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Galioja nuo 2023 m. sausio 16 d. 

DRAUDIMO IŠMOKA NUOLATINĖS NEGALIOS ATVEJU 

Nuolatinio neįgalumo draudimo išmokų nustatymo principai *Galioja nuo 2021 m. lapkričio mėn. 3 d. 

Negrįžtamas suluošinimas Draudimo išmoka % nuo 
Draudimo sumos 

1. Pečių juostos, žasto, dilbio, plaštakos ir pirštų traumos 

1.1. Žasto amputacija: 
1.1.1. bet kuriame žasto lygyje 70 
1.1.2. su mentikauliu, raktikauliu ar jo dalimi 75 
1.2. Judrumo pečių juostoje apribojimas. Netikras sąnarys: 
1.2.1. Apribotas judrumas pečių juostoje. Netikras sąnarys. 20 
1.2.2. Pečių juostos ankilozė (nejudrumas) 30 
1.2.3. Patologinis peties sąnario judrumas po peties kaulo ar mentikaulio rezekcijos 30 
1.2.4. Pečių sąnario kontraktūra (judrumo apribojimas) 20 
1.3. Netikras žastikaulio sąnarys 40 
1.4. Judrumo alkūnės sąnaryje apribojimas: 
1.4.1. Patologinis alkūnės kaulo judrumas po kaulų, sudarančių alkūnės sąnarius, 
rezekcijos 

45 

1.4.2. Alkūnės sąnario ankilozė (nejudrumas) 30 
1.4.3. Alkūnės sąnario kontraktūra (judrumo apribojimas) 20 
1.5. Dilbio amputacija. Netikras sąnarys. 
1.5.1. Dilbio amputacija bet kokiu lygiu 60 
1.5.2. Amputacija alkūnės sąnario lygyje 65 
1.5.3. Netikras abiejų dilbio kaulų sąnarys 25 
1.6. Judrumo apribojimas alkūnės ir plaštakos sąnariuose 20 

1.7. Plaštakos amputacija 55 
1.8. Judrumo plaštakos sąnaryje apribojimas. Netikras sąnarys. 
1.8.1. Plaštakos sąnario ankilozė (nejudrumas) 30 
1.8.2. Plaštakos sąnario kontraktūra (judrumo apribojimas) 15 
1.8.3. Netikras riešo ar delno kaulų sąnarys 10 
1.9. I plaštakos piršto amputacija: 
1.9.1. naginio pirštakaulio lygyje 8 
1.9.2. tarppirštakaulinio sąnario lygyje (naginio pirštaukaulio netekimas) 10 
1.9.3. pamatinio pirštakaulio, delnakaulio – pamatinio pirštakaulio sąnario lygyje 15 

1.9.4. su delnakauliu ar jo dalimi 20 
1.10. Vieno plaštakos piršto (II, III, IV, V) amputacija: 5-15, bet ne daugiau kaip 30 

1.10.1. naginio pirštakaulio lygyje (pirštakaulio netekimas) 5 
1.10.2. vidurinio pirštakaulio lygyje (2 pirštakaulių netekimas) 7 
1.10.3. pamatinio pirštakaulio lygyje (piršto netekimas) 12 
1.10.4. su delnakaulio dalimi 15 
2. Dubens, šlaunies, blauzdos, pėdų ir pirštų traumos 
2.1. Klubo sąnario amputacija 75 
2.2. Judrumo klubo sąnaryje apribojimas: 
2.2.1. Dubens funkcijos sutrikimai lūžius ar plyšus kaulų jungties sąnariui 40 
2.2.2. Klubo sąnario ankilozė (nejudrumas) 40 
2.2.3. Klubo sąnario kontraktūra (judrumo apribojimas) 40 
2.3. Šlaunies amputacija 70 
2.4. Netikras šlaunikaulio sąnarys 50 
2.5. Judrumo kelio sąnaryje apribojimas: 
2.5.1. Kelio sąnario ankilozė (nejudrumas) 35 
2.5.2. Kelio sąnario kontraktūra (judrumo apribojimas) 25 
2.6. Blauzdos amputacija: 
2.6.1. kelio sąnaryje 50 
2.6.2. amputacijos bigė 55 
2.7. Netikras blauzdikaulio sąnarys 25 
2.8. Pėdos kaulų amputacija: 
2.8.1. metatarsofalanginių sąnarių lygyje (visų pirštų netekimas) 20 
2.8.2. padikaulių ar pėdos pagrindo kaulų lygyje 30 
2.8.3. šokikaulio, kulno kaulo lygyje (pėdos netekimas) 40 
2.9. Judrumo pėdos sąnaryje apribojimas: 
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2.9.1. Patologinis judrumas pėdos sąnaryje 15 

