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Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklių
Priedas Nr. 2

„VIDAUS  ORGANŲ  IR  MINKŠTŲJŲ  AUDINIŲ  TRAUMOS“
 DRAUDIMO  IŠMOKOS  DYDŽIO  NUSTATYMO  LENTELĖ
 
Šis Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklių, patvirtintų ADB „Compensa Vienna Insurance Group“  valdybos 2020 m. gegužės mėn. 19 d. 
nutarimu Priedas Nr. 2 laikomas neatsiejama Taisyklių dalimi ir yra parengtas vadovaujantis bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reika-
lavimus.

1. CENTRINĖ NERVŲ SISTEMA

Nr.  Draudžiamojo įvykio padariniai

Mokama draudimo 
išmoka (%), skai-

čiuojama nuo traumų 
draudimo sumos

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

pažeidimai; silpnaprotystė; asmenybės sutrikimas; dubens organų funkcijos praradimas. 100
1.1.2. Apatinių galūnių paralyžius su dubens organų funkcijos sutrikimu. 70
1.1.3. Vienos kūno pusės paralyžius ; 2-jų galūnių judesių, jutimų ir jėgos labai stiprus sumažėjimas; labai ryškus 

koordinacijos sutrikimas. 50
1.1.4. 2-jų galūnių judesių, jutimų ir jėgos stiprus sumažėjimas; ryškūs galvos smegenų nervų organiniai pažeidi-

mai; judesių koordinacijos sutrikimas; stiprus galūnių raumenų tonuso padidėjimas; dubens organų funkci-
jos sutrikimas. 40

1.1.5. Vienos iš galūnių paralyžius (monoplegija); kalbos sutrikimai; ryškus judesių koordinacijos sutrikimas; ga-
lūnių raumenų tonuso padidėjimas ir jėgos bei jutimų sumažėjimas; Parkinsono sindromas. 30

1.1.6. Koordinacijos ir judesių sutrikimas; kalbos sutrikimai. 15
1.1.7. Ryški veido asimetrija; autonominiai (vegetaciniai) simptomai; uoslės, skonio ir kalbos sutrikimai, vazomo-

toriniai sutrikimai; pavieniai (1-2 per metus) epilepsijos priepuoliai 7
1.1.8.  Trauminė epilepsija ( jei Apdraustasis epilepsija ar  kitomis nervų sistemos ligomis nesirgo iki sužalojimo 

(traumos), trauminė hidrocefalija
10

Pastabos:
- Liekamuosius traumų reiškinius priskirti tam tikrai grupei galima tada, kai nustatomi ne mažiau kaip du tai grupei būdingi požymiai;
- Mokant draudimo išmoką dėl centrinės nervų sistemos sužalojimo padarinių pagal šio priedo 1 punktą ir, esant galūnių funkcijos sutrikimui, mokė-
tinos draudimo išmokos dėl liemens ir galūnių kaulų sužalojimo įtvirtinto šio Priedo 10 (dešimtame) skyriuje, nėra mokamos.
2. GALVINIAI IR PERIFERINIAI NERVAI 

Nr.  Draudžiamojo įvykio padariniai

Mokama draudimo 
išmoka (%), skai-

čiuojama nuo traumų 
draudimo sumos

2.1. Trauminiai galvinių nervų sužalojimai: 
Pastaba: draudimo išmoka mokama esant neuropatijos klinikai nepriklausomai nuo pažeistų nervų kiekio.

2.1.1. Vienos pusės trauminis galvinių nervų sužalojimas. 5
2.1.2. Dviejų pusių trauminis galvinių nervų sužalojimas . 10
2.2. Kaklo ir peties, juosmens ir kryžkaulio rezginio trauminis sužalojimas bei/ ar jų nervų pažeidimas. Pastaba: 

draudimo išmoka yra mokama, jeigu yra judesių, jėgos, jutimo, raumenų sunykimas bei odos trofikos 
sutrikimas. 

25

2.3 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. Dėl pirštų nervų 
sužalojimo draudimo išmokos nemokame.

