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Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklės Nr. P01 
 galioja nuo 2011 03 14 

[atnaujinta nuo 2023 02 13] 
 

Pagrindinės Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir 
traumų taisyklėse Nr. P01 vartojamos sąvokos 
1. Pagrindinis draudimas – tai draudimas, kurio standartinės 
sutarties sąlygos nustatytos gyvybės draudimo taisyklėse (gyvybės 
draudimo sąvoka apima rizikinio, tradicinio kaupiamojo ir investicinio 
gyvybės draudimo rūšis). 
2. Papildomas draudimas – draudėjo ir draudiko susitarimu 
pagrindinio draudimo sutartį papildantis draudimas, kurio 
standartinės sąlygos nustatytos Papildomo draudimo nuo 
nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklėse Nr. P01. Su papildomo 
draudimo taisyklėmis draudėjas susipažįsta prieš pasirašydamas 
prašymą draudimo sutarčiai taikyti papildomo draudimo sąlygas 
(papildomo draudimo apsaugą), ir šios taisyklės tampa neatskiriama 
draudimo sutarties dalimi. Papildomas draudimas galioja tik kartu su 
pagrindiniu draudimu.  
3. Nelaimingas atsitikimas ir / ar trauma – staigus įvykis, kuriam 
įvykus prieš draudžiamojo valią į draudžiamojo kūną iš išorės 
veikianti fizinė jėga (taip pat cheminis, terminis, nuodingųjų dujų ar 
kitas fizinis poveikis) pakenkia draudžiamojo sveikatai ir tampa jo 
kūno sužalojimo priežastimi. 
4. Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų – draudimo apsauga nuo 
draudžiamojo kūno sužalojimų, atitinkančių kriterijus, išvardytus  
draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išmokų apskaičiavimo lentelėje 
V. 
5. Draudimas nuo traumų – draudimo apsauga nuo draudžiamojo 
kūno sužalojimų, atitinkančių kriterijus, išvardytus draudimo nuo 
nelaimingų atsitikimų išmokų apskaičiavimo lentelėje M. 
6. Pavojinga veikla draudimo taisyklių kontekste reiškia bet kokią 
asmens vykdoma veiką, kuri reikšmingai kelia ar gali kelti realų 
pavojų asmens gyvybei ir/ar sveikatai, ir kuri protingo ir apdairaus 
žmogaus būtų suvokiama kaip kelianti pavojų asmens sveikatai ir/ar 
gyvybei, tokią kaip lenktyniavimas ar treniravimasis bet kokios 
rūšies motorine transporto priemone, alpinizmas, laipiojimas 
uolomis, skrydžiai bet kokio tipo orlaiviu (išskyrus vykdomus kaip 
įgulos narių arba keleivių, skrendančių licencijuotų oro vežėjų, 
užsiimančių komercine veikla, lėktuvais pagal nustatytą grafiką), 
taip pat parašiutizmas, skrydžiai oro balionu,  jėgos aitvarų sportas, 
speleologija, nardymas ar kita pavojinga veikla. 
7. Sportas draudimo taisyklių kontekste reiškia bet kokią individualią 
ar kolektyvinę sportinę veiklą, įskaitant užsiimamą laisvalaikiu, dėl 
kurios asmuo gali patirti traumas. 
8. Profesionalus sportas - bet kokia fizinė sportinė veikla, už kurią 
asmuo gauna atlygį 
9. Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos, kurios nėra atskirai 
apibrėžtos šiame skyriuje, atitinka pagrindinio draudimo taisyklėse 
vartojamas sąvokas. 
 
Papildomo draudimo galiojimas 
10. Papildomo draudimo sąlygos įsigalioja draudikui išdavus 
draudimo liudijimą ar jo priedą, liudijantį papildomo draudimo 
apsaugos taikymą draudžiamajam. 
11. Papildomo draudimo apsauga galioja tik galiojant pagrindinio 
draudimo apsaugai.  
12. Išmokėjus draudimo išmoką dėl visiško suluošinimo pagal 
draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išmokų apskaičiavimo lentelės V 
2.1 straipsnį, draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir draudimas nuo 
traumų nustoja galioti, draudimo suma nebeatnaujinama. 
 

Papildomo draudimo sąlygos, apibrėžtos pagrindinio draudimo 
taisyklėse 
13. Pagrindinio draudimo taisyklėse nustatyta tvarka 
vadovaujamasi  atliekant veiksmus dėl papildomo draudimo, jei: 

13.1. keičiama draudimo sutartis, kai keičiamos 
papildomo draudimo sąlygos; 
13.2. stabdoma papildomo draudimo apsauga 
pagrindinio draudimo taisyklėse nustatytais atvejais; 
13.3. perleidžiamos draudiko / draudėjo teisės ir pareigos 
pagal draudimo sutartį kitam draudikui / draudėjui; 
13.4. siunčiami pranešimai ir kita informacija; 
13.5. sprendžiami ginčai. 

14. Draudimo sutarties šalių teisės ir pareigos nustatytos 
pagrindinio draudimo taisyklėse. 

15. Papildomam draudimui galioja pagrindinio draudimo taisyklių 
nuostatos, išskyrus tas nuostatas, kurios kitaip nustatytos papildomo 
draudimo taisyklėse.  
 
Draudimo objektas 
16. Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų 
draudimo objektas – turtinis interesas, susijęs su draudžiamojo 
sveikata. 
17. Jei pagal draudimo sutartį įsigalioja papildomas draudimas, 
draudimo sutartyje nustatytas draudimo objektas papildomas šiose 
taisyklėse nustatytu draudimo objektu. 
 
Draudimo suma 
18. Papildomo draudimo sumos nustatomos draudėjo ir draudiko 
tarpusavio sutarimu ir nurodomos draudimo liudijime ar jo priede. 
19. Draudėjas gali pasirinkti skirtingas draudimo nuo nelaimingų 
atsitikimų ir draudimo nuo traumų sumas. 
20. Draudėjas negali rinktis draudimo nuo traumų sumos didesnės 
negu pasirinkta draudimo nuo nelaimingų atsitikimų suma. 
 
Draudimo įmoka 
21.  Papildomo draudimo įmokos mokamos kartu su pagrindinio 
draudimo įmokomis.  
22. Įmoka už papildomo draudimo riziką mokama vadovaujantis 
pagrindinio draudimo taisyklėse nustatyta tvarka. Papildomo 
draudimo rizikos įmoka įskaičiuojama į pagrindinio draudimo įmoką 
arba išskaičiuojama iš pagrindinio draudimo investicinio atidėjinio, 
atsižvelgiant į pagrindinio draudimo taisyklėse nustatytą tvarką.  
23. Su draudimo įmoka ir / arba kainynu, kuriame nurodyti 
papildomo draudimo įkainiai, draudėjas supažindinamas prieš 
pasirašant prašymą dėl  papildomo draudimo taikymo. 
24. Draudikas turi teisę vienašališkai keisti draudimo įkainius 
pagrindinio draudimo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka. Jei 
draudėjas nesutinka su draudimo įkainių pakeitimu, jis turi teisę 
nemokamai pakeisti draudimo sutartį, atsisakydamas papildomo 
draudimo.  
 
Draudžiamieji įvykiai 
25. Draudėjas gali pasirinkti papildomo draudimo draudžiamųjų 
įvykių aibę, pasirinkdamas: 

25.1. draudimą nuo nelaimingų atsitikimų;  
arba 
25.2. draudimą nuo nelaimingų atsitikimų ir draudimą nuo 

traumų. 
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26. Draudžiamasis įvykis, išskyrus 29 punkte išvardytus atvejus, 
yra draudžiamojo kūno sužalojimas dėl nelaimingo atsitikimo ir / ar 
traumos draudžiamosios apsaugos galiojimo metu, jei draudžiamojo 
sužalojimas atitinka kriterijus, išvardytus: 

26.1. draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išmokų apskaičiavimo 
lentelėje V; 
26.2. draudimo nuo traumų išmokų apskaičiavimo lentelėje M, 
jei klientas pasirinko draudimą nuo traumų. 

27. Kūno sužalojimai dėl gydytojų veiksmų atliekant operaciją ar 
kitas medicinines procedūras, komplikacijos po jų yra draudžiamasis 
įvykis tik tuo atveju, jeigu sužalojimas, dėl kurio buvo atliktos 
medicininės procedūros, buvo draudžiamasis įvykis (nelaimingas 
atsitikimas ir / ar trauma, atsitikusi galiojant draudžiamajai 
apsaugai). 
28. Draudikas turi teisę vienašališkai pakeisti šias draudimo 
taisykles ir draudžiamųjų įvykių apskaičiavimo lenteles pagrindinio 
draudimo taisyklėse nustatytais atvejais ir tvarka. Jei draudėjas 
nesutinka su draudimo taisyklių pakeitimu, jis turi teisę nemokamai 
pakeisti draudimo sutartį, atsisakydamas papildomo draudimo. 
 
Nedraudžiamieji įvykiai 
29. Nedraudžiamasis įvykis yra draudžiamojo kūno sužalojimas dėl 
nelaimingo atsitikimo ir / ar traumos, susijusios su: 

29.1. tyčiniu ar savo paties sukeltu veiksmu, įskaitant ir tyčinį 
ligos, traumos sukėlimą arba kitokį savęs žalojimą, įskaitant ir 
bandymą nusižudyti; 
29.2. alkoholio, narkotikų, kvaišalų, kitų psichotropinių ar 
nuodingų medžiagų, medikamentų vartojimu ar bet kokiu kitu 
gydymu, kurių neskyrė atitinkamą licenciją turintis medicinos 
gydytojas; 
29.3. karu, karo veiksmais (nesvarbu, ar karas paskelbtas, ar 
ne), ginkluotu konfliktu, riaušėmis ar pilietiniais neramumais, 
išorės priešo veiksmais, pilietiniu karu, maištu, revoliucija ar 
aktyviu dalyvavimu masiniuose neramumuose; 
29.4. jonizuojančia spinduliuote arba radioaktyvia, toksine ar 
branduoline tarša; 
29.5. draudžiamojo dalyvavimu neteisėtoje arba 
nusikalstamoje veikoje; 
29.6. oro transporto avarijomis, išskyrus keleivinius skrydžius 
licenciją turinčių aviakompanijų lėktuvais; 
29.7. bet kokios rūšies pavojinga veikla ar pavojingu sportu, 
tokiu kaip alpinizmas, laipiojimas uolomis, nardymas, 
parašiutizmas, skrydžiai oro balionu, speleologija, jėgos aitvarų 
sportas, lenktyniavimas ar treniravimasis bet kokios rūšies 
motorine transporto priemone, skrydžiai bet kokio tipo orlaiviu, 
išskyrus vykdomus kaip įgulos narių arba keleivių, skrendančių 
licencijuotų oro vežėjų, užsiimančių komercine veikla, lėktuvais 
pagal nustatytą grafiką; 
29.8. profesionaliu sportu, dalyvavimu regioniniuose, šalies ar 
tarptautiniuose čempionatuose, varžybose, organizuojamose 
sporto federacijų (asociacijų), lygų varžybos ar bandymais 
pasiekti rekordą; 
29.9. draudžiamojo kūno sužalojimu dėl nelaimingo atsitikimo, 
kai draudžiamoji apsauga buvo sustabdyta; 
29.10. būkle, kuri draudžiamajam buvo diagnozuota, pasireiškė 
arba apie kurią draudžiamasis galėjo žinoti ar numanyti prieš 
sudarydamas draudimo sutartį, nebent tai buvo atskleista 
draudimo sutarties sudarymo metu; 

30. Dėl uždegiminių, degeneracinių, navikinių procesų, įgimtų 
defektų ar vystymosi netobulumų, displastinių pakitimų pažeistų 

organų, funkcinių vienetų traumų ar jų padarinių draudimo išmoka 
nemokama. 
31. Draudžiamojo kūno sužalojimas dėl nelaimingo atsitikimo ir / ar 
traumos laikomas nedraudžiamuoju įvykiu, jei: 

 31.1. buvo pavėluotai kreiptasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl 
gydymosi arba į draudiką dėl išmokos ir dėl to draudikas negali 
patikrinti įvykio datos, aplinkybių, o medicininė dokumentacija 
nepatvirtina draudžiamojo įvykio buvimo draudimo objekto 
galiojimo laikotarpiu; 
31.2. draudžiamasis nesilaikė skirto gydymo ir gydytojo 
rekomendacijų arba gydėsi būdu, kurio nepaskyrė atitinkamą 
licenciją turintis gydytojas. 

