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1  USZKODZENIA GŁOWY
1) Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych) - rany  powłok czaszki od 1 do 5 cm długości

2) Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych) - rany powłok czaszki  powyżej 5 cm długości  

3) Uszkodzenie powłok czaszki (bez uszkodzeń kostnych) - utrata skóry owłosionej tj. oskalpowanie (powyżej 75% powierzchni)

4) Złamania kości czaszki - sklepienia (za każdą kość)

5) Złamania kości czaszki - podstawy

6) Ubytek pełnej grubości kości czaszki o średnicy poniżej 2,5 cm

7) Ubytek pełnej grubości kości czaszki o średnicy co najmniej 2,5 cm

8) Wstrząśnienie mózgu lub utrata przytomności wymagające hospitalizacji poniżej 5 dni

9) Wstrząśnienie mózgu lub utrata przytomności wymagające hospitalizacji wymagające hospitalizacji od 5 do 10 dni

10) Wstrząśnienie mózgu lub utrata przytomności wymagające hospitalizacji ponad 10 dni

11) Porażenia i niedowłady - porażenie połowicze lub paraplegia 0 - 1 st. w skali Lovette’a

12) Porażenia i niedowłady - niedowład połowiczy lub parapareza 2 st. w skali Lovette’a

13) Porażenia i niedowłady - niedowład połowicze lub parapareza 3 - 4 st. w skali Lovette’a

14) Porażenia i niedowłady - niedowład pojedynczej kończyny 0 - 1 st. w skali Lovette’a

15) Porażenia i niedowłady - niedowład pojedynczej kończyny 2 - 4 st. w skali Lovette’a

16) Padaczka pourazowa - liczne napady, zab. psychiczne, wymagana opieka osób trzecich

17) Padaczka pourazowa - z zaburzeniami psychicznymi

18) Padaczka pourazowa - bez zaburzeń psychicznych

19) Uszkodzenia nerwów czaszkowych - bloczkowy dodatkowy, podjęzykowy

20) Uszkodzenia nerwów czaszkowych - okoruchowy, odwodzący, trójdzielny, twarzowy, błędny, językowo-gardłowy

Pojęcia użyte w tabeli oznaczają:
 % TBSA – procent całkowitej powierzchni ciała, która uległa poparzeniu, oceniany wg tablicy Lunda i Browdera;
rana – uszkodzenie pełnej grubości skóry zaopatrzone chirurgicznie poprzez założenie szwów lub klamer (z wyjątkiem uszkodzeń języka oraz oparzeń);
maksymalne sumaryczne świadczenie z tytułu odniesionych ran w wyniku jednego nieszczęśliwego wypadku nie może przekroczyć 6% sumy ubezpieczenia;
unieruchomienie - metoda leczenia urazu stawu, polegająca na zastosowaniu, na zlecenie lekarza, opatrunku gipsowego, ortezy lub szyny ortopedycznej
przez okres co najmniej 10 dni.
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2  USZKODZENIA TWARZY
21) Uszkodzenia powłok twarzy – rany wymagające zaopatrzenia chirurgicznego (blizny i ubytki, oszpecenia): rany od 1 do 5 cm długości, bez 

zaburzeń funkcji

22) Uszkodzenia powłok twarzy – rany wymagające zaopatrzenia chirurgicznego (blizny i ubytki, oszpecenia): rany  powyżej 5 cm długości bez 
zaburzeń funkcji 

23) Uszkodzenia powłok twarzy – rany wymagające zaopatrzenia chirurgicznego (blizny i ubytki, oszpecenia): uszkodzenia połączone z istotnymi 
zaburzeniami funkcji (powiek, oddychania, przyjmowania pokarmów, mowy, ślinotok)

24) Uszkodzenia powłok twarzy – oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 1% TBSA

25) Uszkodzenia nosa - złamanie kości nosa lub przegrody nosa z przemieszczeniem

26) Uszkodzenia nosa - wieloodłamowe złamanie kości nosa lub przegrody nosa

27) Uszkodzenia nosa - utrata fragmentu nosa

28) Uszkodzenia nosa - utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa)

29) Uszkodzenia nosa - uszkodzenia nosa z zaburzeniami funkcji oddychania lub powonienia

30) Uszkodzenia nosa -  inne złamania kości nosa lub przegrody nosa bez przemieszczenia

31) Utrata zębów - całkowita utrata zęba stałego - siekacze

32) Utrata zębów - całkowita utrata zęba stałego - inny ząb

33) Utrata zębów - częściowa utrata korony zęba stałego

34) Złamania kości oczodołu, szczęki lub żuchwy, złamania kości jarzmowej - bez przemieszczeń

35) Złamania kości oczodołu, szczęki lub żuchwy, złamania kości jarzmowej - wieloodłamowe