2.3.1. Nervų sužalojimas dilbio, riešo, blauzdos, čiurnos srityse 5
2.3.2. Nervų sužalojimas žąsto, alkūnės, šlaunies, kelio srityse 10
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3. REGOS ORGANAI

Nr.  Draudžiamojo įvykio padariniai

Mokama draudimo 
išmoka (%), skai-

čiuojama nuo traumų 
draudimo sumos

3.1 Vienos akies akomodacijos paralyžius 10
3.2. Žymus regėjimo lauko koncentriškas susiaurėjimas (ne mažiau 10 laipsnių sumažėjimas). 15

3.3.

Regos sumažėjimas, kai dėl traumos buvo implantuotas dirbtinis Ięšiukas (abiejose akyse): 
0,4 
0,3 - 0,1 
mažiau nei 0,1. 

10
20
25

3.4. Voko nudribimas, akių raumenų paralyžius, voko defektas, trukdantis uždaryti akies plyšį. 10
3.5. Pulsuojantis vienos akies išverstakumas (egzoftalmas) 20

3.6. Regos organų sužalojimo pasekmės: obuolio dislokacija; ašarų kanalų pažeidimas, žvairumas, tinklainės 
atšokimas (tiesiogiai dėl akies traumos). 10

3.7.

Potrauminės akies ligos (išskyrus konjuktyvitą); kraujo išsiliejimas,II° arba III ° nudegimai,  rainelės de-
fektas, vyzdžio formos pakitimai; Ięšiuko dislokacija, akies obuolio dangalų (terpių) potrauminiai randai, 
dėmės ar drumstys,  likę nepašalinti svetimkūniai. 
Pastaba: jeigu po akies traumos yra keletas padarinių kurie nurodyti 3.6.-3.8. punktuose, tai draudimo 
išmoka mokama pagal vieną iš straipsnių (sunkiausią sužalojimą).

5

3.8. Vienos akies pažeidimai, nesumažinusieji regėjimo (nekiauriniai akies obuolio pažeidimai, trauminė rage-
nos erozija, ragenos nubrozdinimai) 2

3.9. Visiškas regėjimo (vienintele arba abiem akim) netekimas 100
3.10. Visiškas regėjimo netekimas viena akimi. 45

3.11.

Regėjimo aštrumo sumažėjimas po akies sužalojimo.
Pastaba: jis nustatomas ne anksčiau kaip 3 mėnesiai ir ne vėliau kaip metai nuo traumos dienos, lyginant 
vienos akies regėjimo (be korekcijos) aštrumą iki traumos su regėjimu po traumos (žr. lentelę prie šio 
straipsnio).

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 30
0,1 20

<0,1 30
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 20
0,1 20

<0,1 30
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 20

<0,1 30
0 45

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

<0,1 25
0 40

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

0 15
0,1 <0,1 10

0 20
<0,1 0 10

Pastabos:
- Visiškas aklumas - kai regėjimo aštrumas mažiau kaip 0,01 iki šviesos jutimo (2 m atstumu nesuskaičiuoja pirštų);
- Kai nežinomas sužalotos akies regėjimo aštrumas iki traumos, jis laikomas tokiu pačiu kaip nesužalotos akies;
- Dėl traumos sumažėjus abiejų akių regėjimo aštrumui, vertinama kiekviena akis atskirai. Abiejų akių regėjimo netekimu yra laikoma geriau matan-
čios akies regėjimo netekimas;
- Kai dėl traumos implantuotas dirbtinis lęšiukas ar naudojama koreguojanti linzė, tai mokėtina draudimo išmoka nustatoma pagal regėjimą iki im-
plantacijos ar iki linzės uždėjimo;
- Tinklainės atšokimas laikomas draudžiamuoju įvykiu ir draudimo išmoka mokama, kai tinklainė atšoko dėl akies tiesioginės traumos (sumušimo, 
sužeidimo);
- Kai tinklainė atšoka dėl ligos (sunkios trumparegystės, hipertoninės ar kitų ligų), keliant sunkų daiktą, darant staigų ar neįprastą judesį, sutrenkus 
kurią nors kitą kūno dalį, tai draudimo išmoka nemokama.