31. Toliau pateikiamose draudimo išmokų apskaičiavimo lentelėse 
yra nustatyti specifiniai atvejai, kada draudimo išmoka nėra 
mokama. 
 
Draudimo išmoka 
32. Atsitikus draudžiamajam įvykiui, išmokama draudimo išmoka, 
kuri nustatoma atsižvelgiant į: 

32.1. draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išmokų apskaičiavimo 
lentelėje V nustatytą draudimo sumos dalį, apskaičiuotą 
procentais nuo papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų 
sumos; 
32.2. draudimo nuo traumų išmokų apskaičiavimo 
lentelėje M nustatytą draudimo sumos dalį, apskaičiuotą 
procentais (gali būti ir fiksuotos sumos) nuo papildomo 
draudimo nuo traumų sumos. 

33. Jeigu draudžiamasis dėl sužalojimo miršta per 30 (trisdešimt) 
kalendorinių dienų, dėl šio sužalojimo išmokėtos papildomo draudimo 
išmokos išskaičiuojamos iš gyvybės draudimo išmokos. 
34. Jei dėl draudžiamojo kūno sužalojimo vyksta teisėsaugos 
institucijų tyrimas ar pradėtas teismo procesas, draudikas turi teisę 
atidėti sprendimo dėl draudimo išmokos priėmimą iki proceso 
pabaigos. 
35. Draudimo išmokos mokėjimo terminai nustatomi pagrindinio 
draudimo taisyklėse. 
 
Draudimo išmokų mokėjimo tvarka 
36. Apie draudžiamojo kūno sužalojimą dėl nelaimingo atsitikimo  ir / 
ar traumos reikia raštu pranešti draudikui ne vėliau kaip per 30 
(trisdešimt) kalendorinių dienų nuo nelaimingo atsitikimo. 
37. Kreipiantis į draudiką dėl draudimo išmokos mokėjimo, reikia 
pateikti: 

37.1. užpildytą draudiko nustatytos formos pranešimą apie 
įvykusį nelaimingą atsitikimą ir / ar traumą; 
37.2. draudiko nustatytos formos prašymą pervesti draudimo 
išmoką į nurodytą draudimo išmokos gavėjo sąskaitą; 
37.3. dokumentus iš sveikatos priežiūros įstaigos apie 
sužalojimo aplinkybes, sunkumą ir padarinius, rentgenogramas, 
gydytojo radiologo įrašų medicininiuose dokumentuose kopijas, 
ekspertizės išvadas, nuotraukas, kitus dokumentus, reikalingus 
draudžiamojo įvykio tyrimui (originalus). 

38. Draudimo išmokos pagal šias draudimo taisykles naudos 
gavėjas apibrėžtas pagrindinio draudimo taisyklėse, jei draudimo 
sutartyje nenustatyta kitaip.  
 
 
 
 
 

________________________ 
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DRAUDIMO NUO NELAIMINGO ATSITIKIMO IŠMOKŲ APSKAIČIAVIMO LENTELĖ V 
 

1. Bendrosios nuostatos 
1.1. Draudimo išmoka yra draudimo sumos dalis, nurodyta toliau 
pateiktoje lentelėje;  
1.2. draudimo išmoka dėl vieno ar keleto draudžiamųjų įvykių negali 
viršyti 100 procentų draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sumos per 
vienus draudimo sutarties galiojimo metus. Išmokų, mokamų 
sužalojus kūną ar esant sužalojimo pasekmėms, skaičius (jei įvykis 
draudžiamasis) neribojamas; 
1.3. draudimo išmoka, mokama įvertinus visus kūno dalies 
sužalojimus vieno nelaimingo atsitikimo metu, neturi viršyti išmokos, 
kuri būtų išmokama netekus visos šios kūno dalies; 
1.4. kūno dalies ar klausos funkcijos netekimas nepagydomai 
nustatomas praėjus ne mažiau kaip 9 (devyniems) mėnesiams ir ne 
daugiau kaip 18 (aštuoniolikai) mėnesių nuo draudžiamojo įvykio 
dienos. Jeigu kūno dalies funkcijos netekimas nepagydomai yra 
neabejotinas, draudimo išmoka mokama nelaukiant 9 (devynių) 
mėnesių termino; 
1.5. jei, atsitikus draudžiamajam įvykiui, netenkama organo, organų 
sistemos ar kūno dalies funkcijos, kurių dalies draudžiamasis buvo 
netekęs prieš draudžiamąjį įvykį, mokamos draudimo sumos 
procentas mažinamas atsižvelgiant į tai, kad buvo netekta organo 
dalies ar organo funkcijos.   
 
Nelaimingų atsitikimų lentelė 

Straipsnis Draudžiamojo įvykio padariniai 

Mokama 
draudimo 
išmoka 
(procentai
s nuo 
draudimo 
sumos) 

2. Visiškas suluošinimas 
2.1. Visiškas suluošinimas, dėl kurio 

neįmanoma nei profesinė, nei kitokia 
darbo veikla, ir nėra tikėtina, kad tokia 
veikla už atlyginimą ar kitokias pajamas 
bus įmanoma ateityje 

100 

Pastaba. Jei mokama draudimo išmoka 
pagal šį straipsnį, draudimo išmokos, 
išmokėtos dėl to paties nelaimingo 
atsitikimo ir / ar traumos, 
išskaičiuojamos.   

 

3. Galūnių netekimas 
3.1. Rankos netekimas per peties sąnarį 75 
3.2. Rankos netekimas aukščiau plaštakos 65 
3.3. Plaštakos netekimas 50 
3.4. Rankos pirmojo piršto (nykščio) 

netekimas 
20 

3.5. Rankos pirmojo piršto (nykščio) antrojo 
(naginio) pirštikaulio netekimas 

10 

 Pastaba. Jei mokama draudimo išmoka 
dėl piršto ir / ar pirštikaulių netekimo 
pagal 3.4 ar 3.5 straipsnį, draudimo 
išmoka, išmokėta pagal M lentelės 2.30 
straipsnį, išskaičiuojama. 

 

3.6. Rankos antrojo piršto (smiliaus) 
netekimas 

15 

3.7. Rankos antrojo piršto (smiliaus) dviejų 
distalinių pirštikaulių (galinio ir 
vidurinio) netekimas 

5 

3.8. Rankos trečiojo, ketvirtojo arba 
penktojo  piršto (didžiojo, bevardžio 
arba mažojo) netekimas 

5 

 Pastaba. Jei mokama draudimo išmoka 
dėl pirštų ir / ar pirštikaulių netekimo 
pagal 3.6–3.8 straipsnį , draudimo 
išmoka, išmokėta pagal M lentelės 2.34 
straipsnį, išskaičiuojama. 

 

3.9. Kojos aukščiau kelio netekimas 70 
3.10. Kojos aukščiau čiurnos sąnario 

netekimas 
60 

3.11. Pėdos netekimas 45 
3.12. Dalinis pėdos netekimas (padikaulių 

lygyje) 
15 

3.13. Kojos pirmojo piršto (nykščio) 
netekimas 

5 

 Pastaba. Jei mokama draudimo išmoka 
pagal šį straipsnį, draudimo išmoka, 
išmokėta pagal M lentelės 2.56 
straipsnį, išskaičiuojama. 

 

4. Regos organai 
4.1. Trauminis vienos akies regos 

netekimas: 
 

4.1.1. jei iki traumos regos aštrumas 
buvo didesnis arba lygus 0,5 

45 

4.1.2. jei iki traumos regos aštrumas 
buvo mažesnis negu 0,5 

25 

4.2. Vienintelės mačiusios arba abiejų nors 
kiek mačiusių akių regos netekimas 

100 

 Pastaba. Draudimo išmoka dėl regos 
netekimo nustatoma ne anksčiau kaip 
praėjus 3 (trims) mėnesiams ir ne 
vėliau kaip metams nuo traumos 
dienos. 

 

5. Klausos organai 
5.1. Visiškas kurtumas dėl traumos:  

5.1.1. viena ausimi 15 
5.1.2. abiem ausimis 50 
Pastaba. Įvykis laikomas 
draudžiamuoju, jei klausos netekimas 
patvirtintas audiograma. 

 

6. Centrinė ir periferinė nervų sistema 
6.1. Centrinės nervų sistemos traumos 

padariniai, išlikę ilgiau negu 9 (devynis) 
mėnesius nuo draudžiamojo įvykio 
datos:  

 

6.1.1. trauminė epilepsija – dažni 
priepuoliai (4 ir daugiau kartų per 
metus), potrauminis parkinsonizmas, 
išsivystęs asmenims iki 40 metų, 
svetimkūnis smegenyse 

20 

Pastaba. Draudimo išmoka pagal 6.1.1 
punktą mokama tuomet, jei dėl šių 
priepuolių apdraustajam teko gydytis 
stacionare. 

 

6.2.1. vienos galūnės paralyžius 
(monoplegija) 

40 

6.2.2. vienos kūno pusės paralyžius 
(hemiplegija), apatinių galūnių 
paralyžius (paraplegija) 

50 

6.2.3. silpnaprotystė (demencija), 
paraplegija su visišku dubens organų 
funkcijos sutrikimu 

70 
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6.2.4. viršutinių ir apatinių galūnių 
paralyžius (tetraplegija), dekortikacija 
(galvos smegenų žievės funkcijos 
išnykimas), nugaros smegenų visiškas 
nutraukimas, totalinis mielitas (myelitis 
totalis) 

100 

Pastaba. Jei mokama draudimo išmoka 
dėl centrinės nervų sistemos 
sužalojimo padarinių pagal 6.1 
straipsnį, draudimo išmoka, išmokėta 
pagal M lentelės 5.1–5.4 straipsnį, 
išskaičiuojama. 

 

7. Minkštieji audiniai 
7.1. Viso veido subjaurojimas: veido 

deformacija, neįprastos veidui spalvos 
masyvios kontrastingos dėmės, 
bjaurojantys išvaizdą randai, nosies 
netekimas 

30 

Pastaba. Ar turėtų būti išmokama 
draudimo išmoka pagal 7.1 straipsnį, 
vertinama praėjus ne mažiau kaip 3 
(trims) mėnesiams nuo traumos datos. 

