštų netekimas:
65.1. Pirmojo, antrojo ir trečiojo, ketvirtojo arba penktojo (1+2+3), (1+2+4), (1+2+5) 40
65.2. Pirmojo, trečio ir ketvirtojo arba penktojo (1+3+4), (1 +3+5) 35
65.3. Antrojo, trečiojo ir ketvirtojo arba penktojo (2+3+4), (2+3+5) 30
65.4. Trečiojo, ketvirtojo ir penktojo (3+4+5) 25
66. Keturių vienos rankos pirštų netekimas 40

Pastaba: kitais pirštų ar jų funkcijos netekimo atvejais draudimo išmoka nustatoma sumuojant išmokas, numatytas atskirų pirštų funkcijos
netekimo atveju.

67. 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. Plaštakos pirštų funkcijos yra vertinamos balais
pagal C.R. Constant skalę ir modifikuotą Keitel indeksą.

KOJA
68. Kojos netekimas dėl egzartikuliacijos klubo sąnaryje arba bigė šlaunikaulio viršutiniame trečdalyje 70
68.1. Kojos netekimas dėl egzartikuliacijos klubo sąnaryje arba bigė šlaunies viršutiniame trečdalyje, kai iki traumos 90

koja buvo vienintelė
69. Šlaunies bigė viduriniame ar apatiniame trečdalyje 60
70. Kojos funkcijos sutrikimas dėl kojos sutrumpėjimo daugiau kaip 2,5 cm 5
71. Blauzdos netekimas dėl egzartikuliacijos kelio sąnaryje arba bigė viršutiniame trečdalyje 50
71.1. Vienintelės kojos blauzdos netekimas. 80
72. Bigė viduriniame ar apatiniame blauzdos trečdalyje 45

Pastaba: kojos funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R. Constant skalę ir modifikuotą Keitel indeksą.
KLUBO SĄNARYS
73. Klubo sąnario nejudrumas 35
74. Klubo sąnario ribotas judrumas 8

Pastaba: klubo sąnario funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R. Constant skalę ir modifikuotą Keitel indeksą.
KELIO SĄNARYS
75. Sąnario nejudrumas 30
76. Patologinis sąnario judrumas dėl raiščių plyšimo 8
77. Riboti kelio sąnario judesiai 5

Pastaba: kelio sąnario funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R. Constant skalę ir modifikuotą Keitel indeksą.
ČIURNOS SĄNARYS, PĖDA
78. Čiurnos sąnario nejudrumas 20
79. Riboti čiurnos sąnario judesiai 5
80. Pėdos netekimas dėl čiurnos sąnario egzartikuliacijos arba pėdos amputacija ties čiurnos kaulais 40
81. Pėdos distalinės dalies netekimas dėl amputacijos padikaulių Iygyje 30
82. Pėdos funkcijos sutrikimas dėl deformacijos, nesuaugusio lūžimo 15

Pastaba: jeigu buvo mokėta draudimo išmoka pagal šio priedo 4 straipsnį, tai mokant pagal 82 straipsnį, išmokėtoji
suma išskaičiuojama.
Pastaba: čiurnos sąnario ir pėdos funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R. Constant skalę ir modifikuotą
Keitel indeksą.
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PĖDOS PIRŠTAI
83. Visų pėdos pirštų netekimas dėl padų pirštų sąnarių egzartikuliacijos arba amputacijos pamatinių pirštakaulių Iygyje 20
84. Pirmojo piršto netekimas kartu su padikauliu arba jo dalimi 15
85. Pirmojo piršto netekimas dėl piršto pado sąnario egzartikuliacijos arba bigė pamatinio pirštakaulio Iygyje 5
86. Pirmojo piršto galinio pirštakaulio netekimas 2
87. Antrojo, trečiojo, ketvirtojo arba penktojo pirštų netekimas:
87.1. Dėl egzartikuliacijos pado- piršto sąnaryje arba bigės ties pamatiniu pirštakauliu 2
87.2. Netekimas kartu su padikauliu ar jo dalimi 5
87.3. 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. Pėdos pirštų funkcijos yra vertinamos balais pagal C.R Constant skalę ir modifikuotą Keitel indeksą.

XI. KITI FUNKCINIAI NETEKIMAI
88. Kalbos netekimas 50

2. KAULŲ LŪŽIŲ LENTELĖ
Straipsnio Trauma Draudimo
Nr Išmoka (%)
1. Kaukolė
1.1. Kaukolės skliauto kaulai 10
1.2. Kaukolės pamato kaulai 15
1.3. Kaukolės skliauto ir pamato kaulai 20
2. Veido kaulai:
2.1. Skruostikaulio, viršutinio žandikaulio 7
2.2. Apatinio žandikaulio 6
2.3. Nosies kaulų 3
2.4. Gerklų, skydinės kremzlės, poliežuvinio kaulo 4

Pastaba: žandikaulio apatinės alveolinės ataugos Iūžimas nelaikomas žandikaulio Iūžimu. Lūžus žandikauliui abiejose pusėse, draudimo išmoka
mokama vieną kartą.