2.9.2. Pėdos sąnario ankilozė (nejudrumas) 20 

2.9.3. Pėdos sąnario kontraktūra (judrumo apribojimas) 15 

2.10. Pėdos deformacija su vidutinio sunkumo atramos ir judėjimo funkcijų sutrikimais 15 

2.11. I pėdos piršto amputacija: 
2.11.1. naginio pirštakaulio lygyje (naginio pirštakaulio netekimas) 5 
2.11.2. pamatinio pirštakaulio lygyje (piršto netekimas) 8 
2.12. Vieno pėdos piršto (II, III, IV, V) amputacija 3–5, bet ne daugiau kaip 10 
2.12.1. naginio pirštakaulio arba vidurinio pirštakaulio lygyje 3 
2.12.2. pamatinio pirštakaulio lygyje (pirštų netekimas) 5 
3. Nervų sistemos pažeidimas (trauminis, toksiškas), sukėlęs vienos ar daugiau galūnių (rankų, kojų) parezę, paralyžių, 
judesių koordinacijos ar dubens organų veiklos sutrikimus 
3.1. viršutinių ar apatinių galūnių monoparezę 20 
3.2. paraparezę arba hemiparezę (abiejų viršutinių arba abiejų apatinių, arba dešinės, 
arba kairės pusės abiejų galūnių parezę) 

35 

3.3. monoplegiją (vienos galūnės paralyžių) 50 

3.4. tetraparezę (abiejų viršutinių ir abiejų apatinių galūnių parezę), judesių 
koordinacijos sutrikimus, silpnaprotystę (demenciją) 

60 

3.5. hemiplegiją, paraplegiją ar tetraplegiją, dubens organų veiklos sutrikimus 80 

4. Akių traumos 
4.1. Visiškas aklumas viena akimi 50 
4.2. Sumažėjęs regėjimo aštrumas dėl vienos akies traumos 
Pastaba: Koreguotas regėjimo aštrumas iki traumos – regėjimo aštrumas, kuris yra 
paskutinis dokumentuotas regėjimo aštrumas prieš traumą.  Jei regėjimo aštrumo 
neįmanoma dokumentuoti prieš traumą, daroma prielaida, kad koreguotas regėjimo 
aštrumas iki traumos buvo 1,0) 

10-40 

4.3. Vienos akies akomodacijos paralyžius 15 
5. Visiškas kurtumas su viena ausimi 25 
6. Vienintelės galūnės, visiškas regėjimo, klausos ar kalbėjimo netekimas 100 

7. Kvėpavimo sistemos traumos (nosis, gerklė, gerklos, plaučiai) 
7.1. Visiškas nosies nebuvimas (kaulo, kremzlės ir minkštųjų audinių) 60 

7.2. Gerklės ar gerklų funkcijų sutrikimai dėl jų pažeidimo: nuolatinė tracheostomija ir 
afonija (balso praradimas) 

50 

7.3. Likę pakitimai po plaučių sužalojimo su kvėpavimo nepakankamumu. 
Pulmektomija. 

50 

7.4. Krūtinės ląstos deformacija su kvėpavimo nepakankamumu po traumos 70 
8. Virškinimo sistemos traumos (žandikaulio kaulai, stemplė, skrandis, žarnos, kepenys) 
8.1. Visiškas viršutinio ar apatinio žandikaulio netekimas su sutrikusia kramtymo 
funkcija 

