
verze 024 B-132 Direkt TN 0216 R0011

AEGON Pojišťovna, a.s., 
Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461,

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, 
oddíl B, vložka 9577AEGON Direkt

Oceňovací tabulky pro trvalé následky úrazu
(Příloha č. 2)

Poznámka:
Připojištění trvalých následků úrazu se sjednává ve variantě od 1 % nebo od 10 %. Je-li sjednána varianta od 10 %, pak vzniká nárok na plnění 
jen při procentu poškození min. 10 %.

Číslo 
diagnózy

Trvalý následek Procento poškození

Hlava a smyslové orgány

1 úplná ztráta obou očí 100%

2 úplná ztráta jednoho oka 50%

3 ztráta čočky na jednom oku, která nezpůsobila slepotu 15%

4 ztráta čočky na obou očích, která nezpůsobila slepotu 30%

5 snížení zrakové ostrosti či ztráta zraku jednoho oka – hodnocení dle pomocné tabulky (příloha č. 3) viz přílohu č. 3

6 snížení zrakové ostrosti či ztráta zraku obou očí – hodnocení dle pomocné tabulky (příloha č. 3) viz přílohu č. 3

7 úplná ztráta sluchu obou uší 60%

8 úplná ztráta sluchu jednoho ucha 15%

9 traumatické poškození sluchu jednoho ucha (na základě audiometrického vyšetření) 1–10%

10 traumatické poškození sluchu obou uší (na základě audiometrického vyšetření) 11–20%

11 úplná ztráta jednoho celého boltce 10%

12 úplná ztráta obou celých boltců 15%

13 deformace nosní přepážky s funkčně významnou poruchou nosní průchodnosti 2%

14 úplná ztráta celého nosu 20%

15 chronický atrofi cký zánět sliznice nosní po poleptání nebo po popálení do 10 %

16 částečné odstranění dolní čelisti nebo poloviny čelistní kosti 40%

17 trvalé následky po jednoduché zlomenině spodiny lebeční 1%

18 trvalé následky po komplikované zlomenině spodiny lebeční 10%

19 úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm2 5%

20 úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 cm2 15%

21 úplný defekt v klenbě lební v rozsahu nad 10 cm2 20%

22 úplná traumatická porucha lícního a trojklaného nervu po ukončení léčby 10%

23 poškození tváře (po ukončení léčby) – podélné keloidní jizvy od 2 cm do 4 cm 1%

24 poškození tváře (po ukončení léčby) – podélné keloidní jizvy nad 4 cm 3%

25 poškození tváře (po ukončení léčby) – podélné jizvy nad 5 cm 2%

26 omezení hybnosti sanice s možností oddálení čelistí do 1 cm 5%

27 úplná nehybnost sanice 25%

28 ztráta více než poloviny jazyka 10%

29 ztráta celého jazyka 40%

30 ztráta jednoho zubu (více než poloviny) 1%

31 ztráta každého dalšího zubu (více než poloviny) 1%

32 ztráta více než 5 zubů (ztráta 6 a každého dalšího zubu) 2%

33 ztráta vitality neplní se

34 ztráta, nalomení, poškození mléčného zubu a umělého chrupu neplní se

35 vážné neurologické mozkové poruchy po těžkém poranění hlavy lehkého stupně 20%

36 vážné neurologické mozkové poruchy po těžkém poranění hlavy středního stupně 50%

37 vážné neurologické mozkové poruchy po těžkém poranění hlavy těžkého stupně 100%

Krk

38 stav po úrazu průdušnice nebo hrtanu s trvale zavedenou kanylou 50%

39 ztráta hlasu (afonie) 25%

40 ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy 30%

Úrazy hrudníku, plic, srdce nebo jícnu

41 následky poranění plic a hrudníku podle stupně porušení funkce a rozsahu – jednostranné 20–40%

42 následky poranění plic a hrudníku podle stupně porušení funkce a rozsahu – oboustranné 40–80%

43 poruchy srdeční a cévní, klinicky ověřené, podle stupně porušení funkce 20–80%

44 píštěl jícnu 30%

45 poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně 10%

46 poúrazové zúžení jícnu středního až těžkého stupně 30–60%
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Břicho a trávicí orgány