4. KLAUSOS ORGANAI

Straipsnio Nr. Draudžiamojo įvykio padariniai

Mokama  išmoka (%), 
Išmoka skaičiuojama 
nuo traumos draudi-

mo sumos 

4.1. Smarkūs vestibulinės sistemos funkcijų sutrikimai: daugkartiniai, ilgai trunkantys galvos svaigimo prie-
puoliai su autonomine reakcija, nedrąsi eisena. 30

4.2. Viso ausies kaušelio netekimas 20

4.3. Klausos susilpnėjimas viena ausimi: Pastaba: vertinami audiogramos, impedansometrijos duomenys, 
kalbos girdimumas.

4.3.1. Šnabždant žodžius girdi iki 1 metro, o normaliai šnekant - nuo 1 iki 3 metrų atstumu (audiogramoje 
klausos sumažėjimas iki 30-50 db) 5

4,3.2. Šnabždant žodžius prie ausies kaušelio negirdi, o normaliai šnekant girdi iki 1 metro atstumu (audiogra-
moje klausos sumažėjimas iki 60-80 db) 10

4.4. Visiškas kurtumas viena ausimi (visai negirdi šnekančiojo audiogramoje - mažiau 91 db). 15
4.5. Visiškas kurtumas abejomis ausimis, kalbos netekimas 60
Pastabos: 
- Jeigu klausa jau buvo sumažėjusi iki traumos, tai klausos sumažėjimas įvertinamas pagal 18 straipsnį ir išskaičiuojamas iš procento, kuriuo įvertinta 
klausos būklė po traumos.
5. KVĖPAVIMO SISTEMA

Straipsnio Nr. Draudžiamojo įvykio padariniai

Mokama  išmoka (%), 
Išmoka skaičiuojama 
nuo traumos draudi-

mo sumos 
5.1. Nosies kaulų, kremzlių ir minkštųjų audinių netekimas . 30
5.2. Nosies sparnelių ir galiuko netekimas . 15
5.3. Nosies galiuko arba sparnelio (sparnelių) netekimas . 10
5.4. Nosies kremzlių išnirimas 3

5.5.

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

5
10

5.6. Uoslės ir skonio netekimas 15
5.7. Uoslės netekimas 10
5.8. Potrauminiai lėtiniai veido daubų uždegimai, atsiradę vienerių metų bėgyje. 2
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5.9. Gerklų arba trachėjos funkcijos sutrikimai: 
5.9.1. Nuolat įkištas tracheotominis vamzdelis 40
5.9.2. Disfonija 10
5.9.3. Afonija 30
5.9.4. Artikuliacijos sutrikimas 15
5.10. Kvėpavimo organų pažeidimo atvejis, dėl kurio yra: 
5.10.1. I laipsnio kvėpavimo nepakankamumas 10
5.10.2. II laipsnio kvėpavimo nepakankamumas 40
5.10.3. III laipsnio kvėpavimo nepakankamumas 60

5.11. Krūtinės Iąstos deformacijos po šonkaulių ar krūtinkaulio lūžių esant stipriam kvėpavimo judesių apri-
bojimui 10

Pastabos:
- Jeigu buvo mokėta draudimo išmoka pagal 5.11. straipsnį tai mokant pagal 5.10. straipsnį išmokėtoji suma išskaičiuojama. 
6. ŠIRDIS IR KRAUJOTAKOS SISTEMA

Straipsnio Nr. Draudžiamojo įvykio padariniai

Mokama  išmoka (%), 
Išmoka skaičiuojama 
nuo traumos draudi-

mo sumos 
6.1. Stambiųjų kraujagyslių vientisumo pažeidimas, dėl kurio daryta rekonstrukcinė operacija: 6.1.
6.1.1. Dilbio,  riešio, blauzdos, čiurnos srityje 4

6.1.2. Kaklo, žasto, alkūnės, šlaunies, kelio srityje 10

6.1.3. Krūtinės, pilvo ertmės ar retroperitoninio tarpo 20

6.2.

Širdies, jos dangalų ir stambiųjų magistralinių kraujagyslių sužalojimai ( traumos),  dėl kurio išliko širdies 
ir kraujagyslių funkcijos nepakankamumas  ilgiau negu 9 mėnesius nuo traumos datos; (vertinami širdies 
ir kraujagyslių sistemos nepakankamumo požymiai pagal NYHA klasifikaciją, EKG, fizinio krūvio mėgi-
niai, ultragarsinis tyrimas, ilgalaikis EKG ir AKS sekimas). 