60 

8.2. Liežuvio netekimas 60 
8.3. Gerklės ar stemplės susiaurėjimas po nudegimo ar sužeidimo 60 
8.4. Skrandžio – žarnyno funkcijų sutrikimai:sąaugų liga; žarnyno fistulės, stomos 60 
8.5. Trauminis kepenų pažeidimas su kepenų funkcijos sutrikimu 60 

8.6. Skrandžio pažeidimas su vėlesne skrandžio rezekcija (gastrektomija) 60 

8.7. Plonosios arba storosios žarnos rezekcija dėl traumos 60 

9. Urogenitalinės sistemos traumos (šlapimo sistemos, inkstų, lytinių organų) 
9.1. Inkstų pašalinimas su privaloma inkstų funkcijų pakaitine terapija (dialize) 90 

9.2. Šlapimtakio arba šlaplės nepralaidumas (reguliarus kateterizavimas) arba 
urogenitalinė fistulė (šlapimo nelaikymas), nuolatinis kateteris 

65 

9.3. Abiejų kiaušidžių, vienintelės kiaušidės, abiejų kiaušintakių, vienintelio kiaušintakio, 
abiejų sėklidžių arba vienintelės sėklidės, arba dalinis / visiškas varpos netekimas 

100 

9.4. Gimdos amputacija dėl traumos 50-100 
10. Randai priekiniame, šoniniame veido ar kaklo paviršiuje, veido suluošinimas 
Randai priekiniame, šoniniame veido ar kaklo paviršiuje (veido suluošinimas) 
Pastaba: Veido suluošinimas yra ryškus žmogaus veido išvaizdos pasikeitimas dėl 
mechaninio, cheminio, terminio ar kitokio poveikio 

20 

*Draudimo išmoka nustatoma pagal draudimo sumos procentinę dalį, nurodytą atitinkamose AAS „CBL Life“ draudimo 
taisyklėse  
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DRAUDIMO IŠMOKA DĖL KAULŲ LŪŽIŲ IR SUŽALOJIMŲ 

Kaulų lūžių ir traumų draudimo išmokos nustatymo principai * 

Galioja nuo 2021 m. lapkričio mėn. 3 dienos 

Kaulų lūžiai ir traumos Draudimo išmoka % nuo 
Draudimo sumos 

1. Stuburo ir krūtinės ląstos traumos 

1.1. Slankstelių lūžiai: 

1.1.1. Skersinių arba smailių slankstelių ataugų lūžis 5 

1.1.2. Slankstelio kūno, arkos, sąnario ataugų lūžis (iki 2 slankstelių) 10 

1.1.3. Kiekvieno paskesnio slankstelio kūno, arkos, sąnarių ataugos lūžis 5, bet ne daugiau kaip 40 

1.1.4. Uodegikaulio slankstelių lūžis 5 

1.2. Kryžkaulio lūžis 10 

1.3. Krūtinės ląstos lūžis 5 

1.4. Šonkaulio (-ių) lūžis 5-10 

1.5. Kiaurai pereinantis trauminis krūtinės ląstos sužalojimas 

1.5.1. Be krūtinės ląstos organų sužalojimo 5 

1.5.2. Su krūtinės ląstos organų sužalojimu 15 

2. Pečių juostos, žasto, dilbio, plaštakos ir pirštų traumos 

2.1. Pečių juostos, peties sąnarius sudarančių kaulų lūžis, išnirimas 

2.1.1. Mentikaulio lūžis, raktikaulio lūžis 5 

2.1.2. Žasto didžiojo krumplio lūžis, mentikaulio lūžis su peties sąnario išnirimu 10 

