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Spēkā no 2023. gada 16.janvāra. 

 
Paliekošas invaliditātes apdrošināšanas atlīdzības noteikšanas principi* 
Spēkā no 2018.gada 1.aprīļa 
Neatgriezenisks sakropļojums Apdrošināšanas atlīdzība % no 

Apdrošinājuma summas 
1. Pleca joslas, augšdelma, apakšdelma, plaukstas un pirkstu traumas 
1.1. Augšdelma amputācija:  
1.1.1. jebkurā augšdelma līmenī 70  
1.1.2. ar lāpstiņu, atslēgas kaulu vai to daļu 75  
1.2. Kustīguma ierobežojums pleca joslā. Neīsta locītava: 
1.2.1. Pleca joslas ierobežots kustīgums. Neīsta locītava. 20 
1.2.2. Pleca joslas ankiloze (nekustīgums) 30 
1.2.3. Pleca locītavas patoloģisks kustīgums pēc pleca kaula vai lāpstiņas rezekcijas 30 
1.2.4. Pleca locītavas kontraktūra (kustīguma ierobežojums) 20 
1.3. Augšdelma kaula neīsta locītava 40 
1.4. Kustīguma ierobežojums elkoņa locītavā: 
1.4.1. Elkoņa kaula patoloģisks kustīgums pēc elkoņa locītavu veidojošo kaulu rezekcijas 45 
1.4.2. Elkoņa locītavas ankiloze (nekustīgums) 30 
1.4.3. Elkoņa locītavas kontraktūra (kustīguma ierobežojums) 20 
1.5. Apakšdelma amputācija. Neīsta locītava. 
1.5.1. Apakšdelma amputācija jebkurā līmenī 60  
1.5.2. Amputācija elkoņa locītavas līmenī 65 
1.5.3. Apakšdelma abu kaulu neīsta locītava 25 
1.6. Kustīguma ierobežojums elkoņa un plaukstas locītavās 20 
1.7. Plaukstas amputācija 55  
1.8. Kustīguma ierobežojums plaukstas locītavā. Neīsta locītava. 
1.8.1. Plaukstas locītavas ankiloze (nekustīgums) 30 
1.8.2. Plaukstas locītavas kontraktūra (kustīguma ierobežojums) 15 
1.8.3. Karpālo vai metakarpālo kaulu neīsta locītava 10 
1.9. Plaukstas I pirksta amputācija: 
1.9.1. naga falangas līmenī 8 
1.9.2. starpfalangu locītavas līmenī (naga falangas zudums) 10 
1.9.3. pamata falangas, metakarpālā kaula – pamata falangas locītavas līmenī 15 
1.9.4. ar metakarpālo kaulu vai tā daļu 20 
1.10. Plaukstas viena pirksta (II, III, IV, V) amputācija: 5-15, bet ne vairāk kā 30 
1.10.1. naga falangas līmenī (falangas zudums) 5 
1.10.2. vidus falangas līmenī (2 falangu zudums) 7 
1.10.3. pamata falangas līmenī (pirksta zudums) 12 
1.10.4. ar metakarpalā kaula daļu 15 
2. Iegurņa, augšstilba, apakšstilba, pēdas un pirkstu traumas 
2.1. Amputācija gūžas locītavā 75 
2.2. Kustīguma ierobežojums gūžas locītavā: 
2.2.1. Iegurņa funkciju traucējumi pēc kaulu lūzuma vai kaulu savienojuma plīsuma 40 
2.2.2. Gūžas locītavas ankiloze (nekustīgums) 40 
2.2.3. Gūžas locītavas kontraktūra (kustīguma ierobežojums) 40 
2.3. Augšstilba amputācija  70  
2.4. Augšstilba kaula neīsta locītava 50 
2.5. Kustīguma ierobežojums ceļa locītavā: 
2.5.1. Ceļa locītavas ankiloze (nekustīgums) 35 
2.5.2. Ceļa locītavas kontraktūra (kustīguma ierobežojums) 25 
2.6. Apakšstilba amputācija: 
2.6.1. ceļa locītavā 50  
2.6.2. amputācijas stumbrs 55  
2.7. Apakšstilba kaulu neīsta locītava 25 
2.8. Pēdas kaulu amputācija: 
2.8.1. metatarsofalangeālo locītavu līmenī (visu pirkstu zudums) 20 
2.8.2. pleznas kaulu vai pēdas pamata kaulu līmenī 30 
2.8.3. veltņa kaula, papēža kaula līmenī (pēdas zudums) 40 
2.9. Kustīguma ierobežojums pēdas locītavā: 
2.9.1. Patoloģisks kustīgums pēdas locītavā 15 
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2.9.2. Pēdas locītavas ankiloze (nekustīgums) 20 
2.9.3. Pēdas locītavas kontraktūra (kustīguma ierobežojums) 15 
2.10. Pēdas deformācija ar mēreniem balsta un kustību funkciju traucējumiem 15 

