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Vadītāja un pasažieru nelaimes gadījumu
apdrošināšanas papildus noteikumi Nr.6.5/1
Spēkā no 2020. gada 3.februāra

1.

Vispārējie noteikumi
Noteikumi ir neatņemama Nelaimes gadījumu apdrošināšanas
noteikumu Nr.6.5., Sauszemes transporta brīvprātīgās
apdrošināšanas (KASKO) noteikumu Nr.4.9. un Vispārīgo
noteikumu Nr. 1.3. sastāvdaļa.

2.

Apdrošinātās personas
Personas, kas policijā reģistrēta ceļu satiksmes negadījuma
brīdī atradušās apdrošinātajā transportlīdzeklī.
Apdrošināto personu skaits ir norādīts apdrošināšanas polisē
atbilstoši transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam
vai transportlīdzekļa izgatavotāja rūpnīcas paredzētajam
transportlīdzekļa sēdvietu skaitam.

3.

Apdrošinātais risks

3.1.

Šajos noteikumos uzskaitītie riski ir apdrošināti tikai tad, ja tie ir
norādīti un atzīmēti Apdrošināšanas polisē.
Saskaņā ar šiem noteikumiem var tikt apdrošināti riski:
nāve;
invaliditāte saskaņā ar Tabulu A;
trauma saskaņā ar Tabulā D norādīto bojājumu raksturu un
atlīdzības pmēriem.

3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3

4.

Apdrošinājuma summa

4.1.

Apdrošinājuma summa vienai personai ir norādīta apdrošināšanas
polisē.
Apdrošinājuma summa visām vienā transportlīdzeklī esošām
apdrošinātām personām un visiem apdrošinātajiem riskiem ir
vienāda, bet nevar pārsniegt attiecīgo apdrošināto personu skaitu
transportlīdzeklī ceļu satiksmes negadījuma brīdī;
Kopējā apdrošinājuma summa atbilst apdrošināšanas polisē
norādītajam transportlīdzekļa sēdvietu skaita reizinājumam ar
apdrošinājuma summu vienai personai.

4.2.

4.3.

5.

bērnu sēdeklīša;
6.1.10. negadījums noticis, piedaloties jebkāda veida autosacīkstēs vai
gatavojoties tām;
6.1.11. ja nokavēts apdrošināšanas atlīdzības pieteikuma iesniegšanas
termiņš.

7.

Atlīdzības saņemšanas kārtība:

7.1.

Pušu rīcība pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās un
apdrošināšanas atlīdzības saņemšanas kārtība noteikta Nelaimes
gadījumu apdrošināšanas noteikumu Nr.6.5. -5. un 6. punktā;
7.2.
Apdrošināšanas atlīdzības saņemšanai papildus šo noteikumu 7.1.
punktā noteiktajam jāiesniedz šādi dokumenti:
7.2.1. tiesas, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu dokumentus par ceļu
satiksmes negadījumu;
7.2.2. medicīniskas iestādes apdrošinātājam izsniegta izziņa, kas
apstiprina nelaimes gadījumu iegūto traumu faktu, kā arī satur
detalizētu traumu un / vai diagnozes aprakstu;
7.2.3. Veselības un darbaspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas slēdziens,
kas apstiprina invaliditātes grupas piešķiršanu (invaliditātes
gadījumā);
7.2.4. izziņa par alkohola līmeni asinīs transportlīdzekļa vadītājam
nelaimes gadījuma iestāšanas brīdī.
7.3.
Ja nepieciešams, apdrošinātājs var pieprasīt arī citus dokumentus
(ekspertīzes slēdzienus, tiesvedības dokumentāciju, vadītāja
medicīnisko ambulatoro karti un/vai izrakstu no stacionāra, mirušā
sekcijas rezultātus), kas nepieciešami lēmuma par apdrošināšanas
atlīdzību pieņemšanai un apliecina, ka ceļu satiksmes negadījums ir
apdrošināšanas gadījums.

8.

Apdrošināšanas līguma valoda
Pretrunu vai neskaidrību gadījumā starp šo noteikumu tekstu
latviešu valodā un svešvalodā, noteicošais ir teksts latviešu valodā.