36) Złamania kości oczodołu, szczęki lub żuchwy, złamania kości jarzmowej - z zaburzeniami czynności stawu skroniowo - żuchwowego
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37) Utrata szczęki lub żuchwy - częściowa

38) Utrata szczęki lub żuchwy - całkowita

39) Ubytek podniebienia (z zaburzeniami mowy i / lub połykania)

40) Ubytek języka - bez zaburzeń mowy i / lub połykania

41) Ubytek języka - z zaburzeniami mowy i / lub połykania

42) Ubytek języka - całkowita utrata języka
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3  USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU
43) Obniżenie ostrości wzroku wskutek urazów tępych, drążących, chemicznych, termicznych gałki ocznej - z całkowitą utratą widzenia obu oczu

44) Obniżenie ostrości wzroku wskutek urazów tępych, drążących, chemicznych, termicznych gałki ocznej - z całkowitą utrata widzenia jednego oka

45) Obniżenie ostrości wzroku wskutek urazów tępych, drążących, chemicznych, termicznych gałki ocznej - ze znacznym obniżeniem ostrości 
wzroku (poniżej 0,4)

46) Obniżenie ostrości wzroku wskutek urazów tępych, drążących, chemicznych, termicznych gałki ocznej - z niewielkim obniżeniem ostrości wzroku 
(poniżej 0,8)

47) Utrata gałki ocznej

48) Koncentryczne zwężenie pola widzenia - poniżej 20 stopni w obu oczach

49) Koncentryczne zwężenie pola widzenia - poniżej 20 stopni w jednym oku

50) Koncentryczne zwężenie pola widzenia - poniżej 50 stopni w obu oczach

51) Koncentryczne zwężenie pola widzenia - poniżej 50 stopni w jednym oku

52) Porażenie nastawności (akomodacji) - przy zastosowaniu szkieł poprawczych - jednego oka

53) Porażenie nastawności (akomodacji) - przy zastosowaniu szkieł poprawczych - obu oczu

54) Połowicze niedowidzenie - dwuskroniowe

55) Połowicze niedowidzenie - dwunosowe

56) Połowicze niedowidzenie - jednoimienne

57) Połowicze niedowidzenie - jednooczne ubytki pola widzenia

58) Zaburzenia drożności przewodów łzowych (łzawienie) - w jednym oku

59) Zaburzenia drożności przewodów łzowych (łzawienie) - w obu oczach

60) Wytrzeszcz tętniący pourazowy

61) Bezsoczewkowość pourazowa - w jednym oku

62) Bezsoczewkowość pourazowa - w obu oczach
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4  USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU
63) Upośledzenie ostrości słuchu w wyniku uszkodzenia ucha zewnętrznego, środkowego i / lub wewnętrznego (oblicza się średnią dla ucha prawego 

i lewego oddzielnie dla 500 / 1000 / 2000 Hz) - całkowita utrata słuchu (powyżej 70 dB) jednostronna

64) Upośledzenie ostrości słuchu w wyniku uszkodzenia ucha zewnętrznego, środkowego i / lub wewnętrznego (oblicza się średnią dla ucha prawego 
i lewego oddzielnie dla 500 / 1000 / 2000 Hz) - całkowita utrata słuchu (powyżej 70 dB) obustronna

65) Upośledzenie ostrości słuchu w wyniku uszkodzenia ucha zewnętrznego, środkowego i / lub wewnętrznego (oblicza się średnią dla ucha prawego 
i lewego oddzielnie dla 500 / 1000 / 2000 Hz) - częściowa utrata słuch (powyżej 25 dB) jednostronna

66) Upośledzenie ostrości słuchu w wyniku uszkodzenia ucha zewnętrznego, środkowego i / lub wewnętrznego (oblicza się średnią dla ucha prawego 
i lewego oddzielnie dla 500 / 1000 / 2000 Hz) - częściowa utrata słuch (powyżej 25 dB) obustronna

67) Urazy małżowiny usznej - rany lub odmrożenia (bez fizycznej utraty)

68) Urazy małżowiny usznej - utrata częściowa

69) Urazy małżowiny usznej - utrata lub zniekształcenie wymagające operacyjnej rekonstrukcji

70) Urazy małżowiny usznej - całkowita utrata jednej małżowiny

71) Urazy małżowiny usznej - całkowita utrata obu małżowin

72) Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego - jednostronne

73) Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego - obustronne

74) Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego - powikłane perlakiem
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75) Zaburzenia równowagi w wyniku uszkodzenia ucha wewnętrznego

76) Uszkodzenia nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej - jednostronne