6.2.1.
I laipsnio širdies nepakankamumas, kai yra nedideli objektyviai nustatomi: pulso padažnėjimas, du-
sulys po fizinio krūvio, patinimai 15

6.2.2.

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

6.2.3.
III laipsnio širdies nepakankamumas, kai yra labai dideli objektyviai nustatomi: kvėpavimo ritmo 
sutrikimas, širdies ritmo sutrikimai,  atsikosėjimas krauju, skystis krūtinplėvės ar širdiplėvės ertmėse, 
ascitas, nuolatinis patinimas 

70

Pastabos: 
- Liekamųjų reiškinių po traumos priskyrimas tam tikrai grupei galimas tada, kai nustatomi ne mažiau kaip du tai grupei būdingi požymiai;
- Mokant draudimo išmoką pagal 6.2. straipsnį, iš jos išskaičiuojamos draudimo išmokos, jau mokėtos pagal 6.1. straipsnį;
- Jeigu vienoje galūnėje ar srityje sužalota keletas stambiųjų kraujagyslių, jų sužalojimas vertinamas kaip vienos kraujagyslės sužalojimas.
7. VIRŠKINIMO ORGANAI

Straipsnio Nr. Draudžiamojo įvykio padariniai

Mokama  išmoka (%), 
Išmoka skaičiuojama 
nuo traumos draudi-

mo sumos 
7.1. Kramtymo sutrikimas dėl veido kaulų Iūžimo ar apatinio žandikaulio traumų: 
7.1.1. Žymus sukandimo ir kramtymo sutrikimas 7
7.1.2. Labai didelis sukandimo ir išsižiojimo sutrikimas, žandikaulio deformacija 20

7.2. Apatinio žandikaulio netekimas: Pastaba: esant žandikaulio netekimui draudimo išmoka pagal 33 
straipsnį nėra mokama. 

7.2.1. Dalies žandikaulio netekimas 15
7.2.2. Viso žandikaulio netekimas 50
7.3. Liežuvio netekimas: 
7.3.1. Iki pusės 15
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7.3.2. Iki pusės ir daugiau 25
7.3.3. Visiškas netekimas 50
7.4. Žymus burnos ertmės susiaurėjimas, seilių fistulės susidarymas 15

7.5. Stemplės arba ryklės susiaurėjimas dėl nudegimo ar sužalojimo: 
Pastaba: susiaurėjimas turi būti patvirtintas objektyviais tyrimo metodais

7.5.1. Sunkiai ryjamas minkštas maistas 10
7.5.2. Sunkiai ryjamas skystas maistas 30
7.5.3. Visiškas nepraeinamumas (gastrostoma) 80
7.6. Liekamieji reiškiniai po trauminio virškinimo trakto organų sužalojimo: 
7.6.1. Išmatų nelaikymas 40
7.6.2. Nepraeinamumas dėl sąaugų, dalinis žarnyno nepraeinamumas, žarninė fistulė 15
7.6.3. Dirbtinė išeinamoji anga 30
7.6.4. Kasos endokrininės funkcijos sutrikimas 30
7.6.5. Kasos egzokrininės funkcijos sutrikimas 5
7.6.6. Kepenų II laipsnio nepakankamumas 45
7.6.7. Kepenų IlI laipsnio nepakankamumas 80
7.7. Trauminis virškinimo trakto organų sužalojimas dėl kurio pašalinta: 
7.7.1. Kepenų dalis ar tulžies pūslė 15
7.7.2. Blužnis 15
7.7.3. Dalis skrandžio ar dalis kasos ar dalis žarnyno 25
7.7.4. Visas skrandis 40
7.8. Pilvo ertmės organų sužalojimas ( trauma), dėl kurio atlikta procedūra:
7.8.1. Laparocentezė 1

7.8.2. Laparoskopija, diagnostinė laparotomija. Jeigu darytos kelios išvardintos procedūros, tai draudimo iš-
moka mokama kaip už vieną procedūrą. 5

