Hodnotiaca tabuľka
Plnenie za trvalé následky úrazu
platné od 1. 4. 2020

Úrazy hlavy a zmyslových orgánov
Vážne neurologické mozgové poruchy po ťažkom poranení hlavy
Traumatická porucha lícneho nervu
Poškodenie tváre sprevádzané funkčnými poruchami
Strata celého nosa
Úplná strata čuchu (iba čiastočná nie je plnená)
Strata jedného oka
Strata obidvoch očí
Úplná strata zraku na jednom oku
Úplná strata zraku na obidvoch očiach
Koncentrické a nekoncentrické zúženie zorného poľa
Strata jednej ušnice
Strata obidvoch ušníc
Strata sluchu jedného ucha
Strata sluchu obidvoch uší
Zohyzdiace jazvy v tvárovej časti hlavy

50 %
10 %
20 %
20 %
10 %
40 %
100 %
25 %
75 %
15 %
10 %
15 %
15 %
45 %
5%

Poškodenie chrupu (spôsobené úrazom)
Strata jedného zubu (hradí sa iba strata zubu väčšia ako 50 %, poškodenie mliečnych zubov a zubných náhrad sa nehradí)
Strata každého ďalšieho zubu

1%
1%

Úrazy krku
Strata hlasu
Stav po tracheotómii s trvale zavedenou kanylou (nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu Strata hlasu)

25 %
50 %

Úrazy hrudníka, pľúc, srdca alebo pažeráka
Obmedzenie pohyblivosti hrudníka a zrasty pľúc a hrudnej steny klinicky overené (spirometrické vyš.)
Zranenie srdca a pľúc sa posudzuje na základe obmedzenia funkčnej kapacity:
Bez obmedzenia fyzickej činnosti, FEV cez 2 litre
Mierne obmedzenie fyzickej činnosti, FEV medzi 1,5 až 2 litrami
Podstatné obmedzenie fyzickej činnosti, FEV do 1 litra
Akákoľvek forma fyzickej činnosti spôsobuje príznaky, ktoré sa môžu objaviť aj v období kľudu, FEV do 0,5 litra

15 %
3%
20 %
45 %
70 %

Úrazy brucha a tráviacich orgánov
Porušenie brušnej steny sprevádzané porušením brušného lisu
Strata sleziny

15 %
15 %

Úrazy močových a pohlavných orgánov
Strata jednej obličky
Strata jedného semenníka
Strata obidvoch semenníkov
Strata penisu alebo závažné deformity

20 %
10 %
20 %
20 %

Úrazy chrbtice a miechy
Obmedzenie pohyblivosti chrbtice ľahkého stupňa
Obmedzenie pohyblivosti chrbtice stredného stupňa
Obmedzenie pohyblivosti chrbtice ťažkého stupňa
Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miechových koreňov ľahkého stupňa
Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miechových koreňov stredného stupňa
Poúrazové poškodenie chrbtice a miechy alebo miechových koreňov ťažkého stupňa

10 %
20 %
30 %
20 %
40 %
60 %

Úrazy panvy
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Ťažké poškodenie panvy s poruchou statiky chrbtice a funkcie dolných končatín

50 %
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Úrazy horných končatín
Poškodenie oblasti ramena a paže
Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom
Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v nepriaznivom postavení
Úplná stuhnutosť ramenného kĺbu v priaznivom postavení
Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu stredného stupňa
Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu ťažkého stupňa
Opakujúca sa luxácia
Nenapraviteľné vykĺbenie sternoklavikulárne
Poškodenie oblasti lakťového kĺbu a predlaktia
Úplná stuhnutosť lakťového kĺbu
Obmedzenie pohyblivosti lakťového kĺbu
Strata predlaktia
Strata alebo poškodenie ruky
Strata ruky v zápästí
Strata všetkých prstov ruky
Strata jednotlivého prsta
Strata článku prsta
Úplná stuhnutosť zápästia
Obmedzenie pohyblivosti zápästia
Poškodenie palca
Strata koncového článku palca
Úplná stuhnutosť základného kĺbu palca

70 %
30 %
25 %
10 %
15 %
15 %
3%
20 %
10 %
45 %
50 %
50 %
10 %
5%
15 %
15 %
9%
6%

Úrazy dolných končatín
Poškodenie bedra, stehna a kolena
Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe alebo v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom
Endoprotéza bedrového kĺbu
Úplná stuhnutosť bedrového kĺbu
Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ľahkého stupňa
Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu stredného stupňa
Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu ťažkého stupňa
Poškodenie kolena
Úplná stuhnutosť kolena
Endoprotéza v oblasti kolenného kĺbu
Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ľahkého stupňa
Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu stredného stupňa
Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu ťažkého stupňa
Poškodenie predkolenia
Strata dolnej končatiny v predkolení so zachovaným kolenom
Poškodenie v oblasti členkového kĺbu
Strata nohy v členkovom kĺbe alebo pod ním
Úplná stuhnutosť členkového kĺbu v pravouhlom postavení
Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu
Poškodenie v oblasti nohy
Strata všetkých prstov nohy
Strata obidvoch článkov palca nohy
Strata iného prsta nohy (vrátane malíčku), za každý prst

50 %
15 %
30 %
10 %
20 %
30 %
30 %
15 %
10 %
15 %
25 %
45 %
40 %
25 %
10 %
15 %
10 %
2%

Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny
V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické
Traumatická porucha nervu sedacieho
Traumatická porucha nervu stehenného
Traumatická porucha kmeňa nervu holenného s postihnutím všetkých inervovaných svalov
Traumatická porucha kmeňa nervu lýtkového s postihnutím všetkých inervovaných svalov

30 %
20 %
15 %
15 %
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Trvalé následky úrazu v hodnotiacej tabuľke neobsiahnuté stanoví likvidátor v spolupráci s posudkovým lekárom poisťovne na základe
porovnania stupňa závažnosti.
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