77) Uszkodzenia nerwu twarzowego łącznie z pęknięciem kości skalistej - obustronne
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5  USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZEŁYKU
78) Uszkodzenia gardła - z niewielkim upośledzeniem funkcji połykania

79) Uszkodzenia gardła - z upośledzeniem artykulacji i / lub znacznym upośledzeniem połykania

80) Uszkodzenia krtani i tchawicy - zwężenia nie wymagające stosowania rurki dotchawiczej

81) Uszkodzenia krtani i tchawicy - wymagające stosowania rurki dotchawiczej

82) Uszkodzenia krtani i tchawicy - wymagające stosowania rurki dotchawiczej, z bezgłosem

83) Uszkodzenia przełyku - powodujące częściowe trudności w odżywianiu – z upośledzeniem stanu odżywiania

84) Uszkodzenia przełyku - całkowitą niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową

85) Uszkodzenia skóry i mięśni szyi wymagające zaopatrzenia chirurgicznego (blizny i ubytki, oszpecenia): rany od 1 do 5 cm długości, bez zaburzeń 
funkcji

86) Uszkodzenia skóry i mięśni szyi wymagające zaopatrzenia chirurgicznego (blizny i ubytki, oszpecenia): rany powyżej 5 cm długości bez zaburzeń 
funkcji 

87) Uszkodzenia skóry i mięśni szyi wymagające zaopatrzenia chirurgicznego (blizny i ubytki, oszpecenia): uszkodzenia połączone z istotnymi 
zaburzeniami ruchomości szyi

88) Uszkodzenia powłok szyi - oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 1% TBSA
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6  USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I ICH NASTĘPSTWA
89) Uszkodzenia powłok kl. piersiowej - rany od 1 do 5 cm długości, bez zaburzeń funkcji

90) Uszkodzenia powłok kl. piersiowej - rany powyżej 5 cm długości bez zaburzeń funkcji 

91) Uszkodzenia powłok kl. piersiowej - uszkodzenia połączone z istotnymi zaburzeniami ruchomości klatki piersiowej

92) Uszkodzenia powłok kl. piersiowej - oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 2% TBSA

93) Uszkodzenia sutka - częściowa utrata brodawki sutkowej

94) Uszkodzenia sutka - całkowita utrata brodawki sutkowej

95) Uszkodzenia sutka - częściowa utrata gruczołu sutkowego

96) Uszkodzenia sutka - całkowita utrata gruczołu sutkowego

97) Złamania żeber - 1 żebro

98) Złamania żeber - 2 - 4 żeber

99) Złamania żeber - 5 - 10 żeber

100) Złamania żeber - powyżej 10 żeber

101) Złamanie mostka - wygojone bez deformacji

102) Złamanie mostka - wygojone z deformacją

103) Złamanie mostka - powikłane zapaleniem kości

104) Uszkodzenia płuc i opłucnej - krwiak opłucnej lub odma opłucnej niewymagające drenażu

105) Uszkodzenia płuc i opłucnej - krwiak opłucnej lub odma opłucnej wymagające drenażu

106) Uszkodzenia płuc i opłucnej - utrata części płuca

107) Uszkodzenia płuc i opłucnej - utrata całego płuca

108) Uszkodzenia serca i osierdzia - stłuczenie serca z gromadzeniem się krwi lub płynu w osierdziu 

109) Uszkodzenia serca i osierdzia - urazy z przerwaniem ciągłości ścian serca

110) Uszkodzenia przepony - bez zaburzeń funkcji (po leczeniu)

111) Uszkodzenia przepony - z obecnymi zaburzeniami funkcji (po leczeniu)

 
1

2

6

1

2

5

7

15

0,5

2,5

7

10

2

4

7

2

5

15

30

12

30

3

8

7  USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA
112) Uszkodzenia powłok brzucha - rany od 1 do 5 cm długości

113) Uszkodzenia powłok brzucha - rany powyżej 5 cm długości
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114) Uszkodzenia powłok brzucha - oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 3% TBSA

115) Uszkodzenia żołądka, jelit i sieci - wymagające leczenia operacyjnego, bez trwałych zaburzeń funkcji

116) Uszkodzenia żołądka, jelit i sieci - utrata części żołądka, jelita lub sieci

117) Uszkodzenia odbytnicy, odbytu - uszkodzenie pełnościenne, wymagające leczenia operacyjnego

118) Uszkodzenia odbytnicy, odbytu - wypadanie odbytnicy

119) Uszkodzenia odbytnicy, odbytu - uszkodzenie zwieracza odbytu powodujące nietrzymanie gazów i stolca

120) Uszkodzenia odbytnicy, odbytu - uszkodzenia wymagające założenia sztucznego odbytu

121) Uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych jamy brzusznej i miednicy leczone operacyjnie  