7.8.3. Laparotomija, kai yra pilvo organų sužalojimas ( trauma ) 10
8. ŠLAPIMO SISTEMA IR LYTINIAI ORGANAI

Straipsnio Nr. Draudžiamojo įvykio padariniai

Mokama  išmoka (%), 
Išmoka skaičiuojama 
nuo traumos draudi-

mo sumos 
8.1. Šlapimo išskyrimo funkcijų sutrikimai: 

8.1.1.
Inkstų funkcijos sutrikimas: 
a) II laipsnio nepakankamumas;
b) IIl laipsnio nepakankamumas.

40
80

8.1.2. Žymus šlapimtakio ar šlaplės susiaurėjimas, šlapimo pūslės tūrio sumažėjimas, epicistostoma. 10
8.1.3. Visiškas šlapimtakio ar šlaplės nepraeinamumas, fistulė lytiniuose organuose 30
8.2. Lyties organų sužalojimo pasekmės: 
8.2.1. Pašalinta kiaušidė, kiaušintakis arba seklidė 15
8.2.2. Pašalinta dalis vyro varpos (ne mažiau ¼) 12
8.2.3. Pašalinta visa vyro varpa, abi sėklidės  40

8.2.4.
Pašalintos abi kiaušidės arba abu kiaušintakiai, arba gimda: 
a) kai moters amžius iki 40 metų
b) kai moters amžius virš 40 metų.

40
20

9. MINKŠTŲJŲ AUDINIŲ  SUŽALOJIMŲ PADARINIAI 

Straipsnio Nr. Draudžiamojo įvykio padariniai

Mokama  išmoka (%), 
Išmoka skaičiuojama 

nuo traumos 
draudimo sumos 

9.1.
Veido ir kaklo priekinio ar šoninių paviršių randai 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.

9.1.1. randas iki 2 cm, pigmentinė dėmė 1
9.1.2. randas 2 iki 5 cm, pigmentinė dėmė 3
9.1.3. 5 cm arba ilgesnis linijinis randas; arba didesnio kaip 2 cm² ploto 5
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9.1.4. ilgesnis kaip 8 cm linijinis randas; arba didesnio kaip 5 cm² ploto 10

9.1.5. pusės veido subjaurojimas: liko neįprastos veidui spalvos masyvios kontrastingos dėmės, bjaurojantys 
išvaizdą randai 20

9.1.6. viso veido subjaurojimas: liko veido paviršiaus minkštųjų audinių deformacija, neįprastos veidui spalvos 
masyvios kontrastingos dėmės, bjaurojantys išvaizdą randai 30

9.2.  Liemens ir galūnių odos hipertrofiniai, keloidiniai, deformuojantys minkštuosius audinius randai: 

9.2.1. Užima 5 cm ir ilgesnis linijinis randas; 2 cm2 arba didesnio ploto randas; 5 cm2 arba didesnio ploto 
pigmentinė dėmė (vaikams iki 10 metų amžiaus – 2 cm linijinis ir 1 cm2 arba didesnio ploto) 1

9.2.2. Užima nuo 0,25 iki 0,5% kūno ploto 3
9.2.3. Užima nuo 0,5 iki 1% kūno ploto 5
9.2.4. Užima daugiau kaip 1% kūno ploto 10
9.2.5. Užima daugiau kaip 5% kūno ploto 15
9.2.6. Užima daugiau kaip 10% kūno ploto 20

9.3. Galvos plaukuotosios dalies odos, minkštųjų audinių randai, pažeidimas dėl kurio, pasibaigus gijimui, 
susidarė:

9.3.1. 2 – 10 cm linijinis randas 2
9.3.2. 10 cm ar ilgesnis linijinis randas, dalinis skalpavimas 6
9.3.3. skalpavimas 15
Pastabos: 
- Apdraustojo delnas atitinka 1% kūno ploto. Pagal punktą 9.1., 9.2., randai  įvertinami praėjus ne mažiau nei 3 ( trys) mėnėsiai po traumos;
- Skaičiuojant draudimo išmoką dėl vieno įvykio metu susidariusių randų pagal atitinkamą šios lentelės straipsnį, randų išmatavimai sumuojami;
- Mokant draudimo išmoką pagal 9.1.,9.2. straipsnį, iš jos išskaičiuojamos draudimo išmokos, jau mokėtos pagal 10.3. straipsnį;
- Draudimo išmoka dėl atvirų lūžių, pooperacinių ir amputacinių randų nemokama.
10. KITI SUŽALOJIMŲ PADARINIAI

