
“Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle
Reģ. Nr. 40103942087

Vienības gatve 87h, Rīga, LV-1004
Tālr.: +371 67558888, www.compensa.lv

PIELIKUMS NR.1 “INVALIDITĀTE UN SAKROPĻOJUMS”
Apdrošināšanas noteikumiem „Compensa nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi Nr. NGA.1.1.19” (Apstiprināti “Compensa 
Vienna Insurance Group” ADB 2019. gada 16. janvāra valdes sēdē).

1. Tabula “Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, iestājoties 
Invaliditātei”.

Invaliditātes grupa Apdrošināšanas atlīdzības %

I grupa 100

II grupa 50

III grupa 25

2. Šim pielikumam ir saistoši visi nosacījumi, kas ir atrunāti 
Compensa nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumos 
Nr. NGA. 1.1.19., t.sk. termini, izņēmumi, Apdrošinātā, 
Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātāja pienākumi, 
apdrošināšanas atlīdzības izmaksas principi u.c. 
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“Compensa Vienna Insurance Group” ADB Latvijas filiāle
Reģ. Nr. 40103942087

Vienības gatve 87h, Rīga, LV-1004
Tālr.: +371 67558888, www.compensa.lv

1. Tabula “Apdrošināšanas atlīdzības izmaksa, iestājoties Sakropļojumam”.

1. Sakropļojumi
Apdrošināšanas 
atlīdzības %

GALVAS IEVAINOJUMI

1.1. Pilnīgs un neatgriezenisks redzes zudums:

a) viena acs 50

b) abas acis 100

1.2. Pilnīgs un neatgriezenisks kurlums:

a) vienā ausī 30

b) abās ausīs 100

1.3. Traumatisks mēles zudums saknes līmenī vai pilnīgs un neatgriezenisks balss zudums 50

1.4. Pilnīga un neatgriezeniska garšas sajūtas zaudēšana 5

1.5. Pilnīga un neatgriezeniska ožas sajūtas zaudēšana 5

1.6. Deguna amputācija:

a) daļēja 30

b) pilnīga 100

1.7. Apakšžokļa:

a) amputācija 100

b) amputācija ar saglabātu košanas funkciju 45

1.8. Galvaskausa kaula masas zaudējums visā virsmas biezumā:

a) līdz 3 cm2 10

b) no 3 cm2 līdz 5 cm2 20

c) virs 5 cm2 40

1.9. Nervu sistēmas bojājums, kas izraisījis:

a) tetrapleģiju (abu roku un kāju paralīzi) 80

b) hemipleģiju (vienpusēju rokas un kājas paralīzei) 70

c) paraplēģiju (divu vienādu locekļu paralīzi) 60

d) monoplēģiju (viena locekļa - rokas vai kājas, paralīzi) 50

e) tetraparēzi (abu augšējo un abu apakšējo ekstremitāšu parēzi), kustību koordinācijas 
traucējumus, plānprātību (demenci)

60

f) paraparēzi vai hemiparēzi (abu augšējo vai abu apakšējo, vai labās vai kreisās puses abu 
ekstremitāšu parēzi)

35

g) augšējās vai apakšējās ekstremitātes monoparēzi 20

EKSTREMITĀŠU NERVU BOJĀJUMI UN MUGURKAULA BOJĀJUMI

Augšējo ekstremitāšu nervi: Vadošā Nevadošā
1.10. Ekstremitātes pilnīga paralīze (neārstējams nervu bojājums) 65 55

1.11. Mediānā nerva pilnīga paralīze 45 35

1.12. Spieķa nerva pilnīga paralīze, ar nokārušos plaukstu 40 30

1.13. Apakšdelma spieķa nerva pilnīga paralīze 30 25

1.14. Elkoņa nerva pilnīga paralīze 30 25

1.15. Rokas spieķa nerva pilnīga paralīze 25 20

PIELIKUMS NR.2 “INVALIDITĀTE UN SAKROPĻOJUMS”
Apdrošināšanas noteikumiem „Compensa nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumi Nr. NGA.1.1.19” (Apstiprināti “Compensa 
Vienna Insurance Group” ADB 2019. gada 16. janvāra valdes sēdē).
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Apakšējo ekstremitāšu nervi:
1.16. Apakšstilba ārējā un iekšējā sēžas nervu pilnīga un neārstējama paralīze 40