Apdrošināšanas atlīdzība
Apdrošināšanas atlīdzība par ceļu satiksmes negadījuma rezultātā
cietušās personas gūtajiem miesas bojājumiem tiek izmaksāta
atbilstoši apdrošināšanas polisē norādītajam riskam, Nelaimes
gadījumu noteikumiem Nr.6.5. un Nelaimes gadījumu atlīdzību
aprēķināšanas tabulai.

6.

Izņēmumi

6.1.
6.1.1.
6.1.2.

Apdrošinātājs neizmaksā apdrošināšanas atlīdzību, ja:
apdrošināšanas polisē nav norādīts atbilstošs risks,
atlīdzība nav izmaksājama, pamatojoties uz Nelaimes gadījumu
apdrošināšanas noteikumiem Nr.6.5. un/vai apdrošinātās personas
gūtie miesas bojājumi nav minēti Nelaimes gadījumu atlīdzību
aprēķināšanas tabulā (t.sk., ja ceļu satiksmes negadījumā rezultātā
cietusī persona guvusi patoloģisku lūzumu);
6.1.3. atlīdzība nav paredzēta Sauszemes transporta brīvprātīgās
apdrošināšanas (KASKO) noteikumos;
6.1.4. nav tikuši ievēroti līguma darbības teritorijā spēkā esošie likumi un
noteikumi, t.sk., ceļu satiksmes noteikumi;
6.1.5. ceļu satiksmes negadījums noticis lietojot transportlīdzekli bez
apdrošinājuma ņēmēja ziņas;
6.1.6. transportlīdzekli vadījusi persona bez autovadītāja tiesībām;
6.1.7. transportlīdzekļa vadītājs atradies alkohola reibuma narkotisko vielu
vai psihotropo vielu iedarbības stāvoklī;
6.1.8. ja ceļu satiksmes negadījuma cēlonis ir apdrošinātā
transportlīdzekļa vadītāja pašnāvība vai tās mēģinājums, asinsrites
traucējumi (t.sk., infarkts, insults), psihiskie vai garīgie traucējumi,
krampju, epilepsijas lēkmes vai akūts veselības traucējums ar
samaņa zudumu vai krampjiem;
6.1.9. nav ievēroti pasažieru pārvadāšanas noteikumi;
6.1.9.1. pasažieri pārvadāti kravas transportlīdzekļa kravas nodalījumā;
6.1.9.2. pasažieri pārvadāti , pārsniedzot apdrošināšanas polisē noteikto
transportlīdzekļa sēdvietu skaitu;
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Nelaimes gadījumu apdrošināšanas
atlīdzību aprēķināšanas tabula
Atlīdzību aprēķināšanas tabula A
Apdrošināšanas atlīdzības
apmērs
(% no apdrošinājuma summas)

N.k.

Nelaimes gadījuma sekas

1

Invaliditāte 1. grupa

100

2

Invaliditāte 2. grupa

50

3

Invaliditāte 3. grupa

25

4

Invaliditāte bērniem līdz 18 gadu vecumam

50
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Nelaimes gadījumu apdrošināšanas
atlīdzību aprēķināšanas tabula
Atlīdzību aprēķināšanas tabula D
N.k.

Bojājuma raksturs

Atlīdzības
apmērs %

Bojājuma raksturs

T 13.

Vienas plaukstas delnas, plaukstas pamata kaulu lūzums
vai mežģījums:
a) viena kaula (atskaitot laivveida);
b) divu un vairāk, laivveida kaula;
c) nesaauguši lūzumi, neīsta locītava, lūzums – mežģījums.

Mugurkauls
T 1.

Skriemeļu ķermeņa, loka un locītavu izaugumu lūzums,
mežģījums, izņemot krusta – astes kaulu:
a) viena – divu skriemeļu;
b) trīs – piecu skriemeļu;
c) sešu un vairāk skriemeļu.

Plauksta

20
30
40

Daļējs vai pilnīgs starpskriemeļu saišu bojājums, skriemeļu
mežģījums ar ārstēšanās ilgumu ne mazāku par 14 dienām.
Piezīme: Mežģījuma recidīva gadījuma apdrošinājuma
summa netiek izmaksāta.

5

T 3.

Katra šķērsizauguma vai smailā izauguma lūzums.

3

T 4.

Krustu kaula lūzums.

10

T 5.

Astes kaula trauma: skriemeļu mežģījums.

5

T 6.

Astes kaula lūzums: skriemeļu lūzums.

10

T 2.