 

8. Kvėpavimo sistema 
8.1. Kvėpavimo organų sisteminis 

sužalojimas, dėl kurio ilgiau kaip 9 
(devynis) mėnesius nuo draudžiamojo 
įvykio datos yra išlikę šie padariniai: 

 

8.1.1. balso visiškas netekimas 30 
8.1.2. funkcionuojanti tracheostoma 40 
8.1.3. II laipsnio lėtinis plaučių funkcijos 
nepakankamumas 

40 

8.1.4. III laipsnio lėtinis plaučių 
funkcijos nepakankamumas 

60 

Pastabos: 1. Draudimo išmoka pagal 
8.1.3, 8.1.4 punktus priklauso nuo 
dusulio stiprumo, plaučių funkcinių 
testų ir kraujo rodiklių (gyvybinės 
plaučių talpos, arterinio kraujo 
deguonies ir anglies dvideginio slėgio - 
PaO2, PaCO2, arterinio kraujo Ph, 
arterinio kraujo prisotinimo deguonimi 
SaO2) nukrypimo nuo fiziologinės 
normos laipsnio, apdraustojo 
priklausomybės nuo papildomo 
deguonies tiekimo. 
2. Dėl ūminio plaučių funkcijos 
sutrikimo 
draudimo išmoka nemokama. 
3. Jei mokama draudimo išmoka dėl 
funkcionuojančios tracheostomos 
pagal 8.1.2 punktą, draudimo išmoka, 
išmokėta pagal M lentelės 8.2 straipsnį, 
išskaičiuojama. 4. Jei mokama 
draudimo išmoka dėl plaučių funkcijos 
nepakankamumo pagal 8.1.3–8.1.4 
punktą, draudimo išmoka, išmokėta 
pagal M lentelės 8.1 ir / ar 8.3 straipsnį, 
išskaičiuojama (išskyrus išmoką, 
mokėtą dėl retorakotomijos). 

 

8.2. Plaučio sužalojimas dėl kurio pašalinta 
daugiau negu ½ arba visas plautis (jo 
funkcijų netekimas) 

40 

 Pastaba. Jei mokama draudimo išmoka 
dėl plaučio, jo dalies ar skilties 
pašalinimo pagal šį straipsnį, draudimo 

 

išmoka, išmokėta pagal M lentelės 8.1 
straipsnį, išskaičiuojama. 

9. Širdies ir kraujagyslių sistema 
9.1. Širdies, jos dangalų ar kraujagyslių 

sužalojimas, dėl kurio išliko širdies ir 
kraujagyslių funkcijos 
nepakankamumas ilgiau negu 9 
(devynis) mėnesius nuo traumos datos: 

 

9.1.1. II laipsnio III funkcinės klasės 
širdies ir kraujagyslių funkcijos 
nepakankamumas 

40 

9.1.2. III laipsnio IV funkcinės klasės 
širdies ir kraujagyslių funkcijos 
nepakankamumas 

60 

Pastabos: 1. Draudimo išmoka pagal 
9.1 straipsnį priklauso nuo funkcinių 
testų ir rodiklių, įrodančių kraujotakos 
nepakankamumo laipsnį, taip pat ir 
rodiklių, išvardytų 8.1 straipsnio 1 
pastaboje, nukrypimo nuo fiziologinės 
normos laipsnio. 2. Jei mokama 
draudimo išmoka dėl kraujagyslių 
sužalojimo padarinių pagal 9.1 str., 
draudimo išmoka, išmokėta pagal M 
lentelės 8.1 straipsnį, išskaičiuojama. 

 

10. Virškinimo sistema 
10.1. Viso žandikaulio netekimas 50 

Pastaba. Jei mokama draudimo išmoka 
pagal šį straipsnį, draudimo išmoka, 
išmokėta pagal M lentelės 2.5 straipsnį 
ir / ar M lentelės 9.6 straipsnį, 
išskaičiuojama.  

 

10.2. Liežuvio sužalojimas, dėl kurio netekta 
liežuvio proksimalinio trečdalio 
(šaknies) srityje arba viso liežuvio 

40 

10.3. Stemplės sužalojimas, sukėlęs 
stemplės susiaurėjimą, dėl kurio ilgiau 
negu 9 (devynis) mėnesius nuo 
draudžiamojo įvykio datos liko: 

 

10.3.1. pasunkėjęs skysto ir / arba 
minkšto maisto rijimas, dėl ko reikėjo 
atlikti stemplės plastiką; 

30 

10.3.2. stemplės nepraeinamumas, dėl 
kurio visam laikui suformuota 
gastrostoma (skrandžio atvėrimas į 
išorę per pilvo sieną) 

80 

10.4.  Trauminio virškinimo sistemos organų 
sužalojimas, dėl kurio: 

 

10.4.1. pašalintas kepenų segmentas 
arba didesnė kepenų dalis arba blužnis 

20 

10.4.2. nustatytas kasos sužalojimas, 
dėl kurio išsivystė trauminis nekrotinis 
pankreatitas, dėl kurio buvo 
pakartotinai operuota (daryta 
relaparotomija) 

45 

10.4.3. pašalintas visas skrandis 50 
10.4.4. pašalintas visas skrandis su 
dalimi žarnyno ir / ar dalimi kasos 

70 

10.5. Virškinimo sistemos organų (išskyrus 
stemplę) sužalojimo padariniai, išlikę 
ilgiau negu 9 (devynis) mėnesius nuo 
draudžiamojo įvykio datos: 

 

10.5.1. stoma 30 
10.5.2. išmatų nelaikymas 50 
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Pastabos: 1. Per draudimo laikotarpį 
pagal 10.5. straipsnį mokama vieną 
kartą. 2. Jei mokama draudimo išmoka 
dėl virškinimo sistemos organų 
sužalojimų pagal 10.5 straipsnį, 
draudimo išmoka, išmokėta pagal M 
lentelės 9.1 straipsnį (išskyrus išmoką 
dėl relaparotomijos), išskaičiuojama. 

 

10.6. Kasos sužalojimas, dėl kurio ilgiau negu 
9 (devynis) mėnesius nuo 
draudžiamojo įvykio datos liko 
išsivystęs nuo insulino priklausomas 
cukrinis diabetas 

30 

10.7. Kepenų sužalojimas, dėl kurio liko II–III 
laipsnio kepenų funkcijos 
nepakankamumas ilgiau negu 9 
(devynis) mėnesius nuo draudžiamojo 
įvykio datos (jei yra ryškus fermentų 
SGPT, SGOT, ALP, GGT padidėjimas 
kraujo plazmoje, ne mažiau kaip du 
kartus daugiau už fiziologinę normą 
padidėjusi amonio jonų koncentracija 
kraujo plazmoje, padidėjusi bilirubino 
koncentracija, šlapime padidėjęs 
urobilino kiekis) 

60 

Pastaba. Jei mokama draudimo išmoka 
dėl kepenų funkcijos nepakankamumo 
pagal šį straipsnį, draudimo išmoka, 
išmokėta pagal 10.4.1 punktą, 
išskaičiuojama. 

 

10. Šlapimo išskyrimo ir lytinė sistema 
11.1. Inksto trauminis sužalojimas, dėl kurio 

pašalintas inkstas 
30 

 Pastaba. Jei mokama draudimo išmoka 
pagal šį straipsnį, draudimo išmoka, 
išmokėta pagal M lentelės 9.1 straipsnį 
(išskyrus išmoką dėl relaparotomijos), 
išskaičiuojama. 

 

11.2. Šlapimo sistemos organų sužalojimas, 
dėl kurio ilgiau negu 9 (devynis) 
mėnesius nuo draudžiamojo įvykio 
datos liko: 

 

11.2.1. šlapimtakio, šlaplės 
nepraeinamumas, funkcionuojanti 
epicistostoma, šlapimo išskyrimo arba 
lytinių organų fistulės 

20 

11.2.2. II laipsnio inkstų funkcijos 
nepakankamumas, patvirtintas 
laboratoriniais tyrimais (padidėjusi 
šlapalo, kreatinino, jonizuoto kalio 
koncentracija kraujo plazmoje, 
sumažėjęs kreatinino klirensas) 

30 

11.2.3. III laipsnio inkstų funkcijos 
nepakankamumas, patvirtintas 
laboratoriniais tyrimais (padidėjusi 
šlapalo, kreatinino, jonizuoto kalio 
koncentracija kraujo plazmoje, 
sumažėjęs kreatinino klirensas), 
sistemingai atliekamos hemodializės 
arba atlikta inksto transplantacija 

80 

Pastabos: 1. Jei mokama draudimo 
išmoka dėl inkstų funkcijos  
nepakankamumo arba sistemingų 
hemodializių pagal 11.2.2, 11.2.3 
punktus, draudimo išmoka, išmokėta 
pagal 11.1 straipsnį, M lentelės 9.15.3 
(išskyrus išmoką dėl relaparatomijos) 
punktą ir / ar M lentelės 9.16–9.17 str., 
išskaičiuojama. 2. Jei mokama 
draudimo išmoka pagal 11.2.1–11.2.3 
punktą, draudimo išmoka, išmokėta 
pagal 9.1 straipsnį (išskyrus išmoką dėl 
relaparotomijos), išskaičiuojama. 

 

11.3. Lytinės sistemos trauminis sužalojimas, 
dėl kurio moterims: 

 

11.3.1. pašalintos abi kiaušidės (arba 
vienintelė funkcionuojanti) 

30 

11.3.2. pašalinti abu kiaušintakiai ir / 
arba gimda 

30 

11.4. Lytinės sistemos organų trauminis 
sužalojimas, dėl kurio vyrams 
pašalintos abi sėklidės ir / arba visa 
vyro varpa 

30 

 
 

DRAUDIMO NUO TRAUMŲ IŠMOKŲ APSKAIČIAVIMO LENTELĖ M 
 
1. Bendrosios nuostatos 
1.1. Draudimo išmoka yra draudimo sumos dalis, nurodyta toliau 
pateiktoje lentelėje; 
1.2. draudimo išmoka dėl vieno ar keleto draudžiamųjų įvykių negali 
viršyti 100 procentų draudimo nuo traumų sumos per vienus 
draudimo sutarties galiojimo metus. Išmokų, mokamų sužalojus kūną 
ar esant sužalojimo pasekmėms, skaičius (jei įvykis draudžiamasis) 
neribojamas; 
1.3. išmoka, mokama dėl vienos kūno dalies sužalojimų, patirtų 
vienos traumos metu, neturi viršyti išmokos, mokamos dėl tos kūno 
dalies netekimo pagal draudimo nuo nelaimingų atsitikimų išmokų 
apskaičiavimo lentelę V; 
1.4. dėl vienos traumos draudimo išmoka mokama tiktai pagal vieną 
atitinkamo straipsnio punktą, kuriame apibūdintas sunkiausias 
sužalojimas; 