2.11. Pēdas I pirksta amputācija: 
2.11.1. naga falangas līmenī (naga falangas zudums) 5 
2.11.2. pamata falangas līmenī (pirksta zudums) 8 
2.12. Pēdas viena pirksta (II, III, IV, V) amputācija 3–5, bet ne vairāk kā 10 
2.12.1. naga falangas vai vidusfalangu līmenī 3 
2.12.2. pamata falangas līmenī (pirkstu zudums) 5 
3. Nervu sistēmas bojājums (traumatisks, toksisks), kas izraisījis vienas vai vairāku ekstremitāšu (rokas, kājas) parēzes, 
paralīzes, kustību koordinācijas vai iegurņa orgānu darbības traucējumus 
3.1. augšējās vai apakšējās ekstremitātes monoparēzi 20 
3.2. paraparēzi vai hemiparēzi (abu augšējo vai abu apakšējo, vai labās vai kreisās puses 
abu ekstremitāšu parēzi 

35 

3.3. monoplēģiju (vienas ekstremitates paralīzi) 50 
3.4. tetraparēzi (abu augšējo un abu apakšējo ekstremitāšu parēzi), kustību koordinācijas 
traucējumus, plānprātību (demenci) 

60 

3.5. hemiplēģiju, paraplēģiju vai tetraplēģiju,, iegurņa orgānu darbības traucējumus 80 
4. Acu traumas 
4.1. Pilnīgs aklums ar vienu aci  50  
4.2. Redzes asuma samazinājums traumas dēļ vienā acī 
Piezīme: Koriģētais redzes asums līdz traumai – redzes asums, kas ir pēdejais 
dokumentetais redzes asums pirms traumas. Ja redzes asumu pirms traumas nav 
iespējams dokumentali pierādīt, tiek pieņemts, ka koriģētais redzes asums pirms traumas ir 
bijis 1,0) 

10-40 

4.3. Vienas acs akomodācijas paralīze 15 
5. Pilnīgs kurlums ar vienu ausi 25 
6. Vienīgās ekstremitātes, pilnīgs redzes, dzirdes vai runas spēju zudums 100  
7. Elpošanas sistēmas traumas (deguns, rīkle, balsene, plaušas) 
7.1. Pilns deguna trūkums (kaula, skrimšļa un mīksto audu) 60 
7.2. Rīkles vai balsenes funkciju traucējumi to bojājumu dēļ: pastāvīga traheostoma un 
afonija (balss zudums) 