Lāpstiņas, atslēgas kaula lūzums, akromioklavikulārā,
sternoklavikulārā savienojuma plīsums:
a) viena kaula lūzums vai viena savienojuma plīsums;
b) divu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums,
divu savienojumu plīsums vai viena kaula lūzums,
mežģījums un viena savienojuma plīsums;
c) divu savienojumu plīsums un viena kaula lūzums,
divu kaulu lūzums un viena savienojuma plīsums.

T 14.

5
10
T 16.

Augšdelma lūzums:
a) jebkurā līmenī (augšējā, vidējā un apakšējā 1/3),
tai skaitā intraartikulāri;
b) dubultlūzums.

Elkoņa locītavas bojājums:
a) apakšdelma pronācijas mežģījums;
b) kaula fragmentu atrāvums, t.sk. epikondiļu, spieķa vai
elkoņa kaula lūzums, mežģījums;
c) spieķa un elkoņa lūzums, apakšdelma mežģījums;
d) augšdelma intraartikulars lūzums ar spieķa un
elkoņa kauliem (3 kaulu lūzums)

T 17.

15
20

Apakšdelma kaulu lūzums jebkurā līmenī,
izņemot locītavu rajonu:
a) viena kaula lūzums, mežģījums;
b) abu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums.

2
5
10
20

Plaukstas locītavas traumatisks bojājums:
a) viena kaula lūzums, īlenveida izauguma (izaugumu)
atrāvums, kaula (fragmentu) atrāvums,
elkoņa kaula galviņas mežģījums;
b) apakšdelma abu kaulu lūzums;
c) plaukstas perilunārs mežģījums

4

Iegurņa kaulu bojājums:
a) viena kaula lūzums;
b) divu kaulu lūzums vai viena kaula dubultlūzums,
viena savienojuma plīsums;
c) trīs un vairāku kaulu lūzums,
divu vai trīs savienojumu plīsums

10
15
20

Gūžas locītavas bojājums:
a) kaula fragmentu atrāvums;
b) izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums;
c) gūžas locītavas mežģījums;
d) gūžas kaula galviņas, kakliņa lūzums

5
10
15
20

Augšstilba lūzums
a) jebkurā līmenī, izņemot locītavu rajonus
(augšējā, vidējā, distālā 1/3);
b) augšstilba dubultlūzums.

20
25

Ceļa locītavas bojājums:
a) ar punkciju apstiprināta hemartroze;
b) kaula fragmentu atrāvums, epikondiju lūzums,
mazā liela kaula galviņas lūzums, menisku bojājums,
saišu parrāvums, mežģījums;
c) ceļa skriemeļa, starpkondiļu izauguma,
kaulu kondiļa lūzums;
d) augšstilba distālās metafīzes, kondiļu lūzums kopā ar
apakšstilba jebkura kaula proksimālu lūzumu.

1
5

10
20

Apakšstilbs
5
10

Plaukstas locītava
T 12.

1

Ceļa locītava
T 19.

Apakšdelms
T 11.

Viena pirksta bojājums:
a) naga plātnītes atrāvums, cīpslas (cīpslu)
kapsulas bojājums, mežģījums;
b) lūzums.
Piezīme : Lūzuma gadījumā par katru
nākamo pirkstu papildus 1%

Apakšējā ekstremitāte
Gūžas locītava

T 18.

Elkoņa locītava
T 10.

4

Augšstilbs

Augšdelms
T 9.

1

Iegurnis
Iegurņa kaulu lūzums

15

Lāpstiņas locītavas dobuma lūzums, lielā paugura lūzums,
saišu vai locītavas somiņas plīsums, pleca locītavas
mežģījums:
a) cīpslu, locītavas kapsulas plīsums, kaulu fragmentu
5
atrāvums, pleca locītavas mežģījums;
b) lielā paugura lūzums, divu kaulu lūzums, lāpstiņas lūzums 10
ar pleca locītavas mežģījumu;
c) lāpstiņas locītavas dobuma, augšdelma galviņas,
15
anatomiskā un ķirurģiskā kakliņa lūzums, lūzums – mežģījums.

Bojājums:
a) naga plātnītes atrāvums, cīpslas (cīpslu)
kapsulas bojājums, mežģījums; 1
b) lūzums.
Piezīme: Naga valnīša strutains iekaisums (paronihijs)
nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai
II,III,IV,V pirksti

T 15.

Pleca locītavas bojājums
T 8.