47 porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy funkce 20–80%

48 ztráta sleziny 20%

49 sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí 30–60%

50 poúrazové zúžení konečníku podle rozsahu 10–40%

Močové a pohlavní orgány

51 ztráta jedné ledviny 25%

52 ztráta obou ledvin 75%

53 píštěl močového měchýře nebo močové trubice 50%

54 ztráta jedné pohlavní žlázy 20%

55 ztráta obou pohlavních žláz  50%

56 ztráta nebo závažné deformity zevních pohlavních orgánů  včetně prsů u žen 10–50%

Páteř a mícha

57 omezení hybnosti páteře lehkého stupně 5–10%

58 omezení hybnosti páteře středního stupně 11–25%

59 omezení hybnosti páteře těžkého stupně 26–55%

(nelze současně hodnotit podle položek 60–62)

60 poúrazové poškození míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce – lehkého stupně  10–25%

61 poúrazové poškození míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce – středního stupně  26–40%

62 poúrazové poškození míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce – těžkého stupně 41–100%

(nelze současně hodnotit podle položek 57–59)

Pánev

63 porušení souvislosti pánevního prstence pouze s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin  15–65%

Horní končetiny 

Hodnota ze sloupce „Domin.“ se použije, pokud dojde k trvalým následkům na dominantní horní končetině, tzn. u praváka na pravé, u leváka na levé. 
Hodnota ze sloupce „Nedomin.“ se použije v případě trvalých následků na nedominantní horní končetině.

Domin. Nedomin.

64 ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem 70% 60%

65 úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jim blízká) 35% 30%

66 úplná ztuhlost ramenního kloubu v příznivém postavení (abdukce 50°, předpažení 45°, vnitřní rotace 20°) 30% 25%

67 omezení hybnosti ramenního kloubu lehkého stupně 1–5% 1–3%

68 omezení hybnosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135°) 10% 8%

69 omezení hybnosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90°) 18% 15%

70 pakloub kosti pažní 40% 35%

71 chronický zánět kostní dřeně jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu 30% 25%

72 endoprotéza ramenního kloubu 30% 35%

73 nenapravitelné vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce 5% 3%

74 nenapravitelné vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu 6% 5%

75 trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu 3% 2%

76 úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jim blízká) 30% 25%

77 úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkých (ohnutí v úhlu do 90°) 20% 16%

78 omezení pohyblivosti loketního kloubu 1–18% 1–15%

79
úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci – v krajním 
odvrácení nebo přivrácení)

20% 16%

80 úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace) 20% 16%

81 pakloub obou kostí předloktí 40% 30%

82 pakloub kosti vřetenní 30% 25%

83 pakloub kosti loketní 20% 15%

84 chronický zánět kostní dřeně kostí předloktí (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) 25% 20%

85 viklavý kloub loketní 20% 15%

86 totální protéza lokte po úrazu 30% 30%

87 ztráta předloktí při zachovalém loketním kloubu 60% 50%

88 ztráta ruky v zápěstí 55% 45%

89 ztráta všech prstů ruky 50% 42%

90 ztráta prstů ruky mimo palec 45% 38%

91 úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo postaveních jemu blízkých (úplné dlaňové nebo hřbetní ohnutí ruky) 30% 25%

92 úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení 20% 15%

93 pakloub člunkové kosti 15% 13%

94 omezení pohyblivosti zápěstí 1–20% 1–15%

95 ztráta koncového článku palce 9% 7%

96 ztráta palce se záprstní kostí 25% 21%

97 ztráta obou článků palce 20% 15%



verze 024 B-132 Direkt TN 0216 R0013

98 úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí) 8% 7%

99 úplná ztuhlost základního kloubu palce 6% 5%

100 úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce podle stupně 1–9% 1–7%

101 úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení 25% 20%

102 porucha úchopové funkce palce při omezení mezičlánkového kloubu 1–6% 1–5%

103 porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu 1–8% 1–7%

104 porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu 1–9% 1–7%

105 ztráta koncového článku ukazováku 5% 4%

106 ztráta obou článků ukazováku 8% 6%

107 ztráta všech tří článků ukazováku 12% 10%

108 úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení 12% 10%

109 úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí 15% 12%

110 porucha úchopové funkce ukazováku – do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm 4% 3%

111 porucha úchopové funkce ukazováku – do úplného sevření do dlaně chybí 2 až 3 cm 6% 4%

112 porucha úchopové funkce ukazováku – do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm 8% 6%