50 

7.3. Atlieku izmaiņas pēc plaušu bojājumiem ar elpošanas nepietiekamību. Pulmektomija. 50 
7.4. Krūškurvja deformācija ar elpošanas mazspēju pēc traumas 70 
8. Gremošanas sistēmas traumas (žokļa kauli, barības vads, kuņģis, zarnas, aknas) 
8.1. Augšžokļa vai apakšžokļa pilnīgs zudums ar košļāšanas funkcijas traucējumiem 60 
8.2. Mēles zudums 60 
8.3. Rīkles vai barības vada sašaurinājums pēc apdeguma vai ievainojuma 60 
8.4. Kuņģa – zarnu trakta funkciju traucējumi: saauguma slimība; zarnu fistulas, stomas 60 
8.5. Aknu traumatisks bojājums ar aknu funkciju traucējumiem 60 
8.6. Kuņģa bojājums ar sekojošu kuņģa rezekciju (gastrektomija) 60 
8.7. Tievo vai resno zarnu rezekcija traumas rezultātā 60 
9. Uroģenitālās sistēmas traumas (urīnizvadsistēma, nieres, dzimumorgāni) 
9.1. Nieres izņemšana ar nepieciešamu nieres funkciju aizstājējterapiju (dialīze) 90 
9.2. Urīnvada vai urīnizvadkanāla necaurlaidība (regulāra kateterizācija) vai uroģenitālā 
fistula (urīna nesaturēšana), pastāvīgais kateters 

65 

9.3. Abu olnīcu, vienīgās olnīcas, abu olvadu, vienīgā olvada, abu sēklinieku vai vienīgā 
sēklinieka, vai daļēju/pilnīgu dzimumlocekļa zudumu 

100 

9.4. Dzemdes amputācija traumas dēļ  50-100 
10. Rētas sejas vai kakla priekšējā, sānu virsmā, sejas izkropļojums 
Rētas sejas vai kakla priekšējā, sānu virsmā (sejas izkropļojums) 
Piezīme: Sejas izkropļojums ir izteiktas cilvēka sejas izskata izmaiņas mehaniskas, 
ķīmiskas, termiskas vai citas iedarbības rezultātā 

20 

* Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta attiecīgajos AAS “CBL Life” apdrošināšanas noteikumos norādīto % no Apdrošinājuma 
summas ietvaros 
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Kaulu lūzumu un traumu apdrošināšanas atlīdzības noteikšanas principi* 
Spēkā no 2020.gada 1.janvāra 

Kaulu lūzumi un traumas 
Apdrošināšanas atlīdzība % no 
Apdrošinājuma summas 

1. Mugurkaula un krūšu kurvja traumas 
1.1. Skriemeļu lūzumi:  
1.1.1. Skriemeļa šķērsizauguma vai smailā izauguma lūzums 5 
1.1.2. Skriemeļu ķermeņa, loka, locītavu izaugumu lūzums (līdz 2 skriemeļiem)  10 
1.1.3. Katra nākamā skriemeļa ķermeņa, loka, locītavu izauguma lūzums 5, bet ne vairāk kā 40 
1.1.4. Astes kaula skriemeļu lūzums 5 
1.2. Krustu kaula lūzums 10 
1.3. Krūšu kaula lūzums 5 
1.4. Ribas (-u) lūzums 5-10 
1.5. Caururbjošs traumatisks krūšu kurvja ievainojums 
1.5.1. Bez krūšu kurvja orgānu bojājuma 5 
1.5.2. Ar krūšu kurvja orgānu bojājumu 5-10 
2. Pleca joslas, augšdelma, apakšdelma, plaukstas un pirkstu traumas 
2.1. Pleca joslu, pleca locītavu veidojošo kaulu lūzums, mežģījums 
2.1.1. Lāpstiņas lūzums, atslēgas kaula lūzums 5 
2.1.2. Augšdelma lielā paugura lūzums, lāpstiņas lūzums ar pleca locītavas mežģījumu 10 
2.1.3. Lāpstiņas locītavas dobuma, augšdelma galvas, anatomiskā un ķirurģiskā kakliņa 
lūzums, lūzums – mežģījums 