2.1.3. Mentikaulio sąnario ertmės, žasto galvos, anatominės ir chirurginės kaklelio lūžis, 
lūžis – išnirimas 

12 

2.2. Žastikaulio lūžis 

2.2.1. Žastikaulio lūžis bet kokiu lygiu (išskyrus sąnarių sritį) 10 

2.2.2 Dvigubas žastikaulio lūžis bet kokiu lygiu 15 

2.3. Alkūnės sąnarius sudarančių kaulų lūžis, išnirimas 

2.3.1. Žastikaulio antkrumplio lūžis, stipinkaulio ar alkūnkaulio lūžis 3-5 

2.3.2. Stipinkaulio ir alkūnkaulio lūžis, dilbio išnirimas 10 

2.3.3. Alkūnės sąnarius sudarančių trijų kaulų lūžis 15 

2.4. Dilbio kaulo lūžis, išnirimas 

2.4.1. Vieno dilbio kaulo lūžis (išskyrus sąnario sritį) 5 

2.4.2. Abiejų dilbio kaulų lūžis (išskyrus sąnario sritį) 10 

2.4.3. Dvigubas dilbio kaulo lūžis bet kokiu lygiu 10 

2.4.4. Abiejų dilbio kaulų lūžis, plaštakos periuliarinis išnirimas 10 

2.5. Plaštakos kaulų lūžis, išnirimas 

2.5.1. Vieno plaštakos kaulo (išskyrus laivelinį kaulą) išnirimas, lūžis 3-5 

2.5.2. Dviejų ir daugiau plaštakos kaulų, laivakaulio išnirimas, lūžis 7 

2.6. Plaštakos pirštų lūžis, išnirimas 

2.6.1. I piršto lūžis, išnirimas 2-5 

2.6.2. II, III, IV, V pirštų lūžis, išnirimas 1-3 

3. Dubens, šlaunies, blauzdos, pėdų ir pirštų traumos 

3.1. Dubens kaulų lūžis 

3.1.1. Klubikaulio sparno lūžis 5 

3.1.2. Vieno dubens kaulo lūžis 10 

3.1.3. Dviejų dubens kaulų lūžis, dvigubas vieno kaulo lūžis, vieno sąnario plyšimas 15 

3.1.4. Kelių dubens kaulų lūžis, jungčių plyšimas 20-30 

3.2. Klubo sąnario traumos 
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3.2.1. Klubo sąnario kaulo fragmentų atsiskyrimas 5 

3.2.2. Izoliuotas vieno ar abiejų klubo sąnario kreipiklių atsiskyrimas 8 

3.2.3. Klubo sąnario išnirimas, gūžduobės lūžis 10 

3.3. Šlaunikaulio lūžis 

3.3.1. Klubo kaulo galvutės, kaklelio lūžis 25 

3.3.2. Šlaunikaulio lūžis bet kokiu lygiu (išskyrus sąnarių sritį) 25 

3.3.3. Dvigubas šlaunikaulio lūžis 30 

3.4. Kelio sąnario išnirimas, raiščių sužalojimas, menisko sužalojimas, kaulų lūžis 

3.4.1. Sąnario kaulo fragmentų atsiskyrimas, meniskų sužalojimas, šoninių raiščių 
sužalojimas, išnirimas 

3-5 

3.4.2. Viršsąnarinių krumplių (Epicondylus) arba tarpkrumplinės ataugos lūžis, 
kryžminių raiščių sužalojimas, kryžminių raiščių sužalojimas kartu su menisko 
sužalojimais. 

6-8 

3.4.3. Girnelės (Patellas) lūžis, šlaunikaulio krumplių(Condilus) lūžis 8-10 

3.4.4. Šlaunikaulio distalinės šlaunies metafizės, krumplių lūžis kartu su proksimaliniu 
bet kurio blauzdikaulio lūžiu 

15 

3.5. Blauzdikaulio lūžis 

3.5.1. Šeivikaulio lūžis, kaulų fragmentų atsiskyrimai (išskyrus sąnario sritį) 5 

3.5.2. Šeivikaulio lūžis (išskyrus sąnarių sritį), šeivikaulio lūžis bet kokiu lygiu 8 