113 porucha úchopové funkce ukazováku – do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm 10% 8%

114 nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce 3% 2%

115 ztráta celého prstu (prostředníku, prsteníku, malíku) s příslušnou kostí záprstní 9% 7%

116 ztráta všech tří článků prstu (prostředníku, prsteníku, malíku) nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu 8% 6%

117 ztráta koncového článku prstu (prostředníku, prsteníku, malíku) 3% 2%

118 úplná ztuhlost všech tří kloubů prstu (prostředníku, prsteníku, malíku) v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedních prstů) 9% 7%

119 poruchy úchopové funkce prstu (prostředníku, prsteníku, malíku) – do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm 2% 1%

120 poruchy úchopové funkce prstu (prostředníku, prsteníku, malíku) – do úplného sevření do dlaně chybí 2 až 3 cm 3% 2%

121 poruchy úchopové funkce prstu (prostředníku, prsteníku, malíku) – do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm 5% 4%

122 poruchy úchopové funkce prstu (prostředníku, prsteníku, malíku) – do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm 8% 6%

123 nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových kloubů 1% 1%

124 větší ztráta měkkých částí apexu prstu se současnou deformací nehtu palce nebo ukazováku 2% 1%

Traumatické poruchy nervů horní končetiny (potvrzené EMG vyšetřením)

(v hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofi cké)

125 traumatická porucha nervu axilárního 1–30% 1–25%

126 traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů 1–45% 1–37%

127 traumatická porucha kmene nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu 1–35% 1–27%

128 obrna distální části vřetenního nervu s poruchou funkce palcových svalů 1–15% 1–12%

129 traumatická porucha nervu muskulokutanního 1–30% 1–20%

130 traumatická porucha distálního kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů 1–40% 1–33%

131 traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohýbače karpu a části hlubokého ohýbače prstů 1–30% 1–25%

132 traumatická porucha středního nervu s postižením všech inervovaných svalů 1–30% 1–25%

133 traumatická porucha všech tří nervů (popřípadě celé pleteně pažní) 1–60% 1–50%

Dolní končetiny

134 ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu 60%

135 ztráta jedné dolní končetiny v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem 60%

136 pakloub stehenní kosti nebo nekróza hlavice 40%

137 endoprotéza kyčelního kloubu bez hodnocení omezení hybnosti kloubu 30%

138 chronický zánět kostní dřeně kosti stehenní (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu) 1–25%

139 zkrácení jedné dolní končetiny – o 2 až 4 cm 5%

140 zkrácení jedné dolní končetiny – o 4 až 6 cm 15%

141 zkrácení jedné dolní končetiny – o více než 6 cm 25%

142 poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou nebo rotační) – za každých celých 5° úchylky 5%

(úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta končetiny; při hodnocení osové úchylky nelze současně hodnotit zkrácení končetiny; úchylky se hodnotí 
teprve tehdy, když přesahují 5°) 

143 úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká) 40%

144 úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí) 30%

145 omezení pohyblivosti kyčelního kloubu – lehkého stupně 1–10%

146 omezení pohyblivosti kyčelního kloubu – středního stupně 11–20%

147 omezení pohyblivosti kyčelního kloubu – těžkého stupně 21–30%

148 úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení – úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 20° 30%

149 úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení – úplné natažení nebo ohnutí nad úhel 30° 45%

150 úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení 1–25%

151 endoprotéza v oblasti kolenního kloubu bez hodnocení omezení hybnosti kloubu 15%

152 omezení hybnosti kolenního kloubu – lehkého stupně 1–8%

153 omezení hybnosti kolenního kloubu – středního stupně 9–12%
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154 omezení hybnosti kolenního kloubu – těžkého stupně 13–25%

155 viklavost kolenního kloubu – v důsledku nedostatečnosti postranního vazu 1–5%

156 viklavost kolenního kloubu – v důsledku nedostatečnosti předního zkříženého vazu 6–15%

157 viklavost kolenního kloubu – v důsledku nedostatečnosti předního i zadního zkříženého vazu 16–25%

158 trvalé následky po operativním vynětí nejméně 1/3 menisku s poruchou funkce kolenního kloubu 1–5%

159 trvalé následky po operativním vynětí nejméně 1/3 menisku u obou menisků 1–10%