12 

2.2. Augšdelma kaula lūzums 
2.2.1. Augšdelma kaula lūzums jebkurā līmenī (izņemot locītavu rajonu) 10 
2.2.2 Augšdelma kaula dubultlūzums jebkurā līmenī 15 
2.3. Elkoņa locītavu veidojošo kaulu lūzums, mežģījums 
2.3.1. Augšdelma kaula virspaugura lūzums, spieķa vai elkoņa kaula lūzums  3-5 
2.3.2. Spieķa un elkoņa kaula lūzums, apakšdelma mežģījums 10 
2.3.3. Elkoņa locītavu veidojošo triju kaulu lūzums 15 
2.4. Apakšdelma kaulu lūzums, mežģījums  
2.4.1. Apakšdelma viena kaula lūzums (izņemot locītavu rajonu) 5 
2.4.2. Apakšdelma abu kaulu lūzums (izņemot locītavu rajonu) 10 
2.4.3. Apakšdelma kaula dubultlūzums jebkurā līmenī 10 
2.4.4. Apakšdelma abu kaulu lūzums, plaukstas periulnārs mežģījums 10 
2.5. Plaukstas kaulu lūzums, mežģījums  
2.5.1. Plaukstas viena kaula (izņemot laivveida kaulu) mežģījums, lūzums 3-5 
2.5.2. Plaukstas divu kaulu un vairāk, laivveida kaula mežģījums, lūzums 7 
2.6. Plaukstas pirkstu lūzums, mežģījums 
2.6.1. I pirksta lūzums, mežģījums  2-5 
2.6.2. II, III, IV, V pirksta lūzums, mežģījums 1-3 
3.Iegurņa, augšstilba, apakšstilba, pēdas un pirkstu traumas 
3.1.Iegurņa kaulu lūzums 
3.1.1. Zarnu kaula spārna lūzums 5 
3.1.2. Iegurņa viena kaula lūzums  10 
3.1.3. Iegurņa divu kaulu lūzums, viena kaula dubultlūzums, viena savienojuma plīsums 15 
3.1.4. Iegurņa vairāku kaulu lūzums, savienojumu plīsums 20-30 
3.2. Gūžas locītavas traumas  
3.2.1. Gūžas locītavas kaula fragmentu atrāvums 5 
3.2.2. Gūžas locītavas izolēts viena vai abu grozītāju atrāvums 8 
3.2.3. Gūžas locītavas mežģījums, locītavas iedobuma lūzums 10 
3.3. Augšstilba kaula lūzums 
3.3.1. Gūžas kaula galviņas, kakliņa lūzums 25 
3.3.2. Augšstilba kaula lūzums jebkurā līmenī (izņemot locītavu rajonu) 25 
3.3.3. Augšstilba kaula dubultlūzums 30 
3.4. Ceļa locītavas mežģījums, saišu bojājums, menisku bojājums, kaulu lūzums 
3.4.1. Locītavas kaula fragmentu atrāvums, menisku bojājums, sānu saišu bojājums, 
mežģījums 

3-5 

3.4.2. Virslocītavas pauguru (Epicondylus) vai starpkondiļu izauguma lūzums, 
krustenisko saišu bojājums, krustenisko saišu bojājums kopā ar menisku bojājumu 

6-8 
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3.4.3. Ceļa kauliņa (Patellas) lūzums, augšstilba pauguru (Condilus) lūzums 8-10 
3.4.4. Augšstilba distālās metafīzes, kondiļu lūzums kopā ar apakšstilba jebkura kaula 
proksimālu lūzumu 

15 

3.5. Apakšstilba kaulu lūzums  
3.5.1. Mazā lielakaula lūzums, kaulu fragmentu atrāvumi (izņemot locītavu rajonu) 5 
3.5.2. Lielā lielakaula lūzums (izņemot locītavu rajonu), mazā lielakaula dubultlūzums 
jebkurā līmenī 