Straipsnio Nr. Draudžiamojo įvykio padariniai

Mokama  išmoka (%), 
Išmoka skaičiuojama 

nuo traumos 
draudimo sumos 

10.1. Galvos ir stuburo smegenų traumos:
10.1.1. Galvos smegenų kraujosruva (hematoma) 10
10.1.2. Galvos smegenų kraujosruva su kaukolės ertmės atvėrimu 18
10.1.3. Galvos smegenų sukrėtimas (komocija) gydytas stacionare ne trumpiau kaip 3 dienas 6

10.1.4. Galvos smegenų sukrėtimas (komocija) gydytas ambulatoriškai ne trumpiau kaip 14 dienų arba 
stacionare 2 dienas. 

10.1.5. Galvos smegenų trauma (kontūzija) 8
10.1.6. Stuburo smegenų sukrėtimas (komocija) gydytas stacionare 5
10.1.7. Stuburo smegenų sukrėtimas (komocija) gydytas ambulatoriškai  ne trumpiau negu 14 dienų. 4
10.1.8. Stuburo smegenų sutrenkimas (kontuzija) 7
10.1.9. Stuburo smegenų suspaudimas 15

10.1.10. Stuburo smegenų dalinis plyšimas, pusės nugaros smegenų skerspjūvio pažeidimas, stuburo smegenų 
trauminis mielitas 30

Pastabos: 
- Esant galvos smegenų traumoms arba nugaros smegenų pažeidimams, draudimo išmoka mokama pagal vieną, sunkiausią traumą. Pirmoji ir 
paskutinioji gydymo stacionare diena laikoma viena diena. 
10.2. Raiščių, raumenų, sausgyslių, meniskų plyšimas: 

10.2.1.
Meniskų arba kelio kryžminių ir/ar šoninių raiščių plyšimas
Pastaba: traumos atveju plyšus vieno kelio abiem meniskams, draudimo išmoka mokama kaip esant 
vieno menisko plyšimui.

4

10.2.2. Meniskų ir kelio šoninių ir/ar kryžminių raiščių plyšimas 6

10.2.3.

 Trauminis bet kurios kūno dalies raiščio, sausgyslės, raumens patempimas, dėl kurio taikyta imobilizacija 
gipso tvarsčiu, plastikine langete ar plastikiniu įtvaru ir (arba) Apdraustasis buvo nedarbingas ar negalėjo 
lankyti ugdymo (mokymo) įstaigos:
ne trumpiau kaip 10 dienų iš eilės 1
14 dienų ir ilgiau 2

10.2.4.
Pasikartojantis trauminis bet kurios kūno dalies raiščio, sausgyslės, raumens patempimas, dėl kurio 
taikyta imobilizacija gipso tvarsčiu, plastikine langete ar plastikiniu įtvaru ir (arba) Apdraustasis buvo 
nedarbingas ar negalėjo lankyti ugdymo (mokymo) įstaigos ilgiau negu 5 dienas.

0,5
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10.2.5. Plaštakos, pėdos/čiurnos raumens, sausgyslės, raiščio plyšimas jeigu buvo operuota 3

10.2.6. Kaklo, peties, žasto, dilbio, alkūnės, klubo, blauzdos, šlaunies, kelio srityje raumens, sausgyslės, raiščio 
patempimas, plyšimas jei buvo operuota 5

10.2.7. Achilo sausgyslės plyšimas (jei netaikytas operacinis gydymas) 4
10.2.8. Achilo sausgyslės plyšimas (jei buvo operuota) 7
Pastabos: 
- Dalinio raiščių, sausgyslių, raumenų plyšimo atvejais bei tais atvejais, kai 10.2. 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/sąnariai, pažeidžiami minkštieji audiniai, raumenys, sausgyslės, draudimo 
išmoka dėl atskirų raumenų ir sausgyslių sužalojimo nesumuojama ir mokama pagal vieną, sunkiausią iš padarinių. 
10.3. Vidaus organų, minkštųjų audinių sužalojimas: 
10.3.1. Vidaus organų sužalojimas, kai sužalotą organą reikia operuoti 6