1.5. organo funkcijos nepagydomas netekimas nustatomas ne 
anksčiau negu po 9 (devynių) mėnesių ir ne vėliau negu po 18 
(aštuoniolikos) mėnesių nuo draudžiamojo įvykio dienos. Tačiau, 
jeigu organo funkcijos negrįžtamas netekimas yra neabejotinas, 
draudimo išmoka mokama nelaukiant 9 (devynių) mėnesių termino; 
1.6. draudimo nuo traumų išmokų apskaičiavimo lentelėje M nurodyti 
kaulų lūžiai ir / arba išnirimai, panirimai ir / arba sindesmolizės 
(sąvaržų plyšimai) yra draudžiamasis įvykis tik tuo atveju, jeigu 
kaulo lūžio linija ir / arba išnirę kaulai ir / arba sąvaržos plyšimas yra 
aiškiai matomi rentgenogramoje. Jeigu kaulo lūžio linijos ir / arba 
išnirusių kaulų ir / arba sąvaržos plyšimo rentgenogramoje nematyti 
ar rentgenograma nebuvo atlikta, patirta trauma yra 
nedraudžiamasis įvykis; 
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1.7. draudimo išmoka dėl kremzlinių struktūrų sužalojimų, 
nemokama, jei tokia nuostata ar  įvykis nėra paminėti atskirame 
lentelės straipsnyje; 
1.8. jei, atsitikus draudžiamajam įvykiui, netenkama organo, organų 
sistemos ar kūno dalies funkcijos, kurių dalies draudžiamasis buvo 
netekęs prieš draudžiamąjį įvykį, mokamos draudimo sumos 
procentas mažinamas atsižvelgiant į tai, kad buvo netekta organo 
dalies ar organo funkcijos; 
1.9. dėl fizinės įtampos ar bet kokios kitos priežasties (taip pat dėl 
svorio kėlimo) atsiradusios išvaržos (pilvo sienos, diafragmos, 
stuburo tarpslankstelinių diskų), radikulopatijos / neuropatijos 
draudimo išmoka nemokama, jei tokia nuostata ar įvykis nėra 
paminėti atskirame lentelės straipsnyje; 
1.10. gydymosi stacionare pirma (hospitalizacijos) ir paskutinė 
(išrašymo) dienos skaičiuojamos kaip viena diena (lovadienis); 
1.11. draudimo išmoka dėl operacijų, atliktų dėl vieno kaulo lūžių 
(pirminio lūžio, pakartotinio lūžio, išnirimo ar pseudoartrozės) ar 
organo sužalojimo, mokama papildomai prie draudimo išmokos dėl 
lūžio ar organo sužalojimo, jei operacija atliekama ne vėliau kaip po 9 
mėnesių nuo draudžiamojo įvykio datos. Draudimo išmoka už 
operaciją, atliekamą dėl to paties draudžiamojo įvykio, mokama ne 
daugiau kaip 2 kartus. Dėl osteosintezės konstrukcijų pašalinimo 
draudimo išmoka nemokama; 
1.12. draudimo išmoka dėl infekcinių susirgimų, kurių natūralus 
perdavimo būdas yra įvairių gyvių įkandimai / įgėlimai (pvz., erkinio 
encefalito, laimo ligos, stabligės, pasiutligės, maliarijos ir kt.), maisto 
toksinės infekcijos, botulizmo, o taip pat bet kokios kilmės pūlinių, 
flegmonų, atsivėrusių fistulių, artritų, artrozių, dermatomiozitų, 
miozitų, sinovitų, tendosinovitų, bursitų, entezitų, fasciitų, kapsulitų, 
epikondilitų, tendinitų, tendosinovitų, tendovaginitų osteochondritų 
(spondilitų, periostitų), osteonekrozių, osteochondropatijų, 
chondromaliacijos, chondritų, ankštumo (angl. Impingement), 
„sukamosios manžetės“ sindromų, tromboflebitų, venų išsiplėtimų ir 
panašių susirgimų nemokama, jei toks įvykis nėra paminėtas 
atskirame lentelės straipsnyje. 
 
Traumų lentelė  

 
 

Straipsnis 

 
 

Draudžiamojo įvykio padariniai 

Mokama 
draudimo 

išmoka 
(procentai

s nuo 
draudimo 

sumos) 
2. Kaulų lūžiai, išnirimai, smulkių galūnių ar jų funkcijų 

netekimas 
Pastabos: 1. Vieno kaulo lūžis keliose vietose (vieno 
draudžiamojo įvykio metu) laikomas vienu lūžiu. 2. Operacija dėl 
kaulų lūžių ar išnirimų vadinama chirurgine procedūra, kurios 
metu sutvirtinami kaulo lūžgaliai (chirurgine vinimi ar viela, 
plokštele, išorinės fiksacijos aparatu, išskyrus antdantinę 
osteosintezę). 3. Dėl svetimkūnių (sąnarių protezų, osteosintezės 
konstrukcijų) lūžių, išnirimų draudimo išmoka nemokama. 4. 
Pagal šias taisykles avulsiniai kaulų lūžimai laikomi raumenų 
sausgyslių plyšimu. 
2.1. Kaukolės skliauto kaulų lūžiai 10 
2.2. Kaukolės pamato (bazės) kaulų lūžiai 15 
2.3. Kaukolės kaulų operacija, atlikta dėl 

lūžio 
10 

2.4. Nosikaulio lūžis 3 
Pastabos: 1. Išmoka dėl nosikaulio 
lūžio apskaičiuojama neatsižvelgiant į 
lūžusių nosikaulio plokštelių skaičių. 2.  
Už nosies kremzlinių struktūrų 
sužeidimą, kaip antai nosies pertvaros 

 

sužeidimą, iškrypimą, draudimo 
išmoka nemokama. 

2.5. Kitų veido kaulų lūžiai (akytkaulio, 
akiduobės, viršutinio ir apatinio 
žandikaulio, skruostikaulio, 
poliežuvinio kaulo, veido daubų 
sienelių) 

5 proc. dėl 
kiekvieno 
kaulo lūžio, 
bet ne 
daugiau 
kaip 15 
proc. 

Pastabos: 1. Žandikaulio alveolinės 
ataugos lūžis nelaikomas žandikaulio 
lūžiu. 2. Jei mokama draudimo išmoka 
dėl žandikaulio netekimo pagal V 
lentelės 10.1 straipsnį, draudimo 
išmoka pagal šį straipsnį nemokama. 

 

2.6. Veido kaulų (išskyrus nosikaulio) 
operacija, atlikta dėl lūžio 

5 

Pastaba. Dėl žandikaulio antdantinių 
įtvarų uždėjimo draudimo išmoka 
nemokama. 

 

2.7. Apatinio žandikaulio išnirimas  3 
2.8. Šonkaulių lūžiai:  

2.8.1. 1–2 šonkaulių 3 
2.8.2. 3– 5 šonkaulių 5 
2.8.3. 6 ir daugiau šonkaulių 10 

2.9. Stuburo kaklinės, krūtininės arba 
juosmeninės dalies slankstelių kūnų ar 
lankų lūžiai: 

 

2.9.1. 1–2 slankstelių 15 
2.8.2. 3 ar daugiau slankstelių 25 

2.10 Stuburo kaklinės, krūtininės arba 
juosmeninės dalies slankstelių 
panirimas 

5 

2.11. Stuburo kaklinės, krūtininės arba 
juosmeninės dalies operacija, atlikta 
dėl slankstelių lūžio ar panirimo 

10 

2.12. Stuburo kaklinės, krūtininės arba 
juosmeninės dalies slankstelių ataugų 
lūžiai: 

 

2.12.1. 1–2 slankstelių; 3 
2.12.2. 3 arba daugiau slankstelių; 5 

2.13. Kryžkaulio lūžis 10 
2.14. Kryžkaulio operacija, atlikta dėl lūžio 5 
2.15. Uodegikaulio lūžis 4 
2.16. Uodegikaulio operacija, atlikta dėl 

lūžio 
4 

2.17. Krūtinkaulio lūžis 5 
Pastaba. Draudimo išmoka mokama ir 
tada, kai krūtinkaulis lūžo apdraustąjį 
reanimuojant. 

 

2.18. Mentės lūžis 5 
2.19. Mentės operacija, atlikta dėl lūžio 5 
2.20. Raktikaulio lūžis 5 
2.21. Raktikaulio operacija, atlikta dėl lūžio 5 
2.22. Žastikaulio (išskyrus žastikaulio 

gumburų) lūžiai 
10 

2.23. Žastikaulio gumburų lūžiai 5 
Pastaba. Jei išmokėta draudimo 
išmoka dėl žastikaulio lūžių pagal 2.22 
straipsnį, draudimo išmoka pagal 2.23 
straipsnį nemokama arba pagal šį 
straipsnį išmokėta suma išskaitoma iš 
draudimo išmokos, mokamos dėl 
žastikaulių lūžių pagal 2.22 straipsnį. 
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2.24. Žastikaulio operacija, atlikta dėl lūžio 10 
2.25. Dilbio kaulų lūžiai 5 proc. dėl 

kiekvieno 
kaulo 

2.26. Dilbio kaulų operacija, atlikta dėl lūžio 5 
2.27. Riešakaulių lūžiai (išskyrus laivakaulį) 3 

Pastaba. Mokama ne daugiau kaip už 
tris 
lūžusius kaulus to paties draudžiamojo 
įvykio metu. 

 

2.28. Riešo laivakaulio lūžis 5 
2.29. Riešo kaulų operacija, atlikta dėl lūžio 5 

Pastabos: 1. Jeigu mokama už 
operaciją 
dėl dilbio kaulų lūžių pagal 2.26 
straipsnį, 
už operaciją pagal šį straipsnį 
nemokama. 
2. Išmokos dydis nepriklauso nuo 
operuotų kaulų skaičiaus. 

 

2.30. Delnakaulių, rankos I piršto (nykščio) 
pirštikaulių lūžiai, išnirimai 

2 

Pastabos: 1. Mokama ne daugiau kaip 
už tris lūžusius kaulus to paties 
draudžiamojo įvykio metu. 2. Jei 
mokama draudimo išmoka dėl piršto ir 
/ ar pirštikaulių netekimo pagal V 
lentelės 3.4 ar 3.5 straipsnį, draudimo 
išmoka pagal šį straipsnį nemokama. 

 

2.31. Rankos II piršto (smiliaus) naginio 
pirštikaulio netekimas 

4 

2.32. Rankos III, IV ar V piršto naginio 
pirštikaulio netekimas 

3 

2.33. Rankos III, IV ar V piršto dviejų 
pirštikaulių netekimas 

4 

2.34. Plaštakos II - V pirštikaulių lūžiai ar 
išnirimai 

1% dėl 
kiekvieno 
piršto, bet 
ne daugiau 
kaip 3% 

Pastabos:  1. Vieno piršto kelių 
pirštikaulių lūžiai ar išnirimai laikomi 
vienu lūžiu ar išnirimu. 2. Jei mokama 
draudimo išmoka dėl pirštų ir / ar 
pirštikaulių netekimo pagal V lentelės 
3.6 –3.8 straipsnį , draudimo išmoka 
pagal šį straipsnį nemokama. 

 

2.35. Plaštakos kaulų operacija, atlikta dėl 
lūžio 

2 

Pastabos: 1. Jeigu mokama už 
operaciją dėl riešų kaulų lūžių pagal 
2.29 straipsnį, už operaciją pagal šį 
straipsnį nemokama. 2. Išmokos dydis 
nepriklauso nuo operuotų kaulų 
skaičiaus. 

 

2.36. Dubens kaulų (išskyrus uodegikaulio) 
lūžiai: 

 

2.36.1. vieno dubens kaulo lūžis, 
gūžduobės krašto atskilimas 

5 

2.36.2. dviejų dubens kaulų lūžiai, 
suardantys dubens žiedo vientisumą 

10 

2.36.3. trijų ir daugiau dubens kaulų 
lūžiai, suardantys dubens žiedo 
vientisumą 

15 

Pastaba. Mokama pagal vieną iš 2.36 
straipsnio punktų, pagal tą, kuris yra 
didesnis. 

 

2.37. Dubens kaulų operacija, atlikta dėl 
lūžio 

10 

Pastaba. Išmokos dydis nepriklauso 
nuo operuotų kaulų skaičiaus. 

 

2.38. Šlaunikaulio lūžis 15 
2.39. Šlaunikaulio operacija, atlikta dėl lūžio 10 
2.40. Girnelės lūžis 5 
2.41. Girnelės operacija, atlikta dėl lūžio: 5 
2.42. 2.42.1. Kelio sąnario hemartrozė, 

patvirtinta punkcija, jeigu nėra kitų 
kelio traumų 

100 Eur 

2.42.2. Kelio sąnario hemartrozė, 
patvirtinta punkcija, jeigu yra kitų 
kelio traumų 

30 Eur 

Pastaba. Draudimo išmoka dėl to 
paties sąnario sužalojimo pagal šį 
straipsnį mokama vieną kartą per 
draudimo laikotarpį. 