3. Dantų trauminis pažeidimas (netekus viso nuolatinio danties vainiko ir/arba šaknies), žandikaulio išnirimas:
3.1. Netekus 1 danties 4
3.2. Netekus nuo 2 iki 3 dantų 8
3.3. Netekus nuo 4 iki 5 dantų 10
3.4. 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%.

4. Stuburas:
4.1. Kaklinės, krūtinines, juosmenines dalies slankstelio kūno arba lanko 12

Pastaba: Iūžus 3 ar daugiau slankstelių, mokama ne daugiau kaip 25% draudimo sumos.
4.2. Slankstelio skersinės, juosmeninės ar keterinės ataugų 3
4.3. Kryžkaulio 10
4.4. Uodegikaulio 3
5. Krūtinkaulis ir šonkauliai:
5.1. Krūtinkaulio 5
5.2. Šonkaulių (iki 2) 3
5.3. Šonkaulių (3 ir daugiau) 4
5.4. 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 2 procentiniai punktai.

6. Ranka:
6.1. Mentės, raktikaulio 5
6.2. Žastikaulio artimojo galo lūžiai (raktikaulio sąnario paviršius) 9
6.3. Žastikaulio kūno 10
6.4. Žastikaulio tolimojo galo Iūžiai 8
6.5. Dilbio kaulų (vieno kaulo) 5
6.6. Dilbio dviejų kaulų Iūžiai 10

-----------
1 draudimo išmokos dydis (% nuo draudimo sumos)
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6.7. Riešo kaulų (išskyrus laivelio) 3
6.8. Laivelio 5
6.9. Delnakaulių. Draudimo išmoka mokama dėl kiekvieno kaulo Iūžio, tačiau ne daugiau kaip 6% draudimo sumos. 3
6.10. Nykščio (pamatinio) 3
6.11. Nykščio (naginio pirštakaulio) 2
6.12. Rankos pirštų (pamatinio, vidurinio pirštakaulio). Draudimo išmoka mokama dėl kiekvieno kaulo lūžio, tačiau 2

ne daugiau kaip 4% draudimo sumos.
6.13. Rankos pirštų (naginio pirštakaulio) 1

Pastaba: vieno piršto kelių pirštakaulių lūžimas ties plaštaka vertinamas kaip vienas lūžis.
7. Dubens kaulų (dubenkaulis, klubakaulis, sėdynkaulis, gaktikaulis):
7.1. Gužduobės lūžimas 12
7.2. Sąvaržos plyšimas ir kaulų Iūžimas 13
7.3. Daugiau kaip dviejų kaulų lūžimas 8
7.4. Vienos sąvaržos plyšimas 7
7.5. Vieno kaulo Iūžimas 5
8. Koja:
8.1. Šlaunikaulio gūbrių 8
8.2. Šlaunikaulio galvos ir (arba) kaklo 14
8.3. Šlaunikaulio kūno 10
8.4. Šlaunikaulio arba blauzdikaulio sąnarinių paviršių 10
8.5. Girnelės 8
8.6. Šlaunikaulio (išskyrus blauzdikaulį) 8
8.7. Blauzdikaulio 5
8.8. Šeivikaulio, išorinės kulkšnies 5
8.9. Blauzdikaulio ir šeivikaulio 10
8.10. Kulnakaulio, šokikaulio 7
8.12. Pėdos II-V pirštakaulių. Draudimo išmoka mokama dėl kiekvieno kaulo Iūžio, tačiau ne daugiau kaip I

3% draudimo sumos.
8.13. Didžiojo kojos piršto 2

Pastaba: vieno kojos piršto kelių pirštakaulių lūžimas ties pėda vertinamas kaip vienas lūžis.
9. Kita:
9.1. Kaulo įskilimas I
9.2. 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 - 30%
draudimo išmokos, skaičiuojant nuo draudimo išmokos, mokamos dėl to kaulo Iūžio (tai yra vienkartinė
kompensacija)

9.3. 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. Jeigu dėl draudžiamojo
įvykio įvyko kelių kaulų Iūžiai, draudimo išmokos yra sumuojamos, tačiau bendra suma negali viršyti 100% draudimo išmokos dėl kaulų Iūžių.