5
10
15

Plaukstas pirksti
I pirksts

Augšējā ekstremitāte
Lāpstiņa un atslēgas kauls
T 7.

Atlīdzības
apmērs %

N.k.

5

10
15

T 20.

Apakšstilba kaulu lūzums jebkurā līmenī,
izņemot intraartikulāru:
a) mazā lielakaula, kaulu fragmentu atrāvumi;
5
b) lielā liela kaula, bulas dubultlūzums;
10
c) abu kaulu vai tibijas dibultlūzums jebkurā līmenī.
15
Piezīme: Apdrošinājuma summu nosaka sekojošos gadījumos:
mazā liela kaula lūzums vidējā trešdaļā, lielā liela kaula
augšējā un vidējā trešdaļā; lielā liela kaula dialīzes lūzums
jebkurā līmenī; lielā liela kaula lūzums dialīzes
jebkurā līmenī (augšējā, vidējā, apakšējā 1/3) un
mazā liela kaula lūzums augšējā un vidējā trešdaļā.
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Atlīdzību aprēķināšanas tabula D
N.k.

Bojājuma raksturs

Atlīdzības
apmērs %

Pēdas locītava
T 21.

T 22.

Pēdas locītavas bojājums:
a) vienas potītes lūzums, saišu pārrāvums;
b) divu potīšu lūzums, abu potīšu vai vienas potītes un
lielā liela kaula malas lūzums, izolēts starpkaulu
sindesmozes plīsums;
c) abu potīšu lūzums ar lielā liela kaula malas lūzumu,
lielā liela kaula intraartikulārs lūzums.
Ahilla cīpslas bojājums:
a) ārstējot konservatīvi;
b) izdarot operāciju.

5
10

15

5
10

Pēda
T 23.

T 24.

Pēdas kaulu trauma:
a) viena kaula lūzums vai mežģījums
(izņemot papēža un velteņkaula);
b) velteņkaula, divu kaulu lūzums, mežģījums;
c) trīs un vairāk kaulu lūzums (mežģījums), papēža kaula
lūzums, pēdas subtalars mežģījums, mežģījums pēdas
kaulu locītavu līmenī (Šeparta, Lisfranka loc.).
Viena pirksta bojājums
a) naga plātnītes atrāvums, cīpslas (cīpslu) kapsulas
bojājums, mežģījums;
b) lūzums.
Piezīme: Lūzuma gadījumā par
katru nākamo pirkstu papildus 1%

5

N.k.

T 26.

T 27.

T 28.

Vienas acs akomodācijas (spēja piemērot redzi
dažādiem attālumiem) paralīze.

15

T 32.

Hemianopsija (redzes lauka puses izkrišana) vienai acij,
acs muskuļu bojājums (traumatiska šķielēšana, ptoze,
diplopija)

15

T 33.

Vienas acs redzes lauka sašaurināšanās:
a) nekoncentriska;
b) koncentriska.

10
15

Vienas acs pulsējošas ekso alms

20

Acs ievainojums, kas nav izsaucis redzes pazeminājumu
(radzenes nobrāzums, caurejošs ievainojums, hemo alms
(asins izplūdums stikla ķermenī), II – III pakāpes apdegumi).
Piezīme: Virspusēji acs apvalku svešķermeņi nedod pamatu
apdrošinājuma summas izmaksai.

2

T 35.

Vienas acs asaru izvadošo ceļu ievainojums ar
funkcijas traucējumu;

2

T 36.

Orbītas lūzums

5

T 34.
3

Intrakraniāli traumatiski asinsizplūdumi:
a) epidurāla hematoma;
b) subdurāla intracerebrāla hematoma;
c) subdurāla un epidurāla (intracerebrāla) hematoma.

10
15
20

Kakla, rokas, jostas un krustu pinumu bojājums
(ievainojums, pārrāvums):
a) traumatisks pleksīts;
b) pinumu daļējs pārrāvums;
c) pinumu pārrāvums.

30

Redzes orgāni

Redzes asuma pazemināšanas pēc traumas
par sekojošām dioprtijām:
a) 0,9;
b) 0,8;
c) 0,7;
d) 0,6;
e) 0,5;
f) < 0,5.
Piezīme: slēdziens par redzes pazeminājumu izdarāms
ne atrāk kā 6 mēnešus pēc traumas un ārstēšanas
pabeigšanas.

