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1. Risks iestājas, ja Jums rodas fiziskās veselības traucējumi, kas ir tiešas Traumas sekas un ir norādīti šī pielikuma 1. tabulā. 

 

2. Apdrošināšanas atlīdzība: 

2.1. Jūsu paliekoša sakropļojuma gadījumā tiek izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība, ko aprēķina procentos no apdrošinātā riska „Invaliditāte, 

sakropļojums” apdrošinājuma summas saskaņā ar šī pielikuma 1. tabulu; 

2.2. ja Traumas rezultātā ir radušies vairāku ķermeņa daļu bojājumi, tad noteiktie atlīdzības procenti par katru bojājumu summējās, 

nepārsniedzot riska „Invaliditāte, sakropļojums” apdrošinājuma summu; 

2.3. izmaksājot apdrošināšanas atlīdzību par risku „Invaliditāte, sakropļojums”, no tās tiek atskaitītas par šo līgumu iepriekš izmaksātās 

apdrošināšanas atlīdzības par šādiem riskiem: „Traumas”, „Dienas nauda”. 

 

1. tabula: Riska „Invaliditāte, sakropļojums” apdrošināšanas atlīdzības % atkarībā no traumas sekām. 

 

Nr. p. k. Paliekošs kaitējums veselībai Atlīdzības apmērs, % 

1. Vienas acs redzes zudums 50% 

2. Pilnīgs kurlums ar vienu ausi 20% 

3. Augšējās ekstremitātes smags traumatisks bojājums ar sekojošu amputāciju:  

3.1. jebkurā augšdelma līmenī; 60% 

3.2. ar lāpstiņu, atslēgas kaulu vai to daļu. 65% 

4. Traumatiska amputācija vai smags bojājums ar sekojošu:  

4.1. apakšdelma amputāciju jebkurā līmenī; 55% 

4.2. eksartikulāciju elkoņa locītavas līmenī. 60% 

5. Plaukstas I pirksta bojājums ar sekojošu amputāciju:  

5.1. naga falangas līmenī; 8% 

5.2. starpfalangu locītavas līmenī (naga falangas zudums); 10% 

5.3. pamata falangas, metakarpālā kaula-pamata falangas locītavas līmenī; 16% 

5.4. ar metakarpālo kaulu vai tā daļu. 20% 

6. Plaukstas viena pirksta (II, III, IV, V) bojājums ar sekojošu amputāciju:  

6.1. naga falangas līmenī (falangas zudumu); 7% 

6.2. vidus falangas līmenī (2 falangu zudumu); 10% 

6.3. amputāciju pamata falangas līmenī (pirksta zudumu); 12% 

6.4. ar metakarpālā kaula daļu. 15% 

7. Plaukstas amputācija 55% 

8. Augšstilba amputācija 65% 

9. Apakšstilba amputācija 60% 

10. Pēdas trauma ar sekojošu pēdas amputāciju:  

10.1. metatarsofalangeālo locītavu līmenī (visu pirkstu zudums); 20% 
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10.2. pleznas kaulu vai pēdas pamata kaulu līmenī; 30% 

10.3. veltņa kaula, papēža kaula līmenī (pēdas zudums). 40% 

11. Pēdas I pirksta traumatiska amputācija vai bojājums ar sekojošu to amputāciju:  

11.1. naga falangas līmenī (naga falangas zudums); 5% 

11.2. pamata falangas līmenī (pirksta zudums); 8% 

11.3. pirmā pirksta amputācija. 10% 

12. 
Pēdas viena-divu (II, III, IV, V) pirkstu traumatiska amputācija vai bojājums ar 

sekojošu to amputāciju: 
 

12.1. naga vai vidusfalangu līmenī; 5% 

12.2. pamata falangas līmenī (pirkstu zudums). 8% 

13. 
Pēdas trīs-četru (II, III, IV, V) pirkstu traumatiska amputācija vai bojājums ar 

sekojošu to amputāciju: 
 

13.1. naga vai vidusfalangu līmenī; 12% 

13.2. pamata falangas līmenī (pirkstu zudums). 16% 

14. Balss zudums 50% 

15. Traumatisks mēles zudums saknes līmenī 50% 

16. Pilnīga garšas sajūtas zaudēšana 5% 

17. Pilnīga ožas sajūtas zaudēšana 5% 

18. 
Nervu sistēmas bojājums (traumatisks, toksisks, saslimšana ar ērču encefalītu vai 

poliomielītu), kas izraisījis: 
 

18.1. augšējās vai apakšējās ekstremitātes monoparēzi; 20% 

18.2. 
paraparēzi vai hemiparēzi (abu augšējo vai abu apakšējo, vai labās vai kreisās puses abu 

ekstremitāšu parēzi); 
35% 

18.3. monoplēģiju (vienas ekstremitātes paralīzi); 50% 

18.4. 
tetraparēzi (abu augšējo un abu apakšējo ekstremitāšu parēzi), kustību koordinācijas traucējumus, 

plānprātību (demenci); 
60% 

18.5. 
hemiplēģiju, paraplēģiju vai tetraplēģiju, afāziju (runas zudumu), dekortifikāciju, iegurņa orgānu 

darbības traucējumus. 
80% 
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