8 

3.5.3. Abu kaulu lūzums (izņemot locītavu rajonu) vai lielā lielakaula dubultlūzums 
jebkurā līmenī 

12 

3.6. Potītes mežģījums, saišu bojājums, cīpslu bojājums, kaulu lūzums 
3.6.1. Potītes saišu bojājums, locītavas mežģījums, vienas potītes lūzums 3-5 
3.6.2. Ahileja cīpslas bojājums, pārrāvums 5-7 
3.6.3. Divu potīšu lūzums, abu potīšu vai vienas potītes un lielā lielakaula malas lūzums, 
izolēts starpkaulu sindesmozes plīsums 

10 

3.6.4. Abu potīšu lūzums ar lielā lielakaula malas lūzumu (triju potīšu lūzums), lielā 
lielakaula intraartikulārs lūzums 

15 

3.7. Pēdas kaulu mežģījums, saišu bojājums, kaulu lūzums 
3.7.1. Pēdas saišu bojājums, mežģījums, viena pēdas kaula lūzums (izņemot papēža 
kaulu un velteņkaulu) 

3-5 

3.7.2. Velteņkaula, divu kaulu lūzums, mežģījums 7 
3.7.3. Pēdas triju un vairāk kaulu lūzums, papēža kaula lūzums, pēdas subtalars 
mežģījums, mežģījums pēdas kaulu locītavu līmenī 

10-12 

3.8. Pēdas pirksta (-u) lūzumi, mežģījumi, cīpslu bojājumi 2-5 
4. Galvaskausa, centrālās un perifērās nervu sistēmas traumas 
4.1. Galvaskausa kaulu lūzumi, mežģījumi 
4.1.1 Galvaskausa smadzeņu daļas kaulu lūzums 20 
4.1.2. Augšžokļa, vaiga kaula, orbītas, pieres dobuma priekšējās sienas lūzums 8 
4.1.3. Deguna kaula, deguna kaula skrimšļa lūzums 3 
4.1.4. Apakšžokļa lūzums, mežģījums 3-5 
4.2. Zoba trauma (par katru zobu) 1 
Piezīme:  
1. Zoba zaudējums ir uzskatāms gadījumā, ja zaudēts vairāk kā ½ no zoba kronīša vai lūzusi zoba sakne. 2. Piena zobu 
traumas gadījumā atlīdzību izmaksā tikai bērniem līdz 5 gadu vecumam. 
4.3. Intrakraniāli traumatiski asins izplūdumi 
4.3.1. Epidurāls vai subdurāls 15 
4.3.2. Epidurāls un subdurāls  20 
4.3.3. Epidurāls, subdurāls un subarahnoidāls 25 
4.4. Galvas smadzeņu traumas  
4.4.1. Galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos ambulatori 2-3 
4.4.2. Galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos diennakts stacionārā līdz 7 dienām 4 
4.4.3. Galvas smadzeņu satricinājums ar ārstēšanos diennakts stacionārā ilgāk kā 7 
dienas 

5-7 

4.4.4. Galvas smadzeņu kontūzija, subarahnoidāls asinsizplūdums 15 
4.4.5. Svešķermeņi galvaskausa dobumā (izņemot operācijas materiālus) 20 
4.5. Traumatiski centrālās nervu sistēmas bojājumi 
4.5.1. Traumatisks CNS bojājums, kas izraisījis posttraumatisku encefalītu, arahnoidītu, 
epilepsiju, vienas ekstremitātes parēzi 

10-20 

4.5.2. Traumatisks CNS bojājums, kas izraisījis paraparēzi vai hemiparēzi, vienas 
ekstremitātes paralīzi, tetraparēzi 

35-50 

4.5.3. Traumatisks CNS bojājums, kas izraisījis hemiplēģiju, paraplēģiju vai tetraplēģiju, 
afāziju (runas zudumu), dekortikāciju, iegurņa orgānu darbības traucējumus 