 

2.43. Kelio sąnario menisko plyšimas arba 
įplyšimas, patvirtintas artroskopijos 
metu 

5 

Pastabos: 1. Mokant draudimo išmoką 
pagal 2.43 straipsnį, dėl operacijos 
papildomai nemokama. 2. Vienos 
traumos metu plyšus vieno kelio 
sąnario abiem meniskams draudimo 
išmoka mokama kaip dėl vieno 
menisko plyšimo. 3. Vienos traumos 
metu plyšus ir kryžminiams raiščiams, 
draudimo išmoka mokama tik pagal šį 
straipsnį. 4. Draudimo išmokama 
nemokama, jei gydymo įstaigos 
dokumentuose nėra nurodyta aiški 
traumos data. 5. Išmokama 
nemokama, jei meniskas plyšo dėl 
kelio artrozės ar sąnario 
degeneracinių ligų. 
6. Dėl to paties kelio sąnario menisko 
plyšimo, nepriklausomai nuo plyšusių 
meniskų skaičiaus, mokama tik vieną 
kartą per draudimo laikotarpį. 

 

2.44. Blauzdikaulio lūžis (išskyrus 
blauzdikaulio užpakalinio krašto ir 
vidinės kulkšnies lūžius) 

10 

Pastaba. Tarpkrumplinės pakylos 
(eminentia intercondilaris) lūžis 
laikomas kelio sąnario kryžminio 
raiščio plyšimu. Draudimo išmoka 
mokama pagal 7.5 straipsnį. 

 

2.45. Blauzdikaulio užpakalinio krašto, 
vidinės 
kulkšnies lūžis 

5 

2.46. Šeivikaulio (išorinės kulkšnies) lūžis 5 
2.47. Blauzdos kaulų operacija, atlikta dėl 

lūžio 
5 

Pastaba. Išmokos dydis nepriklauso 
nuo operuotų kaulų skaičiaus. 

 

2.48. Čiurnos kaulų, išskyrus kulnikaulio ir 
šokikaulio, lūžiai 

3 

Pastaba. Mokama ne daugiau kaip už 
3 (tris) lūžius to paties draudžiamojo 
įvykio metu. 
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2.49. Kulnikaulio lūžis 5 
2.50. Šokikaulio lūžis 3 
2.51. Čiurnos kaulų operacija atlikta, dėl 

lūžio 
5 

Pastabos: 1. Jeigu mokama už 
blauzdikaulio užpakalinio krašto, 
vidinės kulkšnies lūžį pagal 2.45 
straipsnį, arba šeivikaulio išorinės 
kulkšnies) lūžį pagal 2.46 straipsnį, 
nemokama už kaulų išnirimą čiurnos 
sąnaryje pagal 2.61 straipsnį ir / ar 
sindesmolizę (sąvaržos plyšimą) 
pagal 2.62 straipsnį ir / ar čiurnos 
sąnario raiščių plyšimą pagal 7.5 
straipsnį. 2. Jei mokama už operaciją 
dėl blauzdos kaulų lūžių pagal 2.47 
straipsnį, už operaciją dėl čiurnos 
kaulų lūžių pagal šį straipsnį 
nemokama. 3. Jeigu mokama už 
operaciją dėl čiurnos kaulų lūžių pagal 
šį straipsnį, už operaciją dėl 
sindesmolizės pagal 2.62 straipsnį 
nemokama.  
4. Išmokos dydis nepriklauso nuo 
operuotų kaulų skaičiaus. 

 

2.52. Padikaulių lūžiai, išnirimai 3 
 Pastaba. Mokama ne daugiau kaip už 

3 (tris) lūžius ar išnirimus to paties 
draudžiamojo įvykio metu. 

 

2.53. Kojos I piršto (nykščio) naginio 
pirštikaulio netekimas 

3 

2.54. Kojos II, III, IV arba V piršto netekimas 4 
2.55. Kojos II, III, IV arba V piršto vieno ar 

dviejų pirštikaulių netekimas 
3 

2.56. Pėdos I piršto (nykščio) pirštikaulių 
lūžiai, išnirimai 

2 

2.57. Pėdos II–V piršto (nykščio) 
pirštikaulių lūžiai, išnirimai 

1 

 Pastabos: 1. To paties piršto vieno ar 
kelių pirštikaulių lūžiai ar išnirimai 
laikomi vienu lūžiu ar išnirimu. 2. 
Mokama ne daugiau kaip už 3 (tris) 
lūžusius kaulus to paties draudžiamojo 
įvykio metu. 3. Jei mokama draudimo 
išmoka dėl kojos I piršto netekimo 
pagal V lentelės 3.13 straipsnį ir / ar 
piršto ir / ar pirštikaulių netekimo 
pagal 2.53–2.55 straipsnį, draudimo 
išmoka pagal 2.56 nemokama arba 
pagal šį straipsnį išmokėta suma 
išskaitoma iš mokamos draudimo 
išmokos. 

 

2.58. Pėdos kaulų operacija, atlikta dėl 
lūžio, išnirimo 

2 

 Pastabos: 1. Jei mokama už operaciją 
dėl čiurnos kaulų lūžių pagal 2.51 
straipsnį, už operaciją dėl pėdos kaulų 
lūžių pagal šį straipsnį nemokama. 2. 
Išmokos dydis nepriklauso nuo 
operuotų kaulų skaičiaus. 

 

2.59. Pseudoartrozė, išliekanti ilgiau negu 9 
(devynis) mėnesius nuo draudžiamojo 
įvykio datos 

1/2 
draudimo 
išmokos, 
mokamos 
dėl to 

kaulo lūžio 
2.60. Jei buvo išmokėta draudimo išmoka 

įvykus kaulo pirminiam lūžiui, tai, 
pakartotinai lūžus kaului toje pačioje 
vietoje, mokama išmoka tik pagal šį 
straipsnį 

1/2 
draudimo 
išmokos, 
mokamos 
dėl to 
kaulo lūžio 

Pastaba. Mokant draudimo išmoką dėl 
šio straipsnio, draudimo išmoka pagal 
straipsnį, kuriame apibrėžtas to kaulo 
pirminis lūžis, nemokama. 

 

2.61. Pirminis kaulų išnirimas riešo, alkūnės, 
peties, čiurnos, kelio, klubo 
sąnariuose, jei dėl to buvo: 

 

2.61.1. uždėtas įtvaras 14 
(keturiolika) dienų ar ilgesniam 
laikotarpiui 

5 

2.62.2. operuota 10 
Pastabos: 1. Draudimo išmoka dėl 
įprastinio (pasikartojančio) išnirimo 
nemokama. 2. Jei yra to paties kaulo 
lūžis ir išnirimas, tai draudimo išmoka 
mokama dėl lūžio arba dėl išnirimo 
(ta, kuri didesnė). 

 

2.62. Sindesmolizė (sąvaržos plyšimas) 3 
2.63. Operacija dėl sindesmolizės 5 

3. Regos organai 
 Pastabos: 1. Vienintelės mačiusios 

akies sužalojimas laikomas abiejų akių 
sužalojimu. 2. Kokia turėtų būti 
draudimo išmoka dėl regos aštrumo 
sumažėjimo, nustatoma ne anksčiau 
kaip praėjus 3 (trims) mėnesiams ir ne 
vėliau kaip metams nuo traumos 
dienos. 3. Kai dėl traumos 
implantuotas dirbtinis lęšiukas ar 
naudojama koreguojanti linzė, tai 
mokėtina draudimo išmoka nustatoma 
pagal regos aštrumą iki implantacijos 
ar linzės įdėjimo. 

 
 

3.1. Vieno akies nekiauriniai obuolio 
pažeidimai (trauminė ragenos erozija, 
ragenos nubrozdinimas, kraujo 
išsiliejimas į priekinę akies kamerą, I 
laipsnio nudegimas) 

30 Eur 

Pastaba. Pagal šį straipsnį dėl tos 
pačios akies draudimo išmoka 
mokama vieną karta per draudimo 
laikotarpį. 

 

3.2. Vienos akies kiaurinis sužalojimas, II ir 
III 
laipsnio akies nudegimas 

5 

3.3. Regos aštrumo sumažėjimas (be 
korekcijos) dėl traumos: 

 

3.3.1. jei iki traumos regos aštrumas 
yra 1,0, o po traumos: 

 

0,7 1 
0,6 3 
0,5 5 
0,4 10 
0,3 15 
0,2 20 
0,1 30 
<0,1, bet >0 40 
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3.3.2. jei iki traumos regos aštrumas 
yra 0,9, o po traumos: 

 

0,6 1 
0,5 3 
0,4 5 
0,3 10 
0,2 20 
0,1 30 
<0,1, bet >0 40 
3.3.3. jei iki traumos regos aštrumas 
yra 0,8, o po traumos: 

 

0,5 1 
0,4 5 
0,3 10 
0,2 20 
0,1 30 
<0,1, bet >0 40 
3.3.4. jei iki traumos regos aštrumas 
yra 0,7, o po traumos: 

 

0,5 1 
0,4 5 
0,3 10 
0,2 15 
0,1 20 
<0,1, bet >0 30 
3.3.5. jei iki traumos regos aštrumas 
yra 0,6, o po traumos: 

 

0,4 1 
0,3 3 
0,2 10 
0,1 15 
<0,1, bet >0 20 
3.3.6. jei iki traumos regos aštrumas 
yra 0,5, o po traumos: 

 

0,3 1 
0,2 5 
0,1 10 
<0,1, bet >0 15 
3.3.7. jei iki traumos regos aštrumas 
yra 0,4, o po traumos: 

 

0,2 3 
0,1 5 
<0,1, bet >0 10 
3.3.8. jei iki traumos regos aštrumas 
yra 0,3, o po traumos: 

 

0,1 3 
<0,1, bet >0 10 
3.3.9. jei iki traumos regos aštrumas 
yra 0,2, o po traumos: 

 

0,1 3 
<0,1, bet >0 5 
3.3.10. jei iki traumos regos aštrumas 
yra 0,1, o po traumos: 

 

<0,1, bet >0 5 
Pastabos:  1. Mokant draudimo 
išmoką dėl regos aštrumo sumažėjimo 
pagal 3.3 straipsnį, išskaičiuojama 
išmoka, mokėta dėl akies sužalojimo 
ar nudegimo pagal 3.1 ir 3.2 
straipsnius. 2. Jei regos aštrumas 
sumažėja dėl tinklainės atšokos, 
požymiai turi rodyti, kad trauma yra 
nauja. 3. Apskaičiuojant draudimo 

 

išmoką, mokamą dėl abiejų akių regos 
aštrumo sumažėjimo patyrus traumą, 
nustatoma, kokio dydžio draudimo 
išmoka, išreikšta procentais, mokėtina 
dėl kiekvienos akies aštrumo 
sumažėjimo. Gauti procentai 
sudedami ir dauginami iš koeficiento 
1,25. 

3.4. Dėl traumos atsiradę negrįžtami 
padariniai: vienos akies visiška ptozė, 
ašarų kanalėlių nutraukimas arba 
didelis pažeidimas, akomodacijos 
paralyžius, žymus akipločio 
sumažėjimas, trauminis žvairumas 

10 

Pastaba. Kokia turėtų būti draudimo 
išmoka vertinama ne ankščiau kaip po 
9 (devynių) mėnesių nuo traumos 
datos. 

 

4. Klausos organai 
4.1. Ausies būgnelio plyšimas, kai 

požymiai rodo, kad trauma yra nauja 
1 

Pastaba. Jei ausies būgnelis plyšo 
lūžtant kaukolės pamatui, tai 
draudimo išmoka pagal šį straipsnį 
nemokama. 

 

4.2. Vienos ausies kaušelio sužalojimo 
(sužeidimo, nudegimo, nušalimo) 
padariniai: 

 

4.2.1. ausies kaušelio susiūta žaizda 30 Eur 
4.2.2. ausies kaušelio trauminė 
deformacija arba netekta 1/3 ausies 
kaušelio 

5 

4.2.3. netekta ausies kaušelio nuo 1/3 
iki ½ dalies 

8 

4.2.4. netekta ausies kaušelio arba 
didesnės kaip 1/2 dalies 

10 

Pastaba. Jei draudimo išmoka 
mokama pagal 4.2.2, 4.2.3 ar 4.2.4 
punktus, pagal 4.2.1 punktą 
nemokama.  