1.17. Apakšstilba ārējā sēžas nerva pilnīga un neārstējama paralīze 30

1.18. Apakšstilba iekšējā sēžas nerva pilnīga un neārstējama paralīze 20

Mugurkaula bojājumi:
1.19. Muguras smadzeņu pārrāvums:

a) pilnīgs 100

b) daļējs 60

1.20. Jostas, krustu daļas bojājums ar iegurņa orgānu darbības traucējumu 50

AUGŠĒJO EKSTREMITĀŠU SAKROPĻOJUMI

1.21. Īkšķa:

a) pilnīga amputācija 25 20

b) daļējs zaudējums (otrā naga falanga) 15 10

c) pilnīga ankiloze 20 10

1.22. Rādītājpirksta:

a) pilnīga amputācija 15 10

b) pilnīgs divu falangu zaudējums 10 5

c) pilnīgs naga falangas zaudējums 5 3

1.23. Pilnīgs pirksta, izņemot īkšķa un rādītājpirksta zaudējums 7 3

1.24. Pilnīgs zaudējums:

a) īkšķis un rādītājpirksts 35 20

b) īkšķis un kāds cits pirksts, izņemot rādītājpirksts 25 20

c) 2 pirksti, izņemot īkšķi un rādītājpirkstu 15 8

d) 3 pirksti, izņemot īkšķi un rādītājpirkstu 20 15

e) 4 pirkstu zaudējums, ieskaitot īkšķi 45 40

f) 4 pirkstu zaudējums, izņemot īkšķi 40 35

1.25. Rokas zaudēšana līdz pleca locītavai 70 60

1.26. Rokas zaudēšana līdz elkoņa locītavai 65 55

1.27. Rokas plaukstas zaudēšana 55 50

1.28. Rokas delnas zaudējums 55 50

1.29. Ievērojams rokas kaulu masas zaudējums (noteikts un neārstējams bojājums) 50 40

1.30. Pleca locītavas ankiloze 40 30

1.31. Elkoņa locītavas ankiloze:

a) fizioloģiski sliktā pozīcijā 40 35

b) fizioloģiski labā pozīcijā (15% taisnā leņķī) 25 20

1.32. Masīvs apakšdelma abu kaulu zaudējums (pastāvošs un neārstējams bojājums) 40 30

1.33. Delnas locītavas ankiloze fizioloģiski labā pozīcijā (taisnā un pronācijas stāvoklī) 20 15

1.34. Plaukstas locītavas ankiloze fizioloģiski neizdevīgā pozīcijā (fleksija, pārmērīga ekstensija vai 
supinācija)

30 25

1.35. Pilnīgs abu delnu vai abu roku zaudējums 100

APAKŠĒJO EKSTREMITĀŠU SAKROPĻOJUMI

1.36. Abu augšstilbu amputācija 100

1.37. Augšstilba amputācija 60

1.38. Apakšstilba amputācija 60

1.39. Abu pēdu zaudējums 80

1.40. Pēdas zaudēšana (potītes locītavā) 45
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2. Gadījumā, ja iestājas Tabulā “Apdrošināšanas atlīdzības 
izmaksa, iestājoties Sakropļojumam” minētais Sakropļojums, 
kas minēts arī šo noteikumu pielikumā Nr. 3 vai Nr. 4, tad 
apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tikai saskaņā ar to 
apdrošināto risku, kas paredz lielāko apdrošināšanas atlīdzību.
3. Apdrošināšanas atlīdzība par Sakropļojumu tiek izmaksāta 

tikai iegūstot neatgriezenisku bojājumu.
4. Šim pielikumam ir saistoši visi nosacījumi, kas ir atrunāti 
Compensa nelaimes gadījumu apdrošināšanas noteikumos 
Nr. NGA. 1.1.19., t.sk. termini, izņēmumi, Apdrošinātā, 
Apdrošinājuma ņēmēja un Apdrošinātāja pienākumi, 
apdrošināšanas atlīdzības izmaksas principi u.c..

1.41. Pēdas daļējs zaudējums:

a) distāli no potīšu locītavas submalleolārā disartikulācija 40

b) medio-tarsālajā disartikulācija 35

c) tarso-metatarsālajā locītavā 30

1.42. Pilnīga un neārstējama apakšējās ekstremitātes paralīze 60

1.43. Locītavas nekustīgums (ankiloze):

a) gūžas 45

b) ceļa 20

1.44. Gūžas kaula masas zaudējums vai abu kaulu masas zaudējums apakšstilbā (neārstējams 
stāvoklis)

60

1.45. Kaulu masas zaudējums ceļa locītavā:

a) ar ievērojamu kaulu fragmentāciju un grūtībām sasprindzināt un nostiept kāju 40

b) saglabājot kustības 20

1.46. Ekstremitātes saīsinājums:

a) 1 – 3 cm 10

b) 4 – 5 cm 20

c) Vismaz 6 cm 30

1.47. Kājas pirkstu pilnīgs:

a) pilnīgs 1 pirksta zaudējums 3

b) pilnīgs 2 pirkstu zaudējums 5

c) pilnīgs 3 pirkstu zaudējums 8

d) pilnīgs 4 pirkstu zaudējums, neieskaitot lielo pirkstu 10

e) pilnīgs lielā pirksta zaudējums 10

f) pilnīgs 4 pirkstu zaudējums,  ieskaitot lielo pirkstu 20

g) pilnīga abu kāju pirkstu amputācija 25