80 

4.6. Traumatiski muguras smadzeņu bojājumi (satricinājums, sasitums, saspiedums, pārrāvums) 
4.6.1. Muguras smadzeņu satricinājums, sasitums 3-5 
4.6.2. Muguras smadzeņu saspiedums, hematomielija 15 
4.6.3. Daļējs muguras smadzeņu pārrāvums 35 
4.6.4. Pilnīgs muguras smadzeņu pārrāvums 80 
 
4.7.1. Viena vai vairāku galvas smadzeņu nervu perifērs bojājums 5 
4.7.2. Nervu pinuma (kakla, plecu, jostas, krustu) traumatisks pleksīts 8 
4.7.3. Nervu pinuma (kakla, plecu, jostas, krustu) daļējs pārrāvums 30 
4.7.4. Nervu pinuma (kakla, plecu, jostas, krustu) pilnīgs pārrāvums 50 
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4.7.5. Viena nerva pārrāvums pirkstu locītavas līmenī 3 
4.7.6. Nervu zaru pārrāvums plaukstas, pēdas līmenī 5 
4.7.7. Nerva vai nervu pārrāvums pēdas vai plaukstas locītavas līmenī 8-15 
4.7.8. Nerva vai nervu pārrāvums apakšdelma, apakšstilba līmenī 12-15 
4.7.9. Nerva vai nervu pārrāvums augšdelma, elkoņa locītavas, augšstilba līmenī 18-30 
5. Redzes orgānu traumas 
5.1. Acs ievainojums, kas nav izraisījis redzes asuma pazeminājumu – svešķermeņa 
izraisīts acs daļu bojājums, durta, griezta, sista trauma, acs daļu apdegums 

3 

5.2. Vienas acs asaru kanāla traumatisks bojājums ar funcijas traucējumu 5 
5.3. Vienas acs pulsējošais ekzoftalms (acs ābola izspiešanās uz āru) 15 
6. Dzirdes orgānu traumas 
6.1. Auss gliemežnīcas bojājums (ievainojums, apdegums, apsaldējums) 2 
6.2. Auss gliemežnīcas skrimšļa lūzums 3 
6.3. Vienas vai abu ausu bungplevītes plīsums traumas rezultātā (bez dzirdes 
pasliktināšanās) 

3-5 

7. Elpošanas sistēmas (balsenes, trahejas, plaušu) traumatiski bojājumi 
7.1. Balsenes, trahejas bojājums bez elpošanas un runas traucējumiem, zemmēles 
kaula lūzums, traheostomija (veikta traumas dēļ) 

5 

7.2. Svešķermenis krūšu kurvja dobumā, traumatisks plaušu bojājums, zemādas 
emfizēma, hemotorakss, pneimotorakss, traumatisks pleirīts 

5-10 

7.3. Balsenes un trahejas bojājums, kas rada elpošanas un runas traucējumus 15 
8. Sirds – asinsvadu sistēmas  
(sirds, lielo asinsvadu) traumatiski bojājumi 
8.1. Sirds, tās apvalka un lielo maģistrālo asinsvadu bojājums (bez funkciju 
traucējumiem) 

25 

8.2. Lielo perifēro asinsvadu bojājums (bez asinsrites traucējumiem) 7 
8.3. Lielo perifēro asinsvadu bojājums, kas radījis sirds un asinsrites mazspēju 20 
 
9. Gremošanas sistēmas  
(mutes dobuma, rīkles, barības vada, kuņģa, zarnu trakta, aizkuņģa dziedzera, aknu, žultspūšļa, liesas) traumatiski bojājumi 
9.1. Mutes dobuma gļotādas, mēles traumatisks bojājums (ievainojums, apdegums, 
apsaldējums) 

3 

9.2. Rīkles, barības vada, zarnu trakta ievainojums, traumatisks plīsums  5 
9.3. Kuņģa, aizkuņģa dziedzera, zarnu trakta, vēderplēves traumatisks bojājums ar 
operatīvu terapiju 