 

4.3. Vienos ausies klausos sumažėjimas, 
esantis praėjus po traumos ne mažiau 
kaip 3 mėnesiams, nustatytas 
tikrinant sveikatą ne vėliau kaip 12 
mėnesių nuo traumos dienos: 

 

4.3.1. kai girdimi ne tylesni kaip 71 dB 
garsai  

2 

4.3.2. kai girdimi ne tylesni kaip 95 dB 
garsai  

5 

Pastabos: 1. Mokama tik pagal vieną 
iš 4.3 straipsnio punktų. 2. Įvykis 
laikomas draudžiamuoju, jei klausos 
sumažėjimas patvirtintas audiograma. 

 

5. Centrinė nervų sistema 
5.1. Galvos smegenų sužalojimai:  
 5.1.1. galvos smegenų sukrėtimas 

(sutrenkimas, komocija), dėl kurio 
gydytasi ligoninėje nuo 2 (dviejų) iki 4 
(keturių) lovadienių 

50 Eur 

5.1.2. galvos smegenų sukrėtimas 
(sutrenkimas, komocija), dėl kurio 
gydytasi ligoninėje ne trumpiau kaip 5 
(penkis) lovadienius, subaracnoidinė 
(esanti po voratinkliniu smegenų 
dangalu) kraujosrūva 

3 



 

 10/15

Pastaba. Draudimo išmoka dėl galvos 
smegenų sukrėtimo (sutrenkimo, 
komocijos), subarachnoidinės 
kraujosruvos nemokama, jei 
apdraustajam iki traumos buvo 
cerebrovaskulinė patologija arba 
sunkesnė galvos trauma. 

 

5.1.3. galvos smegenų sumušimas 
(kontūzija), suspaudimas 
(kompresija), kai gydant ligoninėje 
kompiuterinės tomografijos arba 
magnetinio rezonanso tyrimais 
nustatyti šiems sužalojimams 
būdingi pakitimai 

10 

5.1.4. subduralinė (esanti tarp kietojo 
ir voratinklinio smegenų dangalų) 
kraujosrūva, kai gydant ligoninėje 
kompiuterinės tomografijos arba 
magnetinio rezonanso tyrimais 
nustatyti 
šiems sužalojimams būdingi pakitimai 

5 

5.1.5. intracerebrinė (esanti smegenų 
audinyje) kraujosrūva, kai gydant 
ligoninėje kompiuterinės tomografijos 
arba magnetinio rezonanso tyrimais 
nustatyti šiems sužalojimams būdingi 
pakitimai 

10 

Pastabos: 1. Mokama tik pagal vieną 
iš 5.1 straipsnio punktų, pagal tą, 
kuriame numatyta didesnė išmoka. 2. 
Jei mokama draudimo išmoka dėl 
centrinės nervų sistemos sužalojimo 
padarinių pagal V lentelės 6.1 
straipsnį, draudimo išmoka pagal 5.1 
straipsnį nemokama. 

 

5.2. Kraniotomija (kaukolės ertmės 
atvėrimas, atliktas dėl smegenų 
traumos) 

10 

Pastabos: 1. Mokant draudimo išmoką 
dėl kraniotomijos pagal 5.1 straipsnį, 
draudimo išmoka dėl kaukolės kaulų 
operacijos pagal 2.3 straipsnį 
nemokama.  2. Jei mokama draudimo 
išmoka dėl centrinės nervų sistemos 
sužalojimo padarinių pagal V lentelės 
6.1 straipsnį, draudimo išmoka pagal 
šį straipsnį nemokama. 

 

5.3. Nugaros smegenų sužalojimai:  
5.3.1. nugaros smegenų sukrėtimas 
(sutrenkimas, komocija), dėl kurio 
gydytasi ligoninėje ne trumpiau kaip 5 
(penkis) lovadienius 

3 

5.3.2. sumušimas (kontūzija), 
suspaudimas (kompresija), kraujo 
išsiliejimas į nugaros smegenis, jei 
gydant stacionare kompiuterinės 
tomografijos arba magnetinio 
rezonanso tyrimais nustatyti šiems 
sužalojimams būdingi pakitimai 

10 

Pastaba. Jei mokama draudimo 
išmoka dėl centrinės nervų sistemos 
sužalojimo padarinių pagal V lentelės 
6.1 straipsnį, draudimo išmoka pagal 
šį straipsnį nemokama.  

 

5.4. Operacija dėl nugaros smegenų 10 

sužalojimo 
Pastabos: 1. Mokant draudimo išmoką 
dėl operacijos pagal 5.4 straipsnį, 
draudimo išmoka dėl stuburo kaklinės, 
krūtininės arba juosmeninės dalies 
operacijos pagal 2.11 straipsnį 
nemokama. 2. Jei operacija buvo 
atlikta dėl tarpslankstelinių diskų 
išvaržos ir jos pasekmių, draudimo 
išmoka nemokama. 3. Jei mokama 
draudimo išmoka dėl centrinės nervų 
sistemos sužalojimo padarinių pagal V 
lentelės 6.1 straipsnį, draudimo 
išmoka pagal šį straipsnį nemokama. 

 

5.5. Centrinės nervų sistemos traumos 
padariniai, išlikę ilgiau negu 9 
(devynis) mėnesius nuo draudžiamojo 
įvykio datos: 

 

5.5.1. trauminė epilepsija – reti 
priepuoliai 
(1–3 kartus per metus) 

5 

Pastaba. Draudimo išmoka pagal 
5.5.1 punktą mokama tuomet, jei dėl 
šių priepuolių apdraustajam teko 
gydytis stacionare. 

 

5.5.2. vienos galūnės parezė 
(monoparezė) 

15 

5.5.3. dviejų ir daugiau galūnių parezė 
(hemiparezė, paraparezė) 

30 

Pastaba. Mokant draudimo išmoką dėl 
centrinės nervų sistemos sužalojimo 
padarinių pagal šį straipsnį, draudimo 
išmoka, išmokėta pagal 5.1–5.4 
straipsnius, yra išskaičiuojama. 

 

5.6. Atvirų kaukolės lūžių uždegiminės 
komplikacijos: 

 

5.6.1. kaukolės (kaulų) osteomielitas 
(ostitas) 

10 

5.6.2. smegenų pūliniai, pūlingi 
meningitai 

15 

Pastaba.  Draudimo išmoka mokama, 
jei komplikacijos pasireiškia ne vėliau 
kaip po 3 (trijų) mėnesių nuo traumos 
datos. 

 

6. Galviniai ir periferiniai nervai 
6.1. Galvinių nervų periferinis sužalojimas, 

dėl kurio buvo atlikta rekonstrukcinė 
operacija, arba yra sutrikusios 
motorinės funkcijos klinika ilgiau kaip 
9 (devynis) mėnesius nuo 
draudžiamojo įvykio datos: 

 

6.1.1. vienpusis 4 
6.1.2. dvipusis 10 
Pastabos: 1. Draudimo išmoka dėl 
galvinių nervų sužalojimo pagal šį 
straipsnį mokama vieną kartą. Išmoka 
nepriklauso nuo pažeistų nervų 
skaičiaus vienoje pusėje. 2. Jeigu 
draudimo išmoka mokama dėl 
kaukolės pamato lūžio pagal 2.2. 
straipsnį, pagal šį straipsnį draudimo 
išmoka nemokama. 3. Jeigu draudimo 
išmoka mokama dėl regos aštrumo 
sumažėjimo pagal 3.3 straipsnį, pagal 
šį straipsnį draudimo išmoka 
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nemokama. 
6.2. Periferinių nervų vientisumo 

pažeidimas, dėl kurio buvo atlikta 
rekonstrukcinė operacija, arba  yra 
išlikusi motorikos sutrikimo klinika 
ilgiau negu 9 (devynis) mėnesius nuo 
draudžiamojo įvykio datos: 

 

6.2.1. dilbio, riešo, blauzdos, čiurnos 
srityje 

5 

6.2.2. žasto, alkūnės, šlaunies, kelio 
srityje 

10 

6.2.3. rezginio srityje 25 
Pastabos: 1. Dėl plaštakos, pėdos 
nervų sužalojimo mokama pagal 7.6 
arba 7.7 straipsnius. 2. Jeigu vienoje 
galūnėje sužalota keletas nervų, 
draudimo išmoka mokama tiktai dėl 
vieno nervo sužalojimo. 

 

7. Minkštieji audiniai 
 Pastabos: 1. Jei vieno draudžiamojo 

įvykio metu vienoje galūnėje pažeista 
keletas raumenų ir / arba sausgyslių, 
draudimo išmoka mokama vieną kartą 
per draudimo laikotarpį. 2. Dėl to 
paties sąnario minkštųjų audinių 
sužalojimo draudimo išmoka mokama 
vieną kartą (dėl pakartotinų traumų 
draudimo išmoka nemokama). 3. 
Draudimo išmoka dėl randų, 
susidariusių po operacijų, atvirų kaulų 
lūžių, amputacijų, nemokama. 

 

7.1. Veido, kaklo priekinio ir šoninio 
paviršiaus, požandikaulinės srities 
minkštųjų audinių pažeidimas, dėl 
kurio reikėjo susiūti (sukabinti) 
audinius 

30 Eur 

7.2. Veido, kaklo priekinio ir šoninio 
paviršiaus, požandikaulinės srities 
minkštųjų audinių pažeidimas, dėl 
kurio, pasibaigus gijimo laikotarpiui, 
odos paviršiuje susidarė: 

 

7.2.1. 5 cm arba ilgesnis linijinis 
randas,  
2 kv. cm arba didesnis randas 

2 

7.2.2. 5 kv. cm arba didesnė 
pigmentinė dėmė 

3 

7.2.3. ilgesnis kaip 8 cm linijinis arba 
didesnis kaip 5 kv. cm ploto randas 

5 

7.2.4. pusės veido subjaurojimas: liko 
neįprastos veidui spalvos masyvios 
kontrastinės dėmės, bjaurojantys 
išvaizdą randai 

15 

Pastabos: 1. Kokia turėtų būti 
draudimo išmoka dėl randų ir 
pigmentinių dėmių pagal 7.2 straipsnį, 
vertinama praėjus ne mažiau kaip 3 
(trims) mėnesiams nuo traumos 
datos. 2. Mokant draudimo išmoką 
pagal 7.2 straipsnį, išskaičiuojama 
išmoka, mokėta pagal 7.1 straipsnį.  

 

7.3. Galvos plaukuotosios dalies minkštųjų 
audinių pažeidimas, dėl kurio, 
pasibaigus 
gijimo procesui, odos paviršiuje 
susidarė: 

 

7.3.1. 5 cm ar ilgesnis linijinis randas,  
2 kv. cm ploto ar didesnis randas 

30 Eur 

7.3.2. 10 cm ar ilgesnis linijinis randas,  
5 kv. cm ploto ar didesnis randas 

2 

7.3.3. didesnis kaip 0,5 procento kūno 
paviršiaus ploto randas, dalinis 
skalpavimas 

6 

7.3.4. pilnas skalpavimas 15 
Pastaba. Draudimo išmoka dėl randų 
pagal 7.3 straipsnį nustatoma ne 
anksčiau, kaip praėjus 3 (trims) 
mėnesiams nuo traumos datos.  