3.5.3. Abiejų kaulų lūžis (išskyrus sąnario sritį) arba dvigubo blauzdikaulio lūžis bet 
kuriuo lygiu 

12 

3.6. Kulkšnies išnirimas, raiščių sužalojimas, sausgyslių sužalojimas, kaulų lūžis 

3.6.1. Kulkšnies raiščių sužalojimas, sąnario išnirimas, vienos kulkšnies lūžis 3-5 

3.6.2. Achilo sausgyslės sužalojimas, plyšimas 5-7 

3.6.3. Dviejų kulkšnių lūžis, abiejų kulkšnių arba vienos kulkšnies ir blauzdikaulio krašto 
lūžis, izoliuotas tarpkaulinis sindesmozinis plyšimas 

10 

3.6.4. Abiejų kulkšnių lūžis su blauzdikaulio krašto lūžiu (trijų kulkšnių lūžis), 
intraartikulinis blauzdikaulio lūžis 

15 

3.7. Pėdos kaulo išnirimas, raiščių sužalojimas, kaulo lūžis 

3.7.1. Pėdos raiščių sužalojimas, išnirimas, vienos pėdos kaulo lūžis (išskyrus kulno 
kaulą ir šokikaulį) 

3-5 

3.7.2. Šokikaulio, dviejų kaulų lūžis, išnirimas 7 

3.7.3. Trijų ar daugiau pėdos kaulų lūžis, kulno kaulo lūžis, subtalinis pėdos išnirimas, 
pėdos išnirimas kaulų sąnarių lygyje 

10-12 

3.8. Pėdos piršto (-ų) lūžiai, išnirimai, sausgyslių sužalojimai 2-5 

4. Kaukolės, centrinės ir periferinės nervų sistemos pažeidimai 

4.1. Kaukolės kaulų lūžiai, išnirimai 

4.1.1 Kaukolės smegenų dalies lūžis 20 

4.1.2. Viršutinio žandikaulio, skruostikaulio, akiduobės, kaktos ertmės priekinės sienos 
lūžis 

8 

4.1.3. Nosies kaulo, nosies kaulo kremzlės lūžis 3 

4.1.4. Apatinio žandikaulio lūžis, išnirimas 3-5 

4.2. Danties trauma (už kiekvieną dantį) 1 

Pastaba: 

1. Danties netekimas pripažįstamas, jei prarandama daugiau kaip ½ danties karūnėlės arba sulūžo danties šaknis. 2. Pieninių 
dantų traumos atveju kompensacija mokama tik vaikams iki 5 metų. 

3. Kompensacija neišmokama už dantų protezo sugadinimus (išimamus, neišimamus). 

4.3. Intrakranijinis trauminis kraujavimas 

4.3.1. Epidurinis arba subduralinis 15 

4.3.2. Epidurinis ir subduralinis 20 

4.3.3. Epidurinis, subduralinis ir subarachnoidinis 25 
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4.4. Galvos smegenų sužalojimai 

4.4.1. Galvos smegenų sukrėtimas gydant ambulatoriškai 2-3 

4.4.2. Galvos smegenų sukrėtimas gydant 24 valandų stacionare iki 7 dienų 4 

4.4.3. Galvos smegenų sukrėtimas gydant 24 valandų stacionare ilgiau kaip 7 dienas 5-7 

4.4.4. Galvos smegenų kontūzija, subarachnoidinis kraujavimas 15 

4.4.5. Svetimkūniai kaukolės ertmėje (išskyrus chirurgines medžiagas) 20 

4.5. Trauminiai centrinės nervų sistemos pažeidimai 

4.5.1. Trauminis CNS pažeidimas, sukeliantis potrauminį encefalitą, arachnoiditą, 
epilepsiją, vienos galūnės parezę 

10-20 

4.5.2. Trauminis CNS pažeidimas, sukeliantis paraparezę arba hemiparezę, vienos 
galūnės parezę, tetraparezę 

35-50 

4.5.3. Trauminis CNS pažeidimas, sukeliantis hemiplegiją, paraplegiją ar tetraplegiją, 
afaziją (kalbos praradimą), dekortikaciją, dubens organų veiklos sutrikimus 