122) Uszkodzenia śledziony - bez całkowitej utraty narządu (leczone zachowawczo lub operacyjnie)

123) Uszkodzenia śledziony - całkowita utrata śledziony

124) Uszkodzenia wątroby - bez utraty części narządu (leczone zachowawczo lub operacyjnie)

125) Uszkodzenia wątroby - wymagające usunięcia części narządu

126) Uszkodzenia wątroby - całkowita utrata wątroby
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8  USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOWO-PŁCIOWYCH
127) Uszkodzenia nerek - uszkodzenia leczone zachowawczo (stłuczenie, krwiak)

128) Uszkodzenia nerek - wymagające leczenia operacyjnego, bez trwałych zaburzeń funkcji

129) Uszkodzenia nerek - wymagające leczenia operacyjnego, z trwałymi zaburzeniami funkcji

130) Uszkodzenia nerek - utrata części nerki

131) Uszkodzenia nerek - utrata jednej nerki przy drugiej prawidłowo działającej

132) Uszkodzenia nerek - utrata jednej nerki przy wyraźnym upośledzeniu funkcjonowania drugiej nerki

133) Uszkodzenia nerek - utrata obu nerek

134) Uszkodzenia moczowodu powodujące zwężenie jego światła

135) Uszkodzenia pęcherza moczowego - wymagające leczenia operacyjnego, bez trwałych zaburzeń funkcji

136) Uszkodzenia pęcherza moczowego - wymagające leczenia operacyjnego, z trwałymi zaburzeniami funkcji

137) Uszkodzenia pęcherza moczowego - utrata pęcherza moczowego

138) Uszkodzenia cewki moczowej - niewymagające leczenia operacyjnego

139) Uszkodzenia cewki moczowej - leczone endoskopowo

140) Uszkodzenia cewki moczowej - wymagające operacyjnej rekonstrukcji

141) Uszkodzenia krocza, moszny, sromu, pochwy - rany od 1 do 5 cm długości

142) Uszkodzenia krocza, moszny, sromu, pochwy - rany powyżej 5 cm długości

143) Uszkodzenia krocza, moszny, sromu, pochwy - oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 1 % TBSA

144) Uszkodzenia krocza, moszny, sromu, pochwy - wymagające leczenia operacyjnego

145) Uszkodzenia krocza, moszny, sromu, pochwy - powodujące wypadanie narządów rodnych

146) Uszkodzenia prącia - utrata częściowa

147) Uszkodzenia prącia - utrata całkowita

148) Uszkodzenia prącia - rany, blizny, powodujące zaburzenia funkcji

149) Uszkodzenia jąder lub jajników - całkowita utrata jednostronna

150) Uszkodzenia jąder lub jajników - całkowita utrata obustronna

151) Uszkodzenia jąder lub jajników - częściowa utrata

152) Uszkodzenia jąder lub jajników - wodniak lub krwiak, bez utraty narządu

153) Uszkodzenia macicy - utrata macicy

154) Uszkodzenia macicy - uszkodzenia leczone rekonstrukcyjnie

 
2

5

10

15

25

35

100

10

5

10

40

1

5

15

1

2

3

7

15

15

40

3

15

40

7

2

30

10

9  USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA, RDZENIA KRĘGOWEGO I ICH NASTĘPSTWA
155) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym - nie powodujące ograniczenia ruchomości
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156) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym - z oganiczeniem ruchomości (rotacja, zginanie) do 20 stopni

157) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym - z oganiczeniem ruchomości (rotacja, zginanie) powyżej 20 stopni

158) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym - złamania trzonu lub łuku kręgu leczone zachowawczo 

159) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym - złamania trzonu lub łuku kręgu leczone operacyjnie

160) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym - izolowane złamanie wyrostka poprzecznego lub ościstego

161) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym - nie powodujące ograniczenia ruchomości

162) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym - z oganiczeniem ruchomości (rotacja, zginanie) do 50 stopni

163) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym - z oganiczeniem ruchomości (rotacja, zginanie) powyżej 50 stopni

164) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym - złamania trzonu lub łuku kręgu leczone zachowawczo 

165) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym - złamania trzonu lub łuku kręgu leczone operacyjnie

166) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym - izolowane złamanie wyrostka poprzecznego lub ościstego

167) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym - nie powodujące ograniczenia ruchomości

168) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym - z oganiczeniem ruchomości (rotacja, zginanie) do 50 stopni

169) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym - z oganiczeniem ruchomości (rotacja, zginanie) powyżej 50 stopni

170) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym - złamania trzonu lub łuku kręgu leczone zachowawczo 

171) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym - złamania trzonu lub łuku kręgu leczone operacyjnie

172) Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku lędźwiowym - izolowane złamanie wyrostka poprzecznego lub ościstego

173) Urazy rdzenia kręgowego - uszkodzenie rdzenia kręgowego (potwierdzone w badaniach obrazowych) z utrwalonymi zaburzeniami czucia,  
bez niedowładów

174) Urazy rdzenia kręgowego - zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych, zespół stożka końcowego, bez niedowładów

175) Urazy rdzenia kręgowego - Porażenie połowicze lub paraplegia 0 - 1 st. w skali Lovette’a

176) Urazy rdzenia kręgowego - niedowład połowiczy lub parapareza 2 st. w skali Lovette’a

177) Urazy rdzenia kręgowego - niedowład połowicze lub parapareza 3 - 4 st. w skali Lovette’a

178) Urazy rdzenia kręgowego - niedowład pojedynczej kończyny 0 - 1 st. w skali Lovette’a

179) Urazy rdzenia kręgowego - niedowład pojedynczej kończyny 2 - 4 st. w skali Lovette’a

180) Urazowe zespoły korzeniowe - szyjne

181) Urazowe zespoły korzeniowe - piersiowe

182) Urazowe zespoły korzeniowe - lędźwiowo - krzyżowe

183) Urazowe zespoły korzeniowe - guziczne (także złamania kości guzicznej)
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10  USZKODZENIA MIEDNICY
184) Rozejście się spojenia łonowego - bez zaburzeń chodu

185) Rozejście się spojenia łonowego - z zaburzeniami chodu

186) Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego - nie wymagające leczenia operacyjnego

187) Zwichnięcie stawu krzyżowo-biodrowego - leczone operacyjnie

188) Złamania miednicy - w odcinku przednim (kość łonowa lub kulszowa) jednostronnie

189) Złamania miednicy - w odcinku przednim (kość łonowa i kulszowa) lub obustronnie

190) Złamania miednicy - w odcinku przednim i tylnym (typ Malgaigne’a)

191) Złamania miednicy - izolowane złamanie talerza biodrowego, kolca biodrowego, guza kulszowego, kości krzyżowej

192) Uszkodzenia stawu biodrowego - zwichnięcie centralne I st.

193) Uszkodzenia stawu biodrowego - zwichnięcie centralne II i III st.

194) Uszkodzenia stawu biodrowego - zwichnięcie centralne IV st.

195) Uszkodzenia stawu biodrowego - złamanie panewki stawu biodrowego

196) Uszkodzenia stawu biodrowego - uszkodzenia leczone protezoplastyką stawu biodrowego
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11  USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ
197) Złamanie łopatki - bez przemieszczenia 

198) Złamanie łopatki - z przemieszczeniem

199) Złamanie łopatki - wieloodłamowe

200) Złamania obojczyka - bez przemieszczenia 

201) Złamania obojczyka - z przemieszczeniem

202) Złamania obojczyka - wieloodłamowe

203) Złamania obojczyka - staw rzekomy obojczyka

204) Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego

205) Uszkodzenia stawu barkowego - zwichnięcie wymagające repozycji przez lekarza

206) Uszkodzenia stawu barkowego - zwichnięcie nawykowe

207) Uszkodzenia stawu barkowego - złamanie bez przemieszczenia 

208) Uszkodzenia stawu barkowego - złamanie z przemieszczeniem

209) Uszkodzenia stawu barkowego - złamanie wieloodłamowe

210) Uszkodzenia stawu barkowego - uszkodzenia leczone protezoplastyką stawu barkowego

211) Utrata kończyny w stawie barkowym

212) Utrata kończyny górnej wraz z łopatką

213) Złamania kości ramiennej - bez przemieszczenia 

214) Złamania kości ramiennej - z przemieszczeniem

215) Złamania kości ramiennej - wieloodłamowe

216) Złamania kości ramiennej - staw rzekomy kości ramiennej

217) Uszkodzenia tkanek miękkich ramienia - rany od 1 do 5 cm długości

218) Uszkodzenia tkanek miękkich ramienia - rany powyżej 5 cm długości

219) Uszkodzenia tkanek miękkich ramienia - oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 1% TBSA

220) Uszkodzenia tkanek miękkich ramienia - uszkodzenia mięśni, ścięgien, więzadeł, naczyń, wymagające leczenia operacyjnego

221) Utrata kończyny w obrębie ramienia

222) Staw łokciowy - złamania (nasada dalsza kości ramiennej, wyrostek łokciowy, głowa kości promieniowej, nasada bliższa kości promieniowej  
i łokciowej) - bez przemieszczenia 

223) Staw łokciowy - złamania (nasada dalsza kości ramiennej, wyrostek łokciowy, głowa kości promieniowej, nasada bliższa kości promieniowej  
i łokciowej) - z przemieszczeniem