 

7.4. Liemens, galūnių minkštųjų audinių 
pažeidimas, dėl kurio, pasibaigus 
gijimo procesui, odos paviršiuje 
susidarė: 

 

7.4.1. 2 kv. cm ploto ar didesnis 
randas  

30 Eur 

7.4.2. nuo 0,5 iki 1 procento kūno 
paviršiaus ploto randas 

3 

7.4.3. didesni negu 1 procentas kūno 
paviršiaus ploto randai 

5 

7.4.4. didesni negu 5 procentai kūno 
paviršiaus ploto randai 

10 

7.4.5. didesni negu 10 procentų kūno 
paviršiaus ploto randai 

15 

Pastabos: 1. Kūno paviršiaus ploto 1 
procentas yra lygus apdraustojo 
plaštakos delninio paviršiaus (delno ir 
II–V pirštų) plotui. Šitas plotas 
apskaičiuojamas kvadratiniais 
centimetrais: plaštakos ilgis, 
matuojamas nuo riešo distalinės 
raukšlės iki III-ojo piršto galinio 
pirštikaulio viršūnės, dauginamas iš 
plaštakos pločio, matuojamo II–V 
delnakaulių galvučių linijoje. 2. Kokia 
turėtų būti draudimo išmoka dėl randų 
pagal šį straipsnį, nustatoma praėjus 
ne mažiau kaip 3 (trims) mėnesiams 
nuo traumos datos. 

 

7.5. Trauminis raumens, sausgyslės, 
raiščio vientisumo pažeidimas 
(išskyrus achilo sausgyslę, pėdos ir 
plaštakos raumenis, raiščius ir 
sausgysles), dėl ko: 

 

7.5.1. imobilizuota gipso tvarsčiu nuo 
14 iki 20 dienų imtinai 

1 

7.5.2. imobilizuota gipso tvarsčiu 21 
dienai ir ilgesniam laikotarpiui 

2 

7.5.3. atlikta rekonstrukcinė operacija 5 
Pastaba. 1. Mokant draudimo išmoką 
dėl čiurnos kaulų operacijos pagal 
2.51 straipsnį arba dėl pėdos kaulų 
operacijos pagal 2.57 straipsnį, 
draudimo išmoka pagal 7.5 straipsnį 
nemokama. 
2. Draudimo išmoka dėl to paties 
raumens, sausgyslės ar to paties 
sąnario raiščių vientisumo pažeidimo 
pagal 7.5.1 –7.5.3 punktą mokama tik 
vieną kartą per visą draudimo 
sutarties galiojimo laikotarpį. 3. Dėl to 
paties draudžiamojo įvykio mokama 
tik pagal vieną 7.5 straipsnio punktą, 
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pagal tą, kuriame numatyta didesnė 
išmoka. 

7.6. Trauminis achilo sausgyslės plyšimas, 
dėl ko:  

 

7.6.1. imobilizuota gipso tvarsčiu 
(įtvaru) ne trumpesniam negu 14 
dienų laikotarpiui 

3 

7.6.2. atlikta rekonstrukcinė operacija 5 
Pastabos: 1. Mokant draudimo išmoką 
dėl achilo sausgyslės plyšimo pagal 
7.6 straipsnį, draudimo išmoka dėl 
rekonstrukcinės operacijos pagal 
7.5.3 punktą nemokama. 2. Jei 
įvyksta pakartotinas achilo 
sausgyslės plyšimas, mokama ½ 
draudimo išmokos, bet ne daugiau 
kaip 1 (vieną) kartą per visą draudimo 
sutarties galiojimo laikotarpį. 

 

7.7. Trauminis plaštakos raumens, 
sausgyslės, raiščio, nervo vientisumo 
pažeidimas, dėl ko: 

 

7.7.1. imobilizuota gipso tvarsčiu nuo 
14 iki 20 dienų imtinai 

0,5 

7.7.2. imobilizuota gipso tvarsčiu 21 
dienai ir ilgesniam laikotarpiui 

1 

7.7.3. atlikta rekonstrukcinė operacija  3 
Pastabos: 1. Mokant draudimo išmoką 
dėl riešo kaulų operacijos pagal 2.29 
straipsnį arba dėl plaštakos kaulų 
operacijos pagal 2.35 straipsnį, 
draudimo išmoka dėl plaštakos 
sausgyslės ar nervo sužalojimo pagal 
7.7 straipsnį nemokama. 2. Draudimo 
išmoka dėl to paties raumens, 
sausgyslės ar to paties sąnario raiščių 
vientisumo pažeidimo pagal 7.7.1–
7.7.3 punktus mokama tik vieną kartą 
per draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpį. 3. Dėl to paties 
draudžiamojo įvykio mokama tik pagal 
vieną 7.7 straipsnio punktą, pagal tą, 
kuriame numatyta didesnė išmoka. 

 

7.8. Trauminis pėdos raumens, sausgyslės, 
raiščio, nervo vientisumo pažeidimas, 
dėl ko: 

 

7.8.1. imobilizuota gipso tvarsčiu nuo 
14 iki 20 dienų imtinai 

0,5  

7.8.2. imobilizuota gipso tvarsčiu 21 
dienai ir ilgesniam laikotarpiui 

1 

7.8.3. atlikta rekonstrukcinė operacija 
(mokama tik vieną kartą per visą 
draudimo sutarties galiojimo 
laikotarpį, nepriklausomai nuo 
pažeistų pėdos raumenų, sausgyslių 
raiščių, nervų skaičiaus) 

3 

Pastabos: 1. Mokant draudimo išmoką 
dėl čiurnos kaulų operacijos pagal 
2.51 straipsnį arba dėl pėdos kaulų 
operacijos pagal 2.57 straipsnį, 
draudimo išmoka pagal 7.8 straipsnį 
nemokama. 2. Draudimo išmoka dėl to 
paties raumens, sausgyslės ar to 
paties sąnario raiščių vientisumo 
pažeidimo pagal 7.8.1–7.8.3 punktus 
mokama tik vieną kartą. 3. Dėl to 

 

paties draudžiamojo įvykio mokama 
tik pagal vieną 7.8 straipsnio punktą, 
pagal tą, kuriame numatyta didesnė 
išmoka. 

7.9. Trauminis alkūnės, peties, kaklo, riešo, 
kelio, čiurnos raiščių patempimas, dėl 
ko buvo imobilizuota ne gipso tvarsčiu 
ne trumpiau negu 14 dienų. 

0,5 

7.10. 20 procentų ir daugiau kūno 
paviršiaus ploto III laipsnio nudegimas 

10 

Pastaba. Dėl to paties draudžiamojo 
įvykio mokama tik pagal vieną 7.1, 
7.2, 7.3, 7.4 arba 7.10 straipsnį, pagal 
tą, kuriame numatyta didesnė išmoka. 

 

7.11. Nudegiminė liga, kai dėl nudegimo 
išsivysto dekompensuotas šokas, 
anurija, intoksikacija, toksemija, 
septikotoksemija, jeigu diagnozė 
nustatyta stacionare ir pasireiškia visi 
išvardyti sindromai. 

10 

Pastaba. Draudimo išmoka mokama 
tik pagal vieną 7.10 arba 7.11 
straipsnius. 

 

7.12. Nesirezorbavusi hematoma (dėl 
kurios buvo operuota – darytos 
hematomos punkcijos, drenavimas) 

50 Eur 

7.13. Dėl draudžiamojo įvykio daryta 
autotransplantacija (odos, raumens, 
sausgyslės, kaulo). 

5 

8. Krūtinės ląstos organai 
8.1. Krūtinės ląstos organų sužalojimas, 

dėl kurio daryta: 
 

8.1.1. torakocentezė, drenavimas, 
perikardiocentezė 

1 

8.1.2. torakoskopija 5 
8.1.3. torakotomija 10 
Pastabos: 1. Jeigu darytos kelios 8.1 
straipsnyje išvardytos procedūros, tai 
draudimo išmoka mokama kaip už 
vieną procedūrą (pagal kurią 
mokamas didžiausias procentas, 
apskaičiuojamas 
nuo draudimo sumos). 2. Jei mokama 
draudimo išmoka dėl plaučio, jo dalies 
ar  skilties pašalinimo pagal V lentelės 
8.2 straipsnį, plaučių funkcijos 
nepakankamumo pagal V lentelės 
8.1.3–8.1.4 punktą, kraujagyslių 
sužalojimo padarinių pagal V lentelės 
9.1 straipsnį, draudimo išmoka pagal 
šį straipsnį nemokama. 

 

Kvėpavimo organų sistema 
8.2. Organų sužalojimas, dėl kurio daryta 

tracheostomija 
5 

Pastaba. Jei mokama draudimo 
išmoka dėl funkcionuojančios 
tracheostomos pagal V lentelės 8.1.2 
punktą, draudimo išmoka pagal šį 
straipsnį nemokama. 

 

8.3. Plaučio sužalojimas, dėl kurio:  
8.3.1. pašalinta 1 ar 2 plaučio 
segmentai 

20 

8.3.2. pašalinta plaučio skiltis arba 
dalis (iki 1/3) plaučio 

30 

Pastabos: 1. Mokant draudimo išmoką  
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dėl plaučių sužalojimo pagal 8.3 
straipsnį, draudimo išmoka dėl 
procedūrų, nustatytų 8.1 straipsnyje, 
nemokama. 2. Jei mokama draudimo 
išmoka dėl plaučių funkcijos 
nepakankamumo pagal V lentelės 
8.1.3 –8.1.4 punktą, draudimo išmoka 
pagal 8.3 straipsnį (išskyrus išmoką, 
mokėtą dėl retorakotomijos) 
nemokama.  

8.4. Kvėpavimo organų sistemos trauminis 
sužalojimas, dėl kurio ilgiau kaip 9 
(devynis) mėnesius nuo draudžiamojo 
įvykio datos yra likęs žymus balso 
užkimimas 

15 

8.5. Trauminis uoslės netekimas 5 
8.6. Gerklų (arba vien tik balso stygų), 

skydinės kremzlės (cartilago 
thyroidea), trachėjos, bronchų 
sužalojimas, poliežuvinio kaulo 
lūžimas; viršutinių kvėpavimo takų 
nudegimas ar analogiškas 
pažeidimas; dėl traumos daryta 
bronchoskopija; trauminis tarpusienio 
sužalojimas 

5 

Širdies ir kraujagyslių sistema 
8.7. Stambiųjų kraujagyslių vientisumo 

pažeidimas, dėl kurio daryta 
rekonstrukcinė operacija: 

 

8.7.1. dilbio, riešo, blauzdos, čiurnos 
srityje 

4 

8.7.2. kaklo, žasto, alkūnės, šlaunies, 
kelio 
srityje 

10 

8.7.3. krūtinės, pilvo ertmės ar 
retroperitoninio tarpo 

10 

Pastaba. Jeigu vienoje galūnėje ar 
srityje sužalota keletas kraujagyslių, 
jų sužalojimas laikomas vienos 
kraujagyslės sužalojimu. 

 

8.8. Širdies, jos dangalų sužalojimai 10 
Pastaba. Jei mokama draudimo 
išmoka dėl kraujagyslių sužalojimo 
padarinių, draudimo išmoka, išmokėta 
pagal 8.8 straipsnį, yra 
išskaičiuojama. 

 

9. Pilvo ertmės organai 
9.1. Pilvo ertmės organų sužalojimas, dėl 

kurios atlikta operacija: 
 

9.1.1. laparocentezė 1 
9.1.2. laparoskopija arba diagnostinė 
laparotomija 

5 

9.1.3. laparotomija, jei patvirtinamas 
pilvo organų sužalojimas 

10 

Pastabos: 1. Jeigu draudimo išmoka 
mokama dėl pilvo organų sužalojimo 
pagal 9.9 straipsnį, pagal 9.1 
straipsnį, nemokama. 2. Jeigu darytos 
kelios 9.1 straipsnyje išvardytos 
procedūros, tai draudimo išmoka 
mokama kaip už vieną procedūrą 
(pagal kurią mokamas didžiausias 
procentas, apskaičiuojamas nuo 
draudimo sumos). 3. Jei mokama 
draudimo išmoka dėl virškinimo 

 

sistemos organų sužalojimų pagal V 
lentelės 10.5 straipsnį, inksto 
trauminio sužalojimo, dėl kurio jis 
buvo pašalintas pagal V lentelės 11.1 
straipsnį, inkstų funkcijos 
nepakankamumo arba sistemingų 
hemodializių, šlapimtakio, šlaplės 
nepraeinamumo, funkcionuojančios 
epicistomos, šlapimo išskyrimo arba 
lytinių organų fistulės, lytinės 
sistemos sužalojimų pagal V lentelės 
11.2.1–11.2.3 punktą, draudimo 
išmoka pagal 9.1 straipsnį (išskyrus 
išmoką dėl relaparotomijos) 
nemokama. 

