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Anexa 6 la Conditiile de asigurare facultativă de accidente 

Tabel nr.2 
 Indemnizaţii de asigurare pentru leziuni corporale soldate cu 

dizabilitate  permanenta
Grade de dizabilitate (invaliditate) aferent cazului asigurat la CA GENERAL ASIGURĂRI SA  se stabilește  

excluzându-se dovada unei dizabiltați stabilite de CNDDCM ( mai mari  sau mai mici) în corespundere cu  
următoarele pierderi sau incapacităţi funcţionale: 

Dizabilitate severă permanentă totală 
Artico

lul 
Leziuni corporale % 

1 Pierderea totală a vederii la ambii ochi 100 
2 Pierderea totală a ambelor membre superioare (de la cot până 

la palmă) sau pierderea ambelor palme 100 
3 Pierderea totală a auzului la ambele urechi în urma traumei 100 
4 Amputarea maxilarului inferior 100 
5 Pierderea totală a vorbirii 100 
6 Pierderea totală a unei mâini (de la cot până la palmă ) şi a unui 

picior 
100 

7 Pierderea totală a unei mâini (de la cot până la palmă ) şi a unei 
tălpi 

100 

8 Pierderea totală a unei palme şi a unei tălpi 100 
9 Pierderea totală a unei palme şi a unui picior 100 

10 Pierderea totală a ambelor picioare 100 
11 Pierderea totală a ambelor tălpi 100 

Dizabilitate parţială 
Capul 

12 
13 
14 

Pierderea totală a substanţei osoase a craniului pe toată 
grosimea lui 

• pe o suprafaţă de cel puţin 6 cm.p.
• pe o suprafaţă de la 3 până la 6 cm.p.
• pe o suprafaţă mai mică de 3 cm.p.

50 
20 
10 

15 Amputarea parţială a maxilarului inferior sau amputarea pe 
jumătate a maxilarului superior 50 

16 Pierderea totală a unui ochi 40 
17 Pierderea totală a auzului la o ureche 30 

Membrele superioare 
drept stâng 

18 Pierderea unei mâini sau a unei palme 60 50 
19 Pierderea considerabilă a substanţei osoase, mutilare determinată 

irecuperabilă 50 40 
20 Paralizia totală a membrelor superioare (afectarea irecuperabilă a 

nervilor) 68 58 
21 Paralizia totală a nervului circumflex 20 18 
22 Imobilitatea articulaţiei humerale 40 30 

23 
24 

Imobilitatea articulaţiei cotului 
- în poziţie comodă   (15 grade din colţul stâng )         
- în poziţie incomodă 

26 
40 

22 
36 

25 Pierderea considerabilă a substanţei osoase a ambelor oase ale 
antebraţului (mutilare determinată şi ireversibilă) 40 30 

26 Paralizia totală a nervului median 46 36 
27 Paralizia totală a nervului radial al  braţului 40 36 
28 Paralizia totală a nervului radial al  antebraţului 30 25 
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29 Paralizia totală a nervului radial al mîinii 22 16 
30 Paralizia totală a nervului ulnar 30 26 
31 Imobilitatea palmei în poziţie comodă (drept şi în pronaţie) 22 16 
32 Imobilitatea palmei în poziţie incomodă (îndoită sau întinsă sau 

supinată) 
32 26 

33 Pierderea totală sau imobilitatea degetului mare 22 16 
34 Pierderea parţială a degetului mare (falanga unghială) 12 6 
35 Amputarea totală sau imobilitatea degetului arătător 18 12 
36 Pierderea totală a ambelor falange ale degetelor arătătoare 10 8 
37 Pierderea totală a falangei unghiale ale degetelor arătătoare 5 3 
38 Amputarea simultană a degetului mare şi arătător 38 26 
39 Pierderea totală a degetului mare şi oricărui alt deget, în afară de 

cel arătător 
28 22 

40 Pierderea totală a două degete, în afară de degetul mare şi arătător 14 10 
41 Pierderea totală a trei degete, în afară de degetul mare şi arătător 20 16 
42 Pierderea totală a patru degete, inclusiv degetul mare  46 42 
43 Pierderea totală a patru degete, fără degetul mare 40 36 
44 Pierderea totală a degetului mijlociu 10 8 
45 Pierderea totală a oricărui deget, în afară de degetul mare, mijlociu 

sau arătător 
8 4 

 
Nota: Pentru imobilitatea degetelor (cu excepţia celui mare şi arătător) se acordă doar 50% din 
indemnizaţia prevăzută în cazul pierderii acestor degete. 
Notă: dacă Asiguratul este stângaci, atunci procentul de invaliditate a membrelor stângi şi drepte se 
schimbă cu locul. 
 
Membrele inferioare 
46 Pierderea totală a femurului mai sus de jumătate 60 
47 Pierderea totală a femurului mai jos de jumătate 50 
48 Pierderea totală a tălpii (exarticulaţia tibio-tarsală) 45 
49 Pierderea parţială a tălpii (exarticulaţia subastragală) 40 
50 Pierderea parţială a tălpii (exarticulaţia medio tarsală) 35 
51 Pierderea parţială a tălpii (exarticulaţia tarso-metatarsală) 30 
52 Paralizia totală a membrelor inferioare (leziune incurabilă a nervului) 50 
53 Paralizia totală a nervului sciatic popliteu exterior 30 
54 Paralizia totală a nervului sciatic popliteu interior 20 
55 Paralizia totală a ambilor nervi (sciatic popliteu exterior şi interior) 40 
56 Imobilitatea articulaţiei coxofemurale 40 
57 Imobilitatea genunchiului 20 
58 Pierderea substanţei osoase a femurului sau a ambelor oase ale gambei (stare 

incurabilă) 
60 

59 Pierderea substanţei osoase a rotulei genunchiului cu detaşarea considerabilă a 
fragmentelor şi dificultatea gravă a mişcărilor la extensia gambei 

 
40 

60 Pierderea substanţei osoase a rotulei genunchiului cu menţinerea mobilităţii 
gambei 

20 

61 Scurtarea membrului inferior cu cel puţin 5 cm 30 
62 Scurtarea membrului inferior cu 3-5 cm 20 
63 Scurtarea membrului inferior cu 1-3 cm 10 
64 Amputarea totală a tuturor degetelor de la picioare  25 
65 Amputarea a patru degete de la picioare, inclusiv a degetului mare  20 
66 Pierderea totală a patru degete 10 
67 Pierderea totală a unui deget mare 10 
68 Pierderea totală a două degete 5 
69 Amputarea unui deget, cu excepţia degetului mare 3 
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Notă: Imobilitatea degetelor de la picioare (cu excepţia degetului mare) constituie 50% 
din indemnizaţia prevăzută în cazul pierderii acestor degete. 
 
Coloana vertebrală şi măduva spinală 
În cazul pierderii organelor interne, cauzată nemijlocit şi în exclusivitate prin vătămare 
corporală în urma unui accident, acoperit prin Prezentele Condiţii de asigurare, fără vreo 
legătură cu afectarea patologică  anterioară accidentului a organelor interne ale 
asiguratului, se aplică următoarele procente: 
 
Pierderea organelor interne: 
70 Pierderea totală a unui rinichi 30 
71 Pierderea totală a ambilor rinichi 100 
72 Pierderea totală a unui plămân 50 
73 Pierderea totală a splinei 15 
74 Mutilarea organelor  digestive 15 

 