3. LAIKINO NEĮGALUMO LENTELĖ
Straipsnio Trauma Draudimo
Nr Išmoka (%)
1. Galvos ir stuburo smegenų traumos:
1.1. Galvos smegenų kraujosruva (hematoma) 10
1.2. Galvos smegenų kraujosruva su kaukolės ertmės atvėrimu 18
1.3. Galvos smegenų sukrėtimas (komocija) gydytas stacionare ne trumpiau kaip 3 dienas 6
1.4. Galvos smegenų sukrėtimas (komocija) gydytas ambulatoriškai ne trumpiau kaip 14 dienų arba stacionare 2 dienas. 4
1.5. Galvos smegenų trauma (kontūzija) 8
1.6. Stuburo smegenų sukrėtimas (komocija) gydytas stacionare 5
1.7. Stuburo smegenų pažeidimas (komocija) gydytas ambulatoriškai 4
1.8. Stuburo smegenų sukrėtimas (kontuzija) 7
1.9. Stuburo smegenų suspaudimas 15

Pastaba: esant galvos smegenų traumoms arba nugaros smegenų pažeidimams, draudimo išmoka mokama pagal vieną, sunkiausią traumą.
Pirmoji ir paskutinioji gydymo stacionare diena laikoma viena diena.
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2. Sąnarių (kaulų) išnirimas:
2.1. Sąnarių - peties, alkūnės, klubo, apatinio žandikaulio, raktikaulio petinio galo, raktikaulio krūtinkaulio galo, 5

girnelės, kelio - išnirimas
2.2. Sąnarių - peties, alkūnės, klubo, kelio, apatinio žandikaulio, raktikaulio petinio galo, raktikaulio krūtinkaulio 7

galo, kelio - išnirimas, jeigu dėl to reikia operacijos
2.3. Sąnarių - riešo, čiurnos - išnirimas, jeigu dėl to reikia operacijos 5
2.4. Sąnarių - riešo, čiurnos - išnirimas 3
2.5. Pirštakaulių išnirimas 1

Pastaba: vieno piršto kelių pirštakaulių išnirimai vertinami kaip viena trauma.
2.6. Pirštakaulių išnirimas su sausgyslių raiščių vientisumo arba kapsulės pažeidimu 2
2.7. Girnelės išnirimas 4
2.8. Stuburo kaklo slankstelio išnirimas 5
2.9. Stuburo kaklo dviejų ir daugiau slankstelių išnirimas 7
2.10. 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.

3. Raiščių, raumenų, sausgyslių, meniskų plyšimas:
3.1. Meniskų plyšimas 4

Pastaba: traumos atveju plyšus vieno kelio abiem meniskams, draudimo išmoka mokama kaip esant vieno
menisko plyšimui.

3.2. Meniskų ir šoninių ir/ar kryžminių raiščių plyšimas 6
3.3. Plaštakos, pėdos pirštų sausgyslių plyšimas (jei netaikytas operacinis gydymas) 1
3.4. Plaštakos, pėdos, čiurnos sausgyslių plyšimas (jei netaikytas operacinis gydymas) 2
3.5. Plaštakos, pėdos pirštų sausgyslių plyšimas (jeigu buvo operuota) 2
3.6. Plaštakos, pėdos, čiurnos sausgyslių plyšimas (jeigu buvo operuota) 3
3.7. Peties, alkūnės, klubo sąnario išnirimas, kelio raiščių, raumenų, sausgyslių plyšimas (jei netaikytas operacinis 5

gydymas)
3.8. Peties, alkūnės, klubo sąnario išnirimas, kelio raiščių, raumenų, sausgyslių plyšimas (jeigu buvo operuota) 6
3.9. Achilo sausgyslės plyšimas (jei netaikytas operacinis gydymas) 4
3.10. Achilo sausgyslės plyšimas (jei buvo operuota) 7

Pastaba: dalinio raiščių, sausgyslių, raumenų plyšimo atvejais bei tais atvejais, kai 3 straipsnyje nurodytos pasekmės atsirado galūnėse su
degeneraciniais pokyčiais, draudimo išmoka yra mažinama 50%. Pakartotino menisko, raiščių, sausgyslių plyšimo atveju yra mokama 50%
draudimo išmokos. Jeigu vieno draudžiamojo įvykio metu vienoje galūnėje išnyra kaulai, pažeidžiami minkštieji audiniai, raumenys, sausgyslės,
draudimo išmoka mokama pagal vieną, sunkiausią iš padarinių.