1
5
7
10
20

3
5

40
30
20
10
5
3

Dzirdes orgāni
T 37.

T 38.

Nervu pārrāvumi vai citi traumatiski bojājumi
T 29.

5
10
20
25

1

5
15
20
25

Muguras smadzeņu bojājums jebkurā līmenī,
tai skaitā zirgastes:
a) satricinājums ar ārstēšanos stacionārā
ne mazāk kā 7 dienas;
b) saspiedums, hematomielija.

2

T 31.

10
15

Galvaskausa kaulu lūzums:
a) velves kaulu ārējas plātnītes lūzums;
b) velves;
c) pamatnes;
d) velves un pamatnes

Galvas smadzeņu trauma:
a) galvas smadzeņu satricinājums ar
ārstēšanos ambulatori ne mazāk kā 14 dienas
b) galvas smadzeņu satricinājums ar
ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 7 dienas
c) galvas smadzeņu satricinājums ar
ārstēšanos stacionārā ne mazāk kā 14 dienas
c) galvas smadzeņu kontūzija,
subarahnoidāls asins izplūdums;
d) svešķermeņi galvaskausa dobumā
(izņemot operācijas materiālus).

Atlīdzības
apmērs %

T 30. Nervu pārrāvums
a) nervu zari plaukstas, pēdas līmenī;
b) viena nerva:
- pēdas vai plaukstas locītavas līmenī;
- apakšdelma, apakšstilba līmenī;
c) divu un vairāk tai pašā lokalizācijā ;
d) viena – augšdelma, elkoņa locītavas līmenī,
augšstilba līmenī;
e) divu un vairāku – tai pašā līmenī.
Piezīme: Nervu bojājums pirkstu līmenī (rokas, kājas)
nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.

Centrālā un perifērā nervu sistēma
T 25.

Bojājuma raksturs

Auss gliemežnīcas bojājums (ievainojums, apdegums,
apsaldējums) ar sekojošu:
a) auss gliemežnīcas skrimšļa lūzumu, othematomu;
b) auss gliemežnīcas zudumu līdz 1/3;
c) auss gliemežnīcas zudumu virs 1/3 – 1/2;
d) vairāk ka 1/2 auss gliemežnīcas zudumu
Vienas auss bungplēvītes plīsums traumas rezultātā
bez dzirdes pazeminājuma

2
5
10
20
2

Elpošanas sistēma
T 39.
10
20
30

Deguna kaulu vai skrimšļa lūzums, mežģījums,
augšžokļa vai pieres dobuma priekšējās sieniņas lūzums.

T 40. Deguna skrimšļa daļas zaudējums

5

30

T 41.

Traumatisks plaušu bojājums, zemādas em zēma (tūska),
hemopneimotorks (asinsizplūdums), svešķermeņis krūšu
kurvja dobumā (nemedicīnisks):
5
a) vienpusējs;
10
b) abpusējs.

T 42.

Krūšu kurvja un tā orgānu bojājums, kas izsaucis:
a) plaušu daļas, daivas izņemšanu;
b) pilnīgu vienas plaušas izņemšanu

25
50
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Atlīdzību aprēķināšanas tabula D
N.k.

Bojājuma raksturs

Atlīdzības
apmērs %

N.k.

Bojājuma raksturs

T 43.

Krūšu kaula lūzums

5

T 54.

Gremošanas orgānu traumatisks bojājums
(plīsums, ievainojums), kas izsaucis:
a) kuņģa, zarnu trakta, izejas zarnas rētainu sašaurinājumu
10
(deformāciju);
b) zarnu stulu (savienojums ar ārējo vidi vai
30
kādu dobo orgānu), rekto – vaginālo stulu,
aizkuņģa dziedzera stulu;
c) anus prenaturalis - kolostoma ( resnās zarnas atvere uz
50
vēdera priekšējās sienas).
Piezīme: Apdrošinājuma summa tiek izmaksāta
ne agrāk kā 6 mēnešus pēc bojājuma. Minētās komplikācijas tiek
atzītas, ja tas apstiprinātas ārstniecības iestādes izziņā.

T 55.

Trūce, kas izveidojusies pēc bojājuma vēdera priekšējā sienā,
diafragmā vai pēcoperācijas rētas apvidū, ja operācija
izdarīta sakarā ar traumu.
Piezīme: Vēdera sienas trūces (nabas, baltās līnijas,
cirkšņu un cirkšņu-skrotālās), kas radušās smaguma celšanas
rezultātā, nedod pamatu apdrošinājuma summas izmaksai.