80 

4.6. Trauminiai nugaros smegenų sužalojimai (sukrėtimas, sumušimas, suspaudimas, atsiskyrimas) 

4.6.1. Nugaros smegenų sutrenkimas, sumušimas 3-5 

4.6.2. Nugaros smegenų suspaudimas, hematomielija 15 

4.6.3. Dalinis nugaros smegenų atsiskyrimas 35 

4.6.4. Visiškas nugaros smegenų atsiskyrimas 80 

4.7. Trauminiai nervų pažeidimai (atsiskyrimai) 

4.7.1. Vieno ar kelių galvos smegenų nervų periferiniai pažeidimai 5 

4.7.2. Nervinio rezginio (kaklo, pečių, juosmens, kryžkaulio) trauminis pleksitas 8 

4.7.3. Nervinio rezginio (kaklo, pečių, juosmens, kryžkaulio) dalinis atsiskyrimas 30 

4.7.4. Nervinio rezginio (kaklo, pečių, juosmens, kryžkaulio) visiškas atsiskyrimas 50 

4.7.5. Vieno nervo atsiskyrimas piršto sąnario lygiu 3 

4.7.6. Nervų šakų atsiskyrimas plaštakos, pėdos lygiu 5 

4.7.7. Nervo ar nervų atsiskyrimas pėdos ar plaštakos sąnario lygyje 8-15 

4.7.8. Nervo ar nervų atsiskyrimas dilbio, blauzdikaulio srityje 12–15 

4.7.9. Nervo ar nervų atsiskyrimas žasto, alkūnės sąnario, šlaunikaulio lygyje 18-30 

5. Regos organų traumos 

5.1. Akies sužeidimas, kuris nesukėlė regėjimo 

aštrumo sumažėjimo – akies dalių pažeidimas, kurį sukėlė svetimkūnis, durtinė, 
pjautinė, muštinė trauma, akies dalių nudegimas 

3 

5.2. Trauminis vienos akies ašarų kanalo pažeidimas su funkcijos sutrikimu 5 

5.3. Vienos akies pulsuojantis egzoftalmas (akies obuolio) iškyša) 15 

6. Klausos organų traumos 

6.1. Ausies kaušelio sužalojimas (sužeidimas, nudegimas, nušalimas) 2 

6.2. Ausies kaušelio kremzlės lūžis 3 

6.3. Vieno arba abiejų ausų būgnelių plyšimas dėl traumos (be klausos pablogėjimo) 3-5 

7. Trauminiai kvėpavimo sistemos (gerklų, trachėjos, plaučių) trauminiai sužalojimai: 

7.1. Gerklų, trachėjos sužalojimas be kvėpavimo ir kalbos sutrikimų, liežuvio kaulų lūžis, 
tracheostomija (atliekama dėl traumos) 

5 

7.2. Svetimkūnis krūtinės ląstos ertmėje, trauminis plaučių sužalojimas, poodinė 
emfizema, hemotoraksas, pneumotoraksas, trauminis pleuritas 

5-10 

7.3. Gerklų ir trachėjos sužalojimas, sukeliantis kvėpavimo ir kalbos sutrikimus 15 

8. Širdies – kraujagyslių sistemos 

(širdies, didžiųjų kraujagyslių) trauminiai sužalojimai 

8.1. Širdies, jos apvalkalo ir didžiųjų magistralinių kraujagyslių sužalojimas (be funkcijų 
sutrikimų) 

25 
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8.2. Didžiųjų periferinių kraujagyslių pažeidimas (be kraujotakos sutrikimų) 7 

8.3. Didžiųjų periferinių kraujagyslių pažeidimas, kuris sukėlė širdies ir kraujotakos 
nepakankamumą 

20 

9. Virškinimo sistemos 

(burnos ertmės, gerklės, stemplės, skrandžio, žarnyno, kasos, kepenų, tulžies pūslės, blužnies) trauminiai sužalojimai 