4. Vidaus organų, minkštųjų audinių sumušimas:
4.1. Vidaus organų sumušimas, kai sužalotą organą reikia operuoti 6
4.2. Krūtines Iąstos sumušimas, sukėlęs pneumotoraksą plaučių vienoje arba abejose pusėse, eksudacinį pleuritą, 2

poodinę emfizemą
4.3. Krūtinės ląstos sumušimas sukėlęs pneumotoraksą, plaučių vienoje arba abejose pusėse, eksudacinį pleuritą 4

(kai šių būklių gydymui buvo būtina chirurginė intervencija)
4.4. Akies sužalojimas dėl traumos 5
4.5. Junginės, ragenos uždegimas po kontakto su svetimkūniais, kai apdraustasis buvo gydomas ambulatoriškai 1

daugiau kaip 6 dienas
4.6. Trauminis vienos ausies būgnelio plyšimas, nesusilpninęs klausos 3
4.7. Minkštųjų audinių sužalojimas daugiau negu 3 cm, dėl kurio reikėjo siūti audinius; 2
4.8. Minkštųjų audinių sumušimas, sukėlęs audinių vientisumo pažeidimus, mažesnius nei 3 cm, dėl kurių reikėjo 1

siūti audinius
4.9. Sumuštas pirštas su nago nuplėšimu 1
4.10. Durtinės žaizdos, kai dėl vieno draudžiamojo įvykio yra pažeidžiami oda, poodžio ir raumenų sluoksniai 1
4.11. Daugybiniai kąstinės žaisdos su minkštųjų audinių sužalojimu, kai yra pažeidžiama daugiau negu viena kūno 5

vieta ir vienas sužalojimas apima daugiau 0,25% kūno paviršiaus
4.12. Minkštųjų audinių sužalojimai sukėlę daugybines hematomas (kraujo išsiliejimus), antkaulio uždegimus, 3

osteomielitą, flegmonas, fistules
Pastaba: draudimo išmoka dėl daugybinių hematomų (kraujo išsiliejimų) mokama, jeigu nesirezorbavusios
kraujosruvos išlieka, praėjus po traumos 3 savaitėms nuo įvykio dienos, kiekvienos kraujosruvos plotas viršija
5 cm2 ir jų skaičius yra ne mažesnis negu 3.

4.13. Gilūs odos nubrozdinimai (siekiantys spenelinį sluoksni ir giliau), kurie išsidėsto skirtingose kūno vietose 2
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Pastaba: draudimo išmoka yra mokama, jeigu odos nubrozdinimai siekia spenelinį sluoksnį ir giliau, pažeistos
skirtingos anatominės struktūros, bent vieno iš jų plotas yra ne mažesnis arba didesnis negu 2% kūno
paviršiaus ploto ir asmuo buvo nedarbingas
daugiau nei 6 dienas.

4.14. Trauminis, posthemoraginis, anafilaksinis šokas, embolija dėl sklerotinių plokštelių 6
Pastaba: jeigu vieno draudžiamojo įvykio metu vienoje galūnėje sulaužyti kaulai, išnarinti sąnariai, nutraukti raiščiai, raumenys, sausgyslės,
draudimo išmoka mokama pagal vieną, sunkiausią iš padarinių.

5. Apsinuodijimas/intoksikacija (kai apdraustasis gydytas stacionare):
5.1. Nuo 3 iki 6 dienų 2
5.2. Nuo 7 iki 15 dienų 4
5.3. Daugiau kaip 15 dienų 7
6. Terminiai ir cheminiai nudegimai, nušalimai:
6.1. II laipsnio nudegimai ne mažesni kaip 1 % kūno paviršiaus ploto 3
6.2. II laipsnio nudegimai ne mažesni kaip 5% kūno paviršiaus ploto 5
6.3. III laipsnio nudegimai iki 2% kūno paviršiaus ploto 4
6.4. III laipsnio nudegimai ne mažesni kaip 2% kūno paviršiaus ploto 6
6.5. III laipsnio akių nudegimai 4
6.6. Platus I laipsnio nudegimas sukėlęs nudegiminę ligą 5
6.7. III laipsnio nušalimai ne mažesni kaip 2% kūno paviršiaus ploto 5

Pastaba: kūno paviršiaus ploto 1 % yra Iygus apdraustojo plaštakos delno paviršiaus (delno ir pirštų kartu) plotui.
7. Persileidimas:
7.1. Draudimo išmoka yra mokama, jeigu persileidimas įvyko dėl draudžiamojo įvykio ir nėštumo trukmė yra 20

ilgesnė negu 22 savaitės.
8. Erkinis encefalitas, erkinis mielitas, erkinis encefalomielitas (kai apdraustasis gydytas stacionare):
8.1. Nuo 3 iki 7 dienų 2
8.2. Nuo 8 iki 15 dienų 4
8.3. Daugiau kaip 15 dienų 7
9. Laimo liga (apdraustajam nustačius šią ligą) 1
10. Kiti sužalojimai:
10.1 Alkūnės, peties, klubo, kaklo, kelio, riešo, čiurnos raiščių patempimas 1

Pastaba: jeigu vieno draudžiamojo įvykio metu vienoje galūnėje išnyra kaulai, pažeidžiami minkštieji audiniai, raumenys, sausgyslės, tai
draudimo išmoka mokama pagal vieną, sunkiausią iš padarinių.
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