20-30 

9.4. Aknu traumatisks bojājums bez ķirurģiskas iejaukšanās 7 
9.5. Aknu, žultspūšļa traumatisks bojājums ar ķirurģisku ārstēšanu 15-30 
9.6. Zemkapsulas liesas plīsums bez ķirurģiskas iejaukšanās 5 
10. Uroģenitalās sistēmas  
(nieru, urīnpūšļa, urīnvada, dzimumorgānu) traumatiski bojājumi 
10.1. Nieres sasitums, zemkapsulas plīsums bez ķirurģiskas iejaukšanās 5 
10.2. Urīnvadu, urīnpūšļa, urīnizvadkanāla traumatisks bojājums:  
10.2.1. bez funkcijas traucējuma 5 
10.2.2. ar funkciju traucējumu 20 
10.3. Dzimumorgānu traumatisks bojājums (ievainojums, plīsums, apdegums) bez 
funkcijas traucējuma 

5 

11. Mīksto audu un citas traumas 
11.1. Sistas, plēstas, grieztas, durtas brūces (2cm un vairāk), svešķermeņa izņemšana ar griezumu un brūces sašūšanu 
11.1.1. Galvas matainajā daļā, ķermeņa un ekstremitāšu rajonā  1-2 
11.1.2. Sejas, kakla priekšējā, sānu virsmās, pazodes rajonā 2-3 
11.2. Plaši ādas nobrāzumi (virs 1% no ķermeņa virsmas), pirksta naga plātnītes 
atrāvums 

1 

 
11.3.1. Saišu sastiepumi, kas radījuši funkcionālus traucējumus un tiek ārstēti 
imobilizējot 

2 

11.3.2. Saišu, cīpslu bojājums (pilnīgs vai daļējs plīsums), locītavu kapsulas plīsums, 
kaulu fragmentu atrāvums, locītavas mežģījums, hemartroze (apstiprināta ar punkciju) 

2-5 

11.4. Muskuļu trūces, muskuļu plīsumi, neizņemti svešķermeņi, ķirurģiski ārstēta 
hematoma, posttraumatisks periostīts 

3-5 
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11.5. Nejauša akūta saindēšanās, asfiksija (smakšana), atmosfēras elektrības 
iedarbība, stinguma krampji (bez orgānu bojājuma) ar nosacījumu, ja ārstēšanās ilgums 
diennakts stacionārā ir ilgāks par 24 stundām 

3-10 

11.6. Traumatisks šoks vai traumas izraisīts hemoraģisks šoks 5 
11.7. Ērču encefalīts, poliomielīts  5 
11.8. Dzīvnieku kostas brūces: 
11.8.1. Veikta brūces apdare 3 
11.8.2. Šūta brūce 5 
11.8.3. Ar trakumsērgu inficēta dzīvnieka kodiens  20 
11.9. Personas izvarošana 30 
12. Apdegumi, apsaldējumi, apdeguma slimība 
12.1. Viegls bojājums: II pak. (1-15%), III pak. (˂2%) bez funkcionāla vai kosmētiska 
defekta 

1-2 

12.2. Vidējs bojājums: II pak. (15-25%), III pak. (˂10%) bez funkcionāla vai kosmētiska 
defekta. 

3 

12.3. Smags bojājums: III, IV pak. (˂25%) ar funkcionāliem vai kosmētiskiem defektiem. 
Augstsprieguma elektrības radīti apdegumi vai visa veida apdegumu bojājumi reizē ar 
inhalācijas bojājumiem 

5 

12.4. Apdeguma slimība 10 
* Apdrošināšanas atlīdzība tiek noteikta attiecīgajos AAS “CBL Life” apdrošināšanas noteikumos norādīto % no 
Apdrošinājuma summas ietvaros 