9.1. Trauminis burnos gleivinės, liežuvio trauminis sužalojimas (sužeidimas, nudegimas, 
nušalimas) 

3 

9.2. Gerklės, stemplės, žarnyno trakto sužalojimas, trauminis plyšimas 5 

9.3. Trauminis skrandžio, kasos, žarnyno trakto, pilvaplėvės trauminis sužalojimas 
taikant operatyvią terapiją 

20-30 

9.4. Trauminis kepenų sužalojimas be chirurginio įsikišimo 7 

9.5. Trauminis kepenų, tulžies pūslės sužalojimas gydant chirurginiu būdu 15-30 

9.6. Subkapsulinės blužnies plyšimas be chirurginio įsikišimo 5 

10. Urogenitalinės sistemos 

(inkstų, šlapimo pūslės, šlapimtakio, lytinių organų) trauminiai sužalojimai 

10.1. Inkstų sumušimas, apatinės kapsulės plyšimas be chirurginio įsikišimo 5 

10.2. Šlapimtakių, šlapimo pūslės, šlaplės trauminis sužalojimas:  

10.2.1. be funkcijos sutrikimo 5 

10.2.2. su funkcijų sutrikimu 20 

10.3. Trauminis lytinių organų sužalojimas (sužalojimas, plyšimas, nudegimas) be 
funkcijos sutrikimo 

5 

11. Minkštųjų audinių ir kitos traumos 

11.1. Muštinės, plėšinės, pjautinės, durtinės žaizdos (2 cm ir daugiau), svetimkūnio išėmimas įpjovus ir susiuvus žaizdą 

11.1.1. Plaukuotoje galvos dalyje, kūno ir galūnių srityje 1-2 

11.1.2. Veido, kaklo priekio, šoninių paviršių, pasmakrės srityje 2-3 

11.2. Gausūs odos įbrėžimai (virš 1 % kūno paviršiaus), nagų plokštelės atsiskyrimas 1 

11.3. Raiščių, sausgyslių sužalojimas, sąnarių kapsulių plyšimas, kaulų fragmentų atsiskyrimas, sąnario išnirimas, 
hemartrozė 

11.3.1. Raiščių patempimai, kurie sukėlė funkcinius sutrikimus ir yra gydomi 
imobilizuojant 

2 

11.3.2. Raiščių, sausgyslių sužalojimas (visiškas ar dalinis plyšimas), sąnario kapsulės 
plyšimas, kaulų fragmentų atsiskyrimas, sąnario išnirimas, hemartrozė (patvirtinta 
punkcija) 

2-5 

11.4. Raumenų išvaržos, raumenų plyšimai, neišimti svetimkūniai, chirurginiu būdu 
gydyta hematoma, potrauminis periostitas 

3-5 

11.5. Atsitiktinis ūmus apsinuodijimas, asfiksija (dusimas), atmosferos elektros 
poveikis, stabligė (be organų sužalojimo) su sąlyga, jei stacionarinio gydymo trukmė 
stacionare yra ilgesnė kaip 24 valandos. 

3-10 

11.6. Trauminis šokas arba traumos sukeltas hemoraginis šokas 5 

11.7. Erkinis encefalitas, poliomielitas 5 

11.8. Gyvūnų įkandimo žaizdos: 

11.8.1. Atliktas žaizdos perrišimas 3 

11.8.2. Siūta žaizda 5 

11.8.3. Pasiutlige užkrėsto gyvūno įkandimas 20 

11.9. Asmens išprievartavimas 30 

12. Nudegimai, nušalimai, nudegimo ligos 

12.1. Lengvas sužalojimas: II laipsn. (1-15 %), III laipsn. (˂2 %) be funkcinio ar 
kosmetinio defekto 

1-2 

12.2. Vidinis sužalojimas: II laipsn. (15-25 %), III laipsn. (˂10 %) be funkcinio ar 
kosmetinio defekto. 

3 
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12.3. Sunkus sužalojimas: III, IV laipsn. (˂25 %) su funkciniais ar kosmetiniais defektais. 
Aukštos įtampos elektros sukelti nudegimai arba visų rūšių nudegimai kartu su 
ihaliacijos sužalojimais 

5 

12.4. Nudegimo liga 10 

*Draudimo išmoka nustatoma pagal draudimo sumos procentinę dalį, nurodytą atitinkamose AAS „CBL Life“ draudimo 
taisyklėse 