160 ztráta dolní končetiny v bérci se ztuhlým kolenním kloubem 50%

161 ztráta dolní končetiny v bérci se zachováním kolenního kloubu 40%

162 pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce 40%

163 chronický zánět kostní dřeně kostí bérce (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu)  1–22%

164
poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osové nebo rotační úchylce (úchylky musí být prokázány rtg. vyšetřením) – za každých 5° 
úchylky 

5%

(úchylky přes 45° se hodnotí jako ztráta bérce; při hodnocení osové úchylky nelze současně hodnotit zkrácení končetiny; úchylky se hodnotí teprve 
tehdy, když přesahují 5°) 

165 ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním 40%

166 ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodézou hlezna 30%

167 ztráta chodidla v Chopartově kloubu s pahýlem v plantární fl exi 40%

168 ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním 25%

169 úplná ztuhlost hlezenního kloubu v nepříznivém postavení (dorsální fl exe nebo větší stupeň plantární fl exe nad 20°) 30%

170 úplná ztuhlost hlezenního kloubu v pravoúhlém postavení 20%

171 úplná ztuhlost hlezenního kloubu v příznivém postavení (ohnutí plosky kolem 5°) 1–20%

172 omezení pohyblivosti hlezenního kloubu – lehkého stupně 1–5%

173 omezení pohyblivosti hlezenního kloubu – středního stupně 6–10%

174 omezení pohyblivosti hlezenního kloubu – těžkého stupně 11–20%

175 úplná ztráta pronace a supinace hlezenního kloubu (izolovaná) 15%

176 omezení pronace a supinace hlezenního kloubu (izolované) 1–12%

177 viklavost hlezenního kloubu v důsledku nedostatečnosti předního nebo zadního vazu 1–15%

178 vbočená nebo vybočená noha následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy 1–25%

179
chronický zánět kostní dřeně v oblasti tarzu a metatarzu a kosti patní (jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení 
následků úrazu) 

1–15%

180 stav po operaci Achillovy šlachy pro posttraumatickou rupturu 1–3%

181 ztráta všech prstů nohy 15%

182 ztráta obou článků palce nohy 10%

183 ztráta koncového článku palce nohy 3%

184 ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku) – za každý prst 2%

185 úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy 3%

186 úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy 7%

187 úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy 9%

188 poúrazové oběhové a trofi cké poruchy na jedné dolní končetině 1–15%

189 poúrazové oběhové a trofi cké poruchy na obou dolních končetinách 1–30%

190 poúrazové atrofi e svalstva končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu na stehně 1–5%

191 poúrazové atrofi e svalstva končetin při neomezeném rozsahu pohybu v kloubu na bérci 1–3%

192 traumatická porucha nervu sedacího 1–50%

193 traumatická porucha nervu stehenního 1–30%

194 traumatická porucha nervu obturatorii 1–20%

195 traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů 1–35%

196 traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů 1–5%

197 traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů 1–30%

198 traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového 1–20%

199 traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového 1–10%

V hodnocení poruch nervů jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofi cké.

Jiné úrazy 

Jizvy a deformity neuvedené v této tabulce, které nezanechají funkční poškození, nejsou v tomto připojištění trvalým následkem úrazu.

Poúrazové pigmentační změny nejsou v tomto připojištění trvalým následkem úrazu.
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Pomocná tabulka (pro č. diag. 5 a 6) stupeň poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí:

Vizus 6/6 6/9 6/12 6/15 6/18 6/24 6/36 6/60 3/60

6/6 0 % 2 % 4 % 6 % 9 % 12 % 15 % 18 % 25 %

6/9 2 % 4 % 6 % 9 % 12 % 15 % 18 % 21 % 28 %

6/12 4 % 6 % 9 % 12 % 15 % 18 % 21 % 25 % 31 %

6/15 6 % 9 % 12 % 15 % 18 % 21 % 25 % 29 % 35 %

6/18 9 % 12 % 15 % 18 % 21 % 25 % 29 % 33 % 39 %

6/24 12 % 15 % 18 % 21 % 25 % 29 % 33 % 38 % 44 %

6/36 15 % 18 % 21 % 25 % 29 % 33 % 38 % 43 % 49 %

6/60 18 % 21 % 25 % 29 % 33 % 38 % 43 % 49 % 55 %

3/60 25 % 28 % 31 % 35 % 39 % 44 % 49 % 55 % 65 %