224) Staw łokciowy - złamania (nasada dalsza kości ramiennej, wyrostek łokciowy, głowa kości promieniowej, nasada bliższa kości promieniowej  
i łokciowej) - wieloodłamowe

225) Staw łokciowy - złamania (nasada dalsza kości ramiennej, wyrostek łokciowy, głowa kości promieniowej, nasada bliższa kości promieniowej  
i łokciowej) - staw cepowy

226) Inne uszkodzenia stawu łokciowego (zwichnięcia, skręcenia, uszkodzenia tkanek miękkich) - z ograniczeniem ruchomości do 25%

227) Inne uszkodzenia stawu łokciowego (zwichnięcia, skręcenia, uszkodzenia tkanek miękkich) - z ograniczeniem ruchomości powyżej 25%

228) Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia - bez przemieszczenia 

229) Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia - z przemieszczeniem

230) Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia - wieloodłamowe

231) Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia - staw rzekomy kości łokciowej i/lub promieniowej

232) Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia - bez przemieszczenia 

233) Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia - z przemieszczeniem

234) Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia - wieloodłamowe

235) Uszkodzenia w obrębie tkanek miękkich przedramienia - rany od 1 do 5 cm długości

236) Uszkodzenia w obrębie tkanek miękkich przedramienia - rany powyżej 5 cm długości

237) Uszkodzenia w obrębie tkanek miękkich przedramienia - oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 1% TBSA

238) Uszkodzenia w obrębie tkanek miękkich przedramienia - uszkodzenia mięśni, ścięgien, więzadeł, naczyń, wymagające leczenia operacyjnego
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239) Utrata kończyny w obrębie przedramienia

240) Uszkodzenia nadgarstka - złamanie pojedynczej kości (łódeczkowatej, księżycowatej, trójgraniastej)

241) Uszkodzenia nadgarstka - złamania mnogie

242) Uszkodzenia nadgarstka - zwichnięcie, skręcenie

243) Uszkodzenia nadgarstka - inne złamania

244) Utrata ręki na poziomie nadgarstka

245) Złamania kości śródręcza - I i II kości śródręcza (za każdą) bez przemieszczenia 

246) Złamania kości śródręcza - I i II kości śródręcza (za każdą) z przemieszczeniem

247) Złamania kości śródręcza - I i II kości śródręcza (za każdą) wieloodłamowe

248) Złamania kości śródręcza - III, IV, V kości śródręcza (za każdą) bez przemieszczenia 

249) Złamania kości śródręcza - III, IV, V kości śródręcza (za każdą) z przemieszczeniem

250) Złamania kości śródręcza - III, IV, V kości śródręcza (za każdą) wieloodłamowe

251) Uszkodzenia w obrębie tkanek miękkich ręki - rany od 1 do 5 cm długości

252) Uszkodzenia w obrębie tkanek miękkich ręki - rany powyżej 5 cm długości

253) Uszkodzenia w obrębie tkanek miękkich ręki - oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 1% TBSA

254) Uszkodzenia w obrębie tkanek miękkich ręki - uszkodzenia mięśni, ścięgien, więzadeł, naczyń, wymagające leczenia operacyjnego

255) Uszkodzenia kciuka - złamanie bez przemieszczenia 

256) Uszkodzenia kciuka - złamanie z przemieszczeniem

257) Uszkodzenia kciuka - złamanie wieloodłamowe

258) Uszkodzenia kciuka - skręcenie lub zwichnięcie (jeśli było leczone unieruchomieniem)

259) Uszkodzenia kciuka - częściowa lub całkowita utrata opuszki

260) Uszkodzenia kciuka - częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego

261) Uszkodzenia kciuka - utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawnego (do 2/3 paliczka podstawnego)

262) Uszkodzenia kciuka - utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawnego

263) Uszkodzenia kciuka - utrata kciuka z I kością śródręcza

264) Uszkodzenia palca wskazującego - złamanie bez przemieszczenia 

265) Uszkodzenia palca wskazującego - złamanie z przemieszczeniem

266) Uszkodzenia palca wskazującego - złamanie wieloodłamowe

267) Uszkodzenia palca wskazującego - skręcenie lub zwichnięcie (jeśli było leczone unieruchomieniem)

268) Uszkodzenia palca wskazującego - częściowa lub całkowita utrata opuszki

269) Uszkodzenia palca wskazującego - częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego

270) Uszkodzenia palca wskazującego - utrata paliczka paznokciowego i paliczka środkowego (do 2/3 paliczka środkowego)

271) Uszkodzenia palca wskazującego - utrata paliczka paznokciowego i paliczka środkowego