5

T 56.

Aknu bojājums traumas vai nejaušas akūtas saindēšanas
rezultātā: neoperēts subkapsulārs aknu plīsums, hepatīts
traumas vai nejaušas akūtas saindēšanās rezultātā,
seruma hepatīts, kas radies tiešā sakarā ar traumu.

5

T 57.

Aknu žultspūšļa traumatisks bojājums ar sekojošu:
a) aknu sašūšanu vai žultspūšļa izņemšanu;
b) aknu sašūšana un žultspūšļa izņemšanu;
c) aknu daļēju rezekciju un žultspūšļa izņemšanu.

T 44. Katras ribas lūzums.
Piezīme: par katru nākamo ribu papildus 1%, ne vairāk kā 5%.
T 45.

Caurejošs traumatisks krūšu kurvja ievainojums:
a) bez krūšu kurvja orgānu bojājuma;
b) ar krūšu kurvja orgānu bojājumu.

T 46. Balsenes, trahejas bojājums, vairogskrimšļa zemmēles
kaula lūzums traumas rezultātā, augšējo elpošanas ceļu
apdegums:
a) bez funkciju traucējuma;
b) ar funkciju traucējumu (balss zudumu, pastāvīgu
traheostomiju ar kanīli ne agrāk kā 6 mēn. pēc traumas

2

5
15

5
20

Sirds – asinsvadu sistēma
T 47.

Sirds, tās apvalku un lielo maģistrālo asinsvadu bojājums.

25

T 48. Lielo perifēro asinsvadu bojājums:
a) apakšdelma, apakšstilba līmenī;
5
b) augšdelma, augšstilba līmenī;
10
c) Lielo perifēro asinsvadu bojājums, kas radījis spēcīgus
20
asinsrites traucējumus.
Piezīmes:
1. Lielajiem maģistrālajiem asinsvadiem pieskaitāmi:
aorta, plaušu, bezvārda un miega artērijas, iekšējās jūga vēnas,
augšējā un apakšējā dobās vēnas, vārtu vēna,
kā arī maģistrālie asinsvadi, kas apasiņo iekšējos orgānus.
2. Lielajiem perifērajiem asinsvadiem pieskaitāmi:
zematslēgkaula, paduses, augšdelma, elkoņkaula un spieķkaula
artērijas līdz apakšdelma apakšējās trešdaļas līmenī, iegurņa,
augšstilba, paceles, priekšējās un mugurējās tibiālās
artērijas līdz apakšstilba apakšējās trešdaļas līmenim,
rokas un galvas vēnas, paduses, augšstilba un paceles vēnas.
3. Ja apdrošinātais iesniegumā uzrādījis, ka trauma
izsaukusi sirds – asinsvadu sistēmas traucējumus,
nepieciešams saņemt speciālista slēdzienu.
T 49.

Vēdera dobuma orgānu bojājums, kura dēļ izdarīta:
a) laparoskopija (laparocentēze), laparotomija
(t.sk. pirmsoperācijas laparoskopija, laparocentēze),
un iekšējo orgānu bojājums nav konstatēts;
b) laparotomija (t.sk.pirmsoperācijas laparoskopija,
laparocentēze) iekšējo orgānu bojājuma gadījumā.

5

10

Gremošanas orgāni
T 50. Augšžokļa, vaiga kaula vai apakšžokļa lūzums,
apakšžokļa mežģījums:
a) apakšžokļa mežģījums;
b) viena kaula lūzums;
c) 2 vai vairāku kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums.
Piezīme: Zobu traumatiska lūzuma vai zobu ekstrakcijas
rezultāta radies alveolārā izauguma lūzums nedod pamatu
apdrošinājuma summas izmaksai.
T 51.

T 52.

T 53.

T 58. Liesas traumatisks bojājums:
a) subkapsulārs liesas plīsums bez operatīvas iejaukšanās;
b) liesas izņemšana.
T 59.

Urogenitālā sistēma:
T 60. Nieru traumatisks bojājums:
a) nieres sasitums, subkapsulārs plīsums bez operācijas;
b) nieres rezekcija;
c) nieres izņemšana.