10.3.2.
Krūtinės Iąstos sužalojimas , sukėlęs pneumotoraksą, plaučių uždegimą,  eksudacinį pleuritą, poodinę 
emfizemą vienoje arba abiejose pusėse (kai šių būklių gydymui buvo taikomas konservatyvus gydymas 
arba būtina chirurginė intervencija)

2

10.3.3. Krūtinės ląstos sužalojimas sukėlęs pneumotoraksą, plaučių uždegimą, eksudacinį pleuritą vienoje arba 
abiejose pusėse (kai šių būklių gydymui buvo būtina chirurginė intervencija) 4

10.3.4. Junginės uždegimas po kontakto su svetimkūniais, kai apdraustasis buvo gydomas ambulatoriškai 
daugiau kaip 6 dienas 1

10.3.5.
Trauminis vienos ausies būgnelio plyšimas, nesusilpninęs klausos 
Pastaba: Kai dėl traumos plyšo ausies būgnelis ir sumažėjo klausa, tai mokėtina draudimo išmoka 
nustatoma pagal 18,19 straipsnį

3

10.3.6. Minkštųjų audinių sužalojimas daugiau negu 3 cm, dėl kurio reikėjo siūti audinius  išskyrus veido, kaklo sritis. 2
10.3.7. Minkštųjų audinių sužalojimas daugiau negu 3 cm, dėl kurio reikėjo siūti audinius  veido, kaklo srityse 3

10.3.8. Minkštųjų audinių sužalojimas, sukėlęs audinių vientisumo pažeidimus, mažesnius nei 3 cm, dėl kurių 
reikėjo siūti audinius išskyrus veido, kaklo sritis 1

10.3.9. Minkštųjų audinių sužalojimas, sukėlęs audinių vientisumo pažeidimus, mažesnius nei 3 cm, dėl kurių 
reikėjo siūti audinius  veido, kaklo srityse 2

10.3.10. Piršto žaizda  su nago nuplėšimu 1
10.3.11. Durtinės žaizdos, kai dėl vieno draudžiamojo įvykio yra pažeidžiami oda, poodžio ir raumenų sluoksniai 1

10.3.12 Daugybinės kąstinės žaizdos su minkštųjų audinių sužalojimu, kai yra pažeidžiama kūno vieta ir 
sužalojimas apima daugiau 0,25%  kūno paviršiaus 3

10.3.13.

Minkštųjų audinių sužalojimai sukėlę daugybines hematomas (kraujo išsiliejimus), antkaulio uždegimus, 
osteomielitą, flegmonas, fistules, raumenines išvaržas 
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 kv.cm ir jų skaičius yra ne mažesnis negu 3.

3

10.3.14.

Gilūs odos nubrozdinimai (siekiantys spenelinį sluoksni ir giliau), kurie išsidėsto skirtingose kūno vietose 
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.

2

10.3.15. Trauminis, posthemoraginis, anafilaksinis šokas, embolija dėl sklerotinių plokštelių 6
Pastabos:
- Jeigu vieno draudžiamojo įvykio metu vienoje galūnėje išnirę kaulai/ sąnariai, sužaloti  raiščiai, raumenys, sausgyslės, pažeisti minkštieji audiniai, 
draudimo išmoka mokama pagal vieną, sunkiausią iš padarinių; 
- Draudimo išmoka minkštųjų audinių sužalojimo atveju  mokama už kiekvieną siūtą žaizdą, bet ne daugiau nei 6 procentai draudimo sumos.
10.4. Terminiai ir cheminiai nudegimai, nušalimai: 
10.4.1. II laipsnio nudegimai ne mažesni kaip 1 % kūno paviršiaus ploto 3
10.4.2. II laipsnio nudegimai ne mažesni kaip 5% kūno paviršiaus ploto 5
10.4.3. III laipsnio nudegimai iki 2% kūno paviršiaus ploto 4
10.4.4. III laipsnio nudegimai ne mažesni kaip 2% kūno paviršiaus ploto 6
10.4.5. III laipsnio nušalimai ne mažesni kaip 2% kūno paviršiaus ploto 5

10.4.6.
Nudegiminė liga (nudegiminis šokas, nudegiminė anurija, nudegiminė intoksikacija, ūminė nudegiminė 
toksemija, nudegiminė septikotoksemija), trauminis, posthemoraginis, anafilaktinis šokas, riebalinė 
embolija, jeigu diagnozė pagrįsta stacionare.