272) Uszkodzenia palca wskazującego - utrata trzech paliczków

273) Uszkodzenia palca wskazującego - utrata palca wskazującego z II kością śródręcza

274) Uszkodzenia palców III, IV, V (za każdy) - złamanie bez przemieszczenia 

275) Uszkodzenia palców III, IV, V (za każdy) - złamanie z przemieszczeniem

276) Uszkodzenia palców III, IV, V (za każdy) - złamanie wieloodłamowe

277) Uszkodzenia palców III, IV, V (za każdy) - skręcenie lub zwichnięcie (jeśli było leczone unieruchomieniem)

278) Uszkodzenia palców III, IV, V (za każdy) - częściowa lub całkowita utrata opuszki

279) Uszkodzenia palców III, IV, V (za każdy) - częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego

280) Uszkodzenia palców III, IV, V (za każdy) - utrata paliczka paznokciowego i paliczka środkowego

281) Uszkodzenia palców III, IV, V (za każdy) - utrata trzech paliczków

282) Uszkodzenia palców III, IV, V (za każdy) - utrata palca z kością śródręcza
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12  USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ
283) Uszkodzenia stawu biodrowego - złamanie bez przemieszczenia 

284) Uszkodzenia stawu biodrowego - złamanie z przemieszczeniem

285) Uszkodzenia stawu biodrowego - złamanie wieloodłamowe

286) Uszkodzenia stawu biodrowego - uszkodzenia leczone protezoplastyką stawu biodrowego

287) Utrata kończyny dolnej na poziomie stawu biodrowego

288) Złamania kości udowej - złamanie bez przemieszczenia 

289) Złamania kości udowej - złamanie z przemieszczeniem

290) Złamania kości udowej - złamanie wieloodłamowe

291) Złamania kości udowej - staw rzekomy kości udowej

292) Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie uda - rany od 1 do 5 cm długości

293) Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie uda - rany powyżej 5 cm długości

294) Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie uda - oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 1% TBSA

295) Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie uda - uszkodzenia mięśni, ścięgien, więzadeł, naczyń, wymagające leczenia operacyjnego

296) Utrata kończyny w obrębie uda

297) Złamania w obrębie stawu kolanowego (dotyczy także rzepki) - bez przemieszczenia 

298) Złamania w obrębie stawu kolanowego (dotyczy także rzepki) - z przemieszczeniem

299) Złamania w obrębie stawu kolanowego (dotyczy także rzepki) - wieloodłamowe

300) Uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego - uszkodzenie łąkotki bocznej i/lub przyśrodkowej leczone zachowawczo

301) Uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego - uszkodzenie łąkotki bocznej i/lub przyśrodkowej leczone operacyjne

302) Uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego - uszkodzenie więzadeł kolana leczone zachowawczo 

303) Uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego - uszkodzenie więzadeł kolana leczone operacyjne

304) Uszkodzenia aparatu więzadłowo-torebkowego - uraz kolana bez uszkodzeń z pp. 301-303 leczony unieruchomieniem

305) Utrata kończyny na poziomie st. kolanowego

306) Złamania jednej lub obu kości podudzia - izolowane złamanie strzałki

307) Złamania jednej lub obu kości podudzia - bez przemieszczenia  (piszczel lub piszczel i strzałka)

308) Złamania jednej lub obu kości podudzia - z przemieszczeniem  (piszczel lub piszczel i strzałka)

309) Złamania jednej lub obu kości podudzia - wieloodłamowe  (piszczel lub piszczel i strzałka)

310) Złamania jednej lub obu kości podudzia - wieloodłamowe w mechaniźmie zmiażdżenia  (piszczel lub piszczel i strzałka)

311) Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie podudzia - rany od 1 do 5 cm długości

312) Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie podudzia - rany powyżej 5 cm długości

313) Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie podudzia - oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 1% TBSA

314) Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie podudzia - uszkodzenia mięśni, ścięgien, więzadeł, naczyń wymagające leczenia operacyjnego

315) Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie podudzia - uraz podudzia bez ww. uszkodzeń, leczony unieruchomieniem

316) Utrata kończyny w obrębie podudzia

317) Uszkodzenia stawu skokowego - skręcenie lub zwichnięcie (jeśli było leczone unieruchomieniem)

318) Uszkodzenia stawu skokowego - złamanie kostki bocznej lub przyśrodkowej

319) Uszkodzenia stawu skokowego - złamanie wielomiejscowe

320) Złamania kości skokowej - bez przemieszczenia 

321) Złamania kości skokowej - z przemieszczeniem

322) Złamania kości skokowej - wieloodłamowe

323) Złamania kości piętowej- bez przemieszczenia 

324) Złamania kości piętowej- z przemieszczeniem

325) Złamania kości piętowej - wieloodłamowe

326) Utrata kości piętowej i / lub skokowej - częściowa
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327) Utrata kości piętowej i / lub skokowej - całkowita