Virškinimo sistemos organai 
9.2. Žandikaulio sužalojimas, dėl kurio 

netekta žandikaulio dalies, ir todėl 
sutrikęs kramtymas 

15 

Pastaba. Mokant draudimo išmoką dėl 
žandikaulio netekimo pagal 9.2 
straipsnį, išskaičiuojamos išmokos, 
mokėtos dėl žandikaulio lūžio pagal 
2.5 straipsnį, ir dėl dantų netekimo 
pagal 9.5 ir 9.6 straipsnius. 

 

9.3. Liežuvio sužalojimas, dėl kurio:  
9.3.1. liežuvį reikėjo susiūti 1 
9.3.2. netekta liežuvio iki distalinio 
trečdalio, bet ne mažiau kaip 1/4 
liežuvio dalies 

15 

9.3.3. netekta liežuvio vidurinio 
trečdalio srityje 

30 

9.4. Trauminis skonio netekimas 2 
9.5. Trauminis ne mažiau kaip ½ danties 

vainiko dalies netekimas, kai kartu yra 
ir minkštųjų audinių sužalojimas 

1 

9.6. Trauminis viso danties vainiko arba 
viso danties netekimas, kai kartu yra ir 
minkštųjų audinių sužalojimas: 

 

9.6.1. 1–2 dantų 2 
9.6.2. 3–4 dantų 4 
9.6.3. 5–6 dantų 7 
9.6.4. 7–9 dantų 10 
9.6.5. 10 ir daugiau dantų 12 
Pastabos: 1. Vaikams nuo 5 
(penkerių) metų amžiaus dėl 
trauminio pieninių dantų netekimo 
draudimo išmoka nemokama. 2. Dėl 
traumos lūžus ar pažeidus dantų 
protezus draudimo išmoka 
nemokama. 3. Jei mokama draudimo 
išmoka dėl žandikaulio netekimo 
pagal V lentelės 10.1 straipsnį, 
draudimo išmoka pagal 9.6 straipsnį  
nemokama.  

 
 

9.7. Ryklės, seilių liaukų, stemplės, 
skrandžio – žarnyno (bet kurios 
dalies, išskyrus burnos ertmę) 
sužalojimas (sužeidimas, plyšimas, 
cheminis nudeginimas) 

3 

9.8. Stemplės sužalojimas, sukėlęs 
stemplės susiaurėjimą, dėl kurio ilgiau 
negu 9 (devynis) mėnesius nuo 
draudžiamojo įvykio datos liko 
pasunkėjęs maisto rijimas 

5 
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9.9. Trauminis virškinimo sistemos organų 
sužalojimas, dėl kurio:  

 

9.9.1. pašalinta tulžies pūslė arba 
atlikta kraštinė kepenų rezekcija 

10 

9.9.2. pašalinta dalis skrandžio, dalis 
žarnyno (išskyrus dvylikapirštę 
žarną), dalis kasos ar sužaloti 
ekstrahepatiniai tulžies latakai 

25 

9.9.3. yra 2 iš 9.9.2. punkte minėtų 
padarinių 

35 

9.9.4. yra 3 iš 9.9.2. punkte minėtų 
padarinių 

40 

Pastaba. Mokant draudimo išmoką dėl 
virškinimo organų sužalojimo pagal 
9.9 straipsnį, draudimo išmoka dėl 
procedūrų, nustatytų 9.1 straipsnyje, 
nemokama (išskyrus išmoką dėl 
relaparotomijos). 

 

9.10. Diafragmos sužalojimo vietoje 
susidariusi išvarža 

10 

9.11. Virškinimo sistemos organų (išskyrus 
stemplę) sužalojimo padariniai, išlikę 
ilgiau negu 9 (devynis) mėnesius nuo 
draudžiamojo įvykio datos: 

 

9.11.1. virškinimo sistemos organų, 
išskyrus stemplę, susiaurėjimas dėl 
randų 

10 

9.11.2. sąaugiminė liga, dėl kurios 
operuota 

15 

9.11.3. vidinės arba išorinės fistulės 20 
Pastabos: 1. Išmoka pagal 9.11 
straipsnį mokama papildomai prie 
išmokų, mokėtų dėl procedūrų, 
nustatytų 9.1 straipsnyje, arba dėl 
virškinimo organų sužalojimo pagal 
9.9 straipsnį. 2. Per draudimo 
laikotarpį pagal 9.11 straipsnį 
mokama vieną kartą. 

 

9.12. Nereikalavęs operavimo trauminis 
kepenų (kapsulės), tulžies pūslės 
pažeidimas (įplyšimas); 
subkapsulinės hematomos 

5 

9.13. Kasos sužalojimas, dėl kurio ilgiau 
negu 9 (devynis) mėnesius nuo 
draudžiamojo įvykio datos liko 
pankreatogeninis malabsorbcijos 
sindromas 

5 

9.14. Trauminis blužnies sužalojimas:  
9.14.1. pokapsulinis plyšimas, dėl 
kurio nereikėjo operuoti 

5 

9.14.2. pokapsulinis plyšimas, dėl 
kurio reikėjo operuoti 

10 

Šlapimo išskyrimo ir lytinė sistema 
9.15. Inksto trauminis sužalojimas, dėl 

kurio:  
 

9.15.1 išsivystė subkapsulinė, 
retroperitoninė, paranefrinė 
hematoma (kraujo išlaja prieinksčio 
audiniuose) 

3 

9.15.2. atlikta operacija: inksto 
tamponavimas, drenavimas, inksto 
susiuvimas 

10 

9.15.3. pašalinta dalis inksto 15 
Pastabos: 1. Mokant draudimo išmoką  

pagal 9.15 straipsnį, pagal 9.1 
straipsnį nemokama (išskyrus išmoką 
dėl relaparotomijos). 2.  Jei mokama 
draudimo išmoka dėl inkstų funkcijos 
nepakankamumo arba sistemingų 
hemodializių pagal V lentelės 11.2.2–
11.2.3 punktą, draudimo išmoka 
pagal 9.15.3 punktą (išskyrus išmoką 
dėl relaparotomijos) nemokama. 

9.16. Šlapimtakio vientisumo pažeidimas, 
diagnozuotas stacionare 

5 

Pastaba.  Jei mokama draudimo 
išmoka dėl inkstų funkcijos 
nepakankamumo arba sistemingų 
hemodializių pagal V lentelės 11.2.2–
11.2.3 punktą, draudimo išmoka 
pagal šį straipsnį nemokama.  

 

9.17. Inksto trauminis ar toksinis 
pakenkimas, dėl kurio daryta 
hemodializė 

10 

9.18. Šlapimo išskyrimo sistemos organų 
sužalojimai, dėl kurių: 

 

9.18.1. daryta punkcinė (troakarinė) 
arba operacinė cistostomia, 
cistotomia 

5 

9.18.2. šlapimo pūslės plyšimas 5 
9.18.3. operuoti šlapimo organai 15 

9.19. Lytinės sistemos trauminis 
sužalojimas, dėl kurio pašalinta viena 
kiaušidė ir / ar vienas kiaušintakis 

5 

Pastaba. Mokant draudimo išmoką dėl 
lytinės sistemos sužalojimų pagal 
9.19 straipsnį, draudimo išmoka dėl 
procedūrų, nustatytų 9.1 straipsnyje, 
nemokama (išskyrus išmoką dėl 
relaparotomijos). 

 

9.15. Lytinės sistemos organų trauminis 
sužalojimas, dėl kurio vyrams: 

 

9.15.1. pašalinta viena sėklidė 5 
9.15.2. pašalinta dalis (ne mažiau 
kaip 1/4) 
vyro varpos 

10 

10. Infekcinės ligos, gyvūnų įkandimai, energijos poveikis 
 Tuliaremija, juodligė, bruceliozė, 

leptospirozė, stabligė, Laimo liga, 
pasiutligė, erkinis encefalitas, erkinis 
mielitas, erkinis meningoencefalitas, 
maliarija, niežai, moskitinis virusinis 
encefalitas, poliomielitas (jeigu 
apdraustasis vakcinuotas nuo šios 
ligos) Denge hemoraginė karštligė, 
kitos moskitų platinamos karštligės, 
apsinuodijimai, nuodingų gyvūnų 
įkandimai, gamtinės ir techninės 
elektros poveikis, kai dėl to 
apdraustasis gydėsi stacionare ne 
mažiau kaip 3, bet ne daugiau kaip 10 
dienų 

4 

 Tuliaremija, juodligė, bruceliozė, 
leptospirozė, stabligė, Laimo liga, 
pasiutligė, erkinis encefalitas, erkinis 
mielitas, erkinis meningoencefalitas, 
maliarija, niežai, moskitinis virusinis 
encefalitas, poliomielitas (jeigu 
apdraustasis vakcinuotas nuo šios 

8 



 

 15/15

ligos) Denge hemoraginė karštligė, 
kitos moskitų platinamos karštligės, 
apsinuodijimai, nuodingų gyvūnų 
įkandimai, gamtinės ir techninės 
elektros poveikis, kai dėl to 
apdraustasis gydėsi stacionare ne 
mažiau kaip 11, bet ne daugiau kaip 
20 dienų 

 Tuliaremija, juodligė, bruceliozė, 
leptospirozė, stabligė, Laimo liga, 
pasiutligė, erkinis encefalitas, erkinis 
mielitas, erkinis meningoencefalitas, 
maliarija, niežai, moskitinis virusinis 
encefalitas, poliomielitas (jeigu 
apdraustasis vakcinuotas nuo šios 
ligos) Denge hemoraginė karštligė, 
kitos moskitų platinamos karštligės, 
apsinuodijimai, nuodingų gyvūnų 
įkandimai, gamtinės ir techninės 
elektros poveikis, kai dėl to 
apdraustasis gydėsi stacionare 21 ar 
daugiau dienų 

12 

11. Kiti draudžiamųjų įvykių padariniai 
11.1. Draudžiamieji įvykiai, dėl kurių 

apdraustasis buvo stacionare gydytas 
ne trumpiau negu 5 (penkis) 
lovadienius, kai draudimo išmoka 
nemokama pagal kitus šios lentelės 

 

straipsnius: 
10.1.1. 5–14 lovadienių 3 
10.1.2. 15–21 lovadienis 6 
10.1.3. 22 lovadieniai ir daugiau 10 
Pastabos: 1. Jeigu pagal šį straipsnį 
buvo išmokėta draudimo išmoka, o 
vėliau nustatyta, kad pagal kitą 
(kitus) straipsnius turi būti išmokėta 
didesnė draudimo išmoka, tai ją 
mokant išskaičiuojama išmoka, 
mokėta pagal šį straipsnį. 2. Draudimo 
išmoka už gydymą stacionare dėl 
ligos, operacijų atliktų dėl ligos, 
nėštumo ir gimdymo nemokama. 

 

11.2. Kitos traumos ir sužalojimai, dėl kurių 
apdraustasis gydėsi ambulatoriškai 
ne mažiau kaip 10 dienų, kai draudimo 
išmoka nemokama pagal kitus šios 
lentelės straipsnius. 

30 Eur 

 