8

Pastabos:
- Kūno paviršiaus ploto 1 % yra Iygus apdraustojo plaštakos delno paviršiaus (delno ir pirštų kartu) plotui;
- Esant įvairaus laipsnio nudegimams/nudegiminei ligai, draudimo išmoka mokama pagal vieną, sunkiausią iš padarinių.
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10.5. Persileidimas: 

10.5.1. Draudimo išmoka yra mokama, jeigu persileidimas įvyko dėl  draudžiamojo įvykio ir nėštumo trukmė 
yra ilgesnė negu 22 savaitės. 20

10.6. Kiti sužalojimai: 

10.6.1

Draudžiamieji  įvykiai, dėl kurių Apdraustasis buvo stacionare, kai draudimo išmoka nemokama pagal 
šios lentelės straipsnius:
daugiau nei 2 dienas 1
daugiau nei 4 dienas 3
daugiau nei 14 dienų 6
daugiau nei 21 dieną 10

10.6.2 Plastinės operacijos
Pastabos:
Išmoka mokama jei, 
a) praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams nuo traumos datos, veido randų arba pigmentinių dėmių 
šalinimo/sumažinimo tikslu reikėjo atlikti tokią operaciją; 
b) Apdraustajam buvo mokėta draudimo išmoka pagal šios lentelės 9.1. straipsnį; 
c) pateikus atliktą operaciją patvirtinantį dokumentą.

10

10.7. Toksikoinfekcijos, ūminis apsinuodijimas cheminėmis (toksinėmis) medžiagomis, maistu bei nuodingais grybais; Sužalojimai 
elektros srove, trauminė asfiksija. 
Pastabos:
Draudimo išmoka nemokama apsinuodijus alkoholiu, kitomis svaiginimosi tikslu naudotomis medžiagomis.
Kai Apdraustasis gydytas stacionare:
10.7.1. 2 dienos 1
10.7.2. Nuo 3 iki 6 dienų 2
10.7.3. Nuo 7 iki 10 dienų 4
10.7.4. Daugiau nei 10 dienų 7
10.8. Gyvatės įkirtimas, gyvūnų įkandimai, vabzdžių įgėlimai; 
Pastabos:
Draudimo išmoka mažinama 50 %, kai namuose auginami gyvūnai užpuola savo šeimininką ar kitus šeimos narius.
Kai Apdraustasis gydytas stacionare:
10.8.1. 2 dienos 1
10.8.2 Nuo 3 iki 6 dienų 2
10.8.3. Nuo 7 iki 10 dienų 5
10.8.4. Daugiau nei 10 dienų 7
10.9. Kiti susirgimai:
10.9.1. Erkinis encefalitas, erkinis mielitas, erkinis encefalomielitas, Laimo liga, Pasiutligė, Stabligė 2
Pastabos:
- Dėl fizinės įtampos ( taip pat dėl svorio kėlimo) atsiradusios išvaržos (pilvo sienos, diafragmos, stuburo tarpslankstelinių diskų) ir jų sukeltų 
pasekmių, radikulopatijos/neuropatijos draudimo išmokos nemokamos;
- Draudimo išmoka dėl įvairios kilmės pūlinių, tromboflebitų, venų išsiplėtimų ir panašių susirgimų nemokama;
- Organo/galūnės funkcijos netekimas nustatomas praėjus ne mažiau kaip 9 mėnesiams (išskyrus atskirai nurodytus atvejus) ir ne daugiau kaip 12 
mėnesių nuo Draudžiamojo įvykio dienos. Tačiau, jeigu organo funkcijos negrižtamas netekimas yra neabejotinas, Draudimo išmoka mokama 
nelaukiant 9 mėnesių termino.


