
  
 

 
 

Pielikums Nr.3 
 
Apstiprināts ar „BTA Insurance Company” SE Valdes Lēmumu Nr. LV1_0002/02-03-03-2013-112 no 
18.12.2013. 

Tabula Nr. 2 
Apdrošināšanas atlīdzības apmērs saistībā ar nelaimes gadījumu 

 

Nr. p.k.  Bojājums 

Apdrošināšanas atlīdzība 
% no līgumā atrunātās 
apdrošinājuma summas 

traumām 
1 Galvaskausa kaulu (izņemot pamatni) lūzums 5 
2 Galvaskausa pamatnes lūzums 15 
3 Galvas smadzeņu satricinājums ar hospitalizāciju 3 
4 Traumatiski smadzeņu un to apvalku asinsizplūdumi 10 
5 Galvas smadzeņu vielas sašķaidīšana 50 
6 Augšstilba lūzums bez kaulu dislokācijas 5 
7 Augšstilba lūzums ar kaulu dislokāciju 8 
8 Kaulu lūzums, kas veido ceļa locītavu 5 
9 Apakšstilba viena kaula lūzums bez dislokācijas 5 
10 Apakšstilba viena kaula lūzums ar dislokāciju 8 
11 Apakšstilba abu kaulu lūzums bez dislokācijas 8 
12 Apakšstilba abu kaulu lūzums ar dislokāciju 10 
13 Augšdelma kaula lūzums bez dislokācijas 3 
14 Augšdelma kaula lūzums ar dislokāciju 5 
15 Apakšdelma viena kaula lūzums bez dislokācijas 3 
16 Apakšdelma viena kaula lūzums ar dislokāciju 5 
17 Apakšdelma abu kaulu lūzums bez dislokācijas 5 
18 Apakšdelma abu kaulu lūzums ar dislokāciju 8 
19 Kaulu, kas veido elkoņa locītavu, lūzums bez dislokācijas  5 
20 Kaulu, kas veido elkoņa locītavu, lūzums ar dislokāciju 8 
21 Iegurņa kaulu lūzums 5 
22 Ciskas kaula galviņas, kakliņa lūzums 10 
23 Papēža kaula lūzums 5 
24 Pēdas pamatnes kaula lūzums- par katru 1 
25 Kājas pirksta falangas lūzums (bez dislokācija) - par katru 1 
26 Kājas pirksta falangas lūzums (ar dislokāciju) - par katru 2 
27 Plaukstas kaula lūzums (bez dislokācijas) - par katru 1 
28 Plaukstas kaula lūzums (ar dislokāciju) - par katru 2 
29 Locītavu saišu sastiepums ar imobilizāciju 1 
30 Locītavu saišu plīsums 3 
31 Atslēgas kaula lūzums - bez dislokācijas 3 
32 Atslēgas kaula lūzums - ar dislokācijas 5 
33 Iekšējo orgānu sasitums ar hematomu 3 
34 Iekšējo orgānu sasitums ar iekšējo orgānu bojājumu 5 
35 Mugurkaula skriemeļa loka lūzums - par katru 1.5 
36 Mugurkaula skriemeļa ķermeņa lūzums - par katru 5 
37 Mugurkaula skriemeļa loka lūzums ar muguras smadzeņu bojājumu 25 
38 Ribas lūzums - par katru ribu 1 
39 Deguna un sejas kaulu lūzums - bez dislokācijas 1 
40 Deguna un sejas kaulu lūzums - ar dislokāciju 2 

Piezīmes: 
1. Gadījumā, ja Apdrošinātajam iestājas trauma, kas ir minēta gan šajā tabulā, gan pie aizsardzības veida 
„Invaliditāte”, BTA apdrošināšanas atlīdzību izmaksā tikai saskaņā ar vienu no apdrošināšanas aizsardzības veidiem.  


