
  
 
 
 

Pielikums Nr.5 
 
Apstiprināts ar „BTA Insurance Comapany” Valdes Lēmumu Nr. LV1_0002/02-03-03-2013-112 no 
18.12.2013. 

Tabula Nr. 4 
Apdrošināšanas atlīdzības apmērs saistībā ar nelaimes gadījumā gūto sakropļojumu 

 

Nr. p.k.  Sakropļojums 

Apdrošināšanas 
atlīdzība % no 

līgumā atrunātās 
apdrošinājuma 

summas 

1 Pilnīga un neatgriezeniska redzes zaudēšana (abām acīm) 100% 
2 Pilnīga un neatgriezeniska redzes zaudēšana (vienā acī) 25% 
3 Abu pēdu zaudējums 50% 
4 Abu kāju zaudēšana līdz ceļu locītavām 50% 
5 Abu kāju zaudēšana līdz gūžu locītavām 100% 
6 Vienas pēdas zaudēšana 25% 
7 Vienas kājas zaudēšana līdz ceļu locītavai 25% 
8 Vienas kājas zaudēšana līdz gūžas locītavai 50% 
9 Vienas (vadošās) rokas plaukstas zaudēšana 50% 
10 Vienas (nevadošās) rokas plaukstas zaudēšana 25% 
11 Vienas (vadošās) rokas zaudēšana līdz elkoņa locītavai 50% 
12 Vienas (nevadošās) rokas zaudēšana līdz elkoņa locītavai 25% 
13 Vienas (vadošās) rokas zaudēšana līdz pleca locītavai 50% 
14 Vienas (nevadošās) rokas zaudēšana līdz pleca locītavai 25% 
15 Pastāvīga invaliditāte – III grupa 25% 
16 Pastāvīga invaliditāte – II grupa 50% 
17 Pastāvīga invaliditāte – I grupa 100% 

 
Piezīmes: 

1. Apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tikai saskaņā ar vienu no minētajiem punktiem. 
2. Ja Apdrošinātais nelaimes gadījumā guvis vienu no Tabulā Nr.4 1.-14. punktos minētajiem sakropļojumiem, 

apdrošināšanas atlīdzību aprēķina kā norādīts Tabulā Nr.4 par šo sakropļojumu. Ja šī sakropļojuma, par ko 
veikta apdrošināšanas izmaksa, dēļ noteikta invaliditāte bez atkārtotas pārbaudes termiņa, apdrošināšanas 
atlīdzības piemaksa netiek veikta. 

3. Ja Apdrošinātais nelaimes gadījumā guvis divus un vairāk no Tabulā Nr.4 1.-14. punktos minētajiem 
sakropļojumiem, apdrošināšanas atlīdzību aprēķina par invaliditāti bez atkārtota pārbaudes termiņa, kas 
noteikta šo sakropļojumu dēļ saskaņā ar Tabulas Nr.4 nosacījumiem. 

4. Ja Apdrošinātais nelaimes gadījumā guvis traumu, pēc kuras noteikta invaliditāte bez atkārtota pārbaudes 
termiņa vai arī guvis šo traumu kopā ar kādu no Tabulā Nr. 4  1.- 14. punktos minētajiem sakropļojumiem, 
apdrošināšanas atlīdzību aprēķina par noteikto invaliditāti bez atkārtotas pārbaudes termiņa. 

5. Apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā, pirms sakropļojums netiek atzīts kā pastāvīgs un neatgriezenisks 
zaudējums.  

 