2

Rīkles, barības vada, zarnu trakta ievainojums,
traumatisks plīsums, kā arī izdarīta ezofagogastroskopija
svešķermeņu izņemšanas vai diagnostiskā nolūkā traumas
rezultātā bez funkcijas traucējuma.

5

Barības vada traumatisks bojājums (ievainojums),
kas radījis barības vada sašaurinājumu.

40

10
15
30

5
10

20
30
50

5
30
60

T 61.

Urīna izvadsistēmas orgānu (urīnvadu, urīnpūšļa,
urīnizvadkanāla) traumatisks bojājums:
a) bez sekojoša funkciju traucējuma;
3
d) ar sekojošu funkciju traucējumu (urīnizvadkanāla,
10
urīnpūšļa sašaurinājumu);
e) uretera vai urīnizvadkanāla necaurlaidību,
20
urogenitālas stulas.
Piezīme: Apdrošinājuma summa tiek izmaksāta tikai
tādā gadījumā, ja šīs komplikācijas konstatējamas pēc 6 mēn. no
traumas dienas.

T 62.

Urīnizvadošas vai dzimumorgānu sistēmas
traumatisks bojājums:
a) ievainojums, plīsums, bez operācijas un
funkcijas traucējuma;
b) personas izvarošanas rezultātā,
atkarībā no personas vecuma:
- līdz 15 gadiem;
- no 15 līdz 18 gadiem;
- virs 18 gadiem.

1
2
10

Traumatisks pastāvīgo zobu bojājums,
kas izsaucis viena zoba zudumu:
Piezīmes :
1. par katru nākamo zobu papildus 1%, bet ne vairāk kā 15%;
2. ja traumas rezultātā zaudēti pastāvīgo protēžu ksējošie
zobi, apdrošinājuma summa tiek izmaksāta ņemot vērā
tikai šo zobu zudumu. Izņemamās protēzes bojājuma
gadījuma apdrošinājuma summa netiek izmaksāta;
3. par zoba zudumu uzskatāms ne mazāk kā 1/2 zoba kroņa
atlūzums vai zoba saknes lūzums traumas rezultātā,
ja traumas rezultātā zaudētais zobs tiek implantēts;
4. piena zobu zuduma gadījumā apdrošināšanas atlīdzību
izmaksā tikai bērniem līdz 5 gadu vecumam.

Kuņģa, aizkuņģa dziedzera, zarnu, apzarņa traumatisks
bojājums ar sekojošu:
a) nekrozi, sašūšanu, pēctraumatisku cistu;
b) kuņģa, zarnu, aizkuņģa dziedzera rezekciju;
c) gastroektomiju (kuņģa pilnīgu izņemšanu).

Atlīdzības
apmērs %

T 63.

Dzimumorgānu sistēmas traumatisks bojājums,
kas izsaucis:
a) viena sēklinieka, olnīcas, olvada zudumu;
b) abu olnīcu, olvadu, sēklinieku vai daļēju
dzimumlocekļa zudumu;
c) dzemdes amputācija traumas rezultātā vecumā:
- līdz 40 gadiem;
- no 40 līdz 50 gadiem;
- virs 50 gadiem;
d) pilnīgu dzimumlocekļa, abu sēklinieku zudumu.

5

50
30
15

15
30

50
30
10
50
Lapa 3 / 4

ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle, Reģ. Nr. 40103595216 • Gustava Zemgala gatve 74A, Rīga, LV-1039, Latvija
Tālrunis: 67112222 • E-pasts: info@gjensidige.lv. • www.gjensidige.lv

Atlīdzību aprēķināšanas tabula D
N.k.

Bojājuma raksturs

Atlīdzības
apmērs %

Mīkstie audi:
T 64. Mīksto audu bojājums sejā, kakla priekšējā / sānu virsmā,
pazodes rajonā, ausu gliemežnīcās, kas atstājis rētas
kosmētisku defektu:
a) rētas no 0,5 līdz 1 cm;
b) rētas no 1 cm vai kelloīdas, pigmentācijas izmaiņas;
c) rētas līdz 5 cm garumā;
d) rētas virs 5 cm garumā.
Piezīmes:
1. pie kosmētiski traucējošām rētām pieskaitāmas rētas,
kas atšķiras no ādas pēc krāsas, paceļas virs tās virsmas,
savelk audus;
2. atlīdzība tiek izmaksāta , ja rētu lielums konstatēts
ne ātrāk kā 1 mēnesi pēc traumas
T 65.