328) Złamania kości stępu (za każdą) - bez przemieszczenia 

329) Złamania kości stępu (za każdą) - z przemieszczeniem

330) Złamania kości stępu (za każdą) - wieloodłamowe

331) Złamania kości śródstopia (za każdą) - bez przemieszczenia 

332) Złamania kości śródstopia (za każdą) - z przemieszczeniem

333) Złamania kości śródstopia (za każdą) - wieloodłamowe

334) Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie stopy - rany od 1 do 5 cm długości

335) Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie stopy - rany powyżej 5 cm długości

336) Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie stopy - oparzenia lub odmrożenia powyżej I stopnia – za 1% TBSA

337) Uszkodzenie tkanek miękkich w obrębie stopy - uszkodzenia mięśni, ścięgien, więzadeł, naczyń, wymagające leczenia operacyjnego

338) Utrata stopy w całości

339) Utrata stopy na poziomie stawu Choparta (poprzecznego stępu)

340) Utrata stopy na pozimie stawu Lisfranka (stępowo-śródstopnego)

341) Złamania palucha - złamanie bez przemieszczenia 

342) Złamania palucha - złamanie z przemieszczeniem

343) Złamania palucha - złamanie wieloodłamowe

344) Inne uszkodzenia palucha - skręcenie lub zwichnięcie (jeśli było leczone unieruchomieniem)

345) Inne uszkodzenia palucha - częściowa lub całkowita utrata opuszki

346) Inne uszkodzenia palucha - częściowa lub całkowita utrata paliczka paznokciowego

347) Inne uszkodzenia palucha - utrata paliczka paznokciowego i paliczka podstawnego

348) Inne uszkodzenia palucha - utrata palucha z I kością śródstopia

349) Złamania palców stopy (II-V) (za każdy palec) - złamanie wieloodłamowe

350) Złamania palców stopy (II-V) (za każdy palec) - inne złamania

351) Utrata palców stopy II–V (za każdy palec) - częściowa

352) Utrata palców stopy II–V (za każdy palec) - całkowita

353) Utrata palców stopy II-IV z kością śródstopia (za każdy palec) 

354) Utrata palca stopy V z kością śródstopia
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13  PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY NERWÓW OBWODOWYCH
355) nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym - częściowe

356) nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym - całkowite

357) nerwu piersiowego długiego - częściowe

358) nerwu piersiowego długiego - całkowite

359) nerwu pachowego - częściowe

360) nerwu pachowego - całkowite

361) nerwu mięśniowo-skórnego - częściowe

362) nerwu mięśniowo-skórnego - całkowite

363) nerwu promieniowego - częściowe

364) nerwu promieniowego - całkowite

365) nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia - częściowe

366) nerwu pośrodkowego w zakresie ramienia - całkowite

367) nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka - częściowe

368) nerwu pośrodkowego w zakresie nadgarstka - całkowite

369) nerwu łokciowego - częściowe

370) nerwu łokciowego - całkowite
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371) splotu barkowego części nadobojczykowej - częściowe

372) splotu barkowego części nadobojczykowej - całkowite

373) splotu barkowego części podobojczykowej - częściowe

374) splotu barkowego części podobojczykowej - całkowite

375) pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego - częściowe

376) pozostałych nerwów odcinka szyjno-piersiowego - całkowite

377) nerwu zasłonowego - częściowe

378) nerwu zasłonowego - całkowite

379) nerwu udowego - częściowe

380) nerwu udowego - całkowite

381) nerwów pośladkowych - częściowe

382) nerwów pośladkowych - całkowite

383) nerwu sromowego wspólnego - częściowe

384) nerwu sromowego wspólnego - całkowite

385) nerwu kulszowego - częściowe

386) nerwu kulszowego - całkowite

387) nerwu piszczelowego - częściowe

388) nerwu piszczelowego - całkowite

389) nerwu strzałkowego - częściowe

390) nerwu strzałkowego - całkowite

391) splotu lędźwiowo-krzyżowego - częściowe

392) splotu lędźwiowo-krzyżowego - całkowite

393) pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego - częściowe

394) pozostałych nerwów odcinka lędźwiowo-krzyżowego - całkowite

5

20

7

40

2

15

5

15

5

30

2

15

2

15

5

50

3

20

2

15

15

50

1

6

Niniejsza Tabela urazów oraz uszczerbków będących następstwem nieszczęśliwego wypadku stanowiąca Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków 
Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Bezpieczni.pl została przyjęta Uchwałą Zarządu Generali i obowiązuje od 17.08.2018 r.