1
2
5
10

Mīksto audu traumatisks galvas matainā daļā,
uz ķermeņa, ekstremitātēm, kas izsaucis rētu veidošanos:
a) no 1 – 2 cm²
1
ar brūču šūšanu;
b) no 2 – 5 cm² ar brūču šūšanu;
2
c) no 5 cm²
3
līdz 0,5% ķermeņa virsmas;
d) no 0,5 – 2% ķermeņa virsmas;
5
e) no 2 līdz 4% ķermeņa virsmas;
7
f) no 4 līdz 6% ķermeņa virsmas;
10
g) no 6 līdz 8% ķermeņa virsmas;
15
h) no 8 līdz 10% ķermeņa virsmas;
18
i) no 10 līdz 12% ķermeņa virsmas;
20
j) virs 15% ķermeņa virsmas.
35
Piezīme: Ķermeņa virsmas 1% ir vienāds ar apdrošinātās personas
delnas virsmas laukumu. Šo laukumu nosaka kvadrātcentimetros,
reizinot delnas garumu ar delnas platumu (centimetros no
plaukstas locītavas līdz III pirksta naga falangas virsotnei un
II – V plaukstas kaulu galviņu līmenī – bez pirmā pirksta).
Nosakot rētas laukumu, jāņem vērā arī transplantāta ņemšanas
vietā izveidojušies rētaudi.

T 66. Ķermeņa, ekstremitāšu mīksto audu traumatisks,
kas izsaucis pigmentācijas traucējumus platībā
(ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms traumas):
a) no 1 līdz 2% ķermeņa virsmas;
b) no 2 līdz 10% ķermeņa virsmas;
c) no 10 līdz 15% ķermeņa virsmas;
d) virs 15% ķermeņa virsmas.

N.k.

Bojājuma raksturs

T 67.

Mīksto audu bojājums:
a) neizņemti svešķermeņi;
b) muskuļu trūce, pēctraumas periostīts,
muskuļu plīsums, cīpslu plīsums

Atlīdzības
apmērs %

1
3

Citi gadījumi
T 68. Traumatisks šoks, hemoraģisks (asins zaudējuma rezultātā),
ana laktikais (alerģisks) šoks, kas radies pēc traumas.

5

T 69.

Nejauša akūta saindēšanās, as ksija (smakšana).

3

T 70.

Ērču encefalīts, Laima slimība, saslimšana ar poliomielītu.
Piezīme: par apdrošināšanas gadījumu tiek uzskatīts ērces
kodiens apdrošinājuma perioda laikā, kura rezultātā ir
notikusi saslimšana ar ērču encefalītu, ja apdrošinātais bija
vakcinēts pret ērču encefalītu.

5

T 71.

2
Apdrošinātai personai nepiederoša suņa,
savvaļas dzīvnieka (zīdītāja vai rāpuļa) kodiens.
Piezīme: ja nav iestājies cits Atlīdzību tabulā minētais gadījums.

T 72.

Ar trakumsērgu in cēta dzīvnieka kodiens.

T 73.

Ja līguma darbības laikā ir iestājies kāds no
apdrošināšanas notikumiem traumas rezultātā,
kas nav paredzēts atlīdzību tabulā, tiek izmaksāta
atlīdzība, ja ir bijusi nepieciešamība ārstēties:
a) nepārtraukti ne mazāk kā 15 dienas
ambulatori / līdz 15 dienām stacionāri;
b) nepārtraukti vairāk nekā 15 dienas stacionāri.

20

1
2

Gadījumā, ja vienas traumas rezultātā iestājas vairākas patoloģiskas
izmaiņas, apdrošinājuma summa tiek izmaksāta pēc viena smagākā
bojājuma. Ja par traumu saskaņā ar šo tabulu jau ir izmaksāta
apdrosināšanas atlīdzība, bet sešu mēnešu laikā pēc nelaimes gadījuma
iestāšanās dienas pievienojas tiešas smagākas sekas, kas atbilst šai tabulai,
tad izmaksājot atlīdzību tiek atskaitīta sākotnēji izmaksātā atlīdzība,
t.i. tiek izmaksāta starpība.
Apdrošinājuma summa nav izmaksājama, ja ārstēšanās saistīta ar hroniska
patoloģiska procesa paasinājumu.

1
2
5
8
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