
 

Додаток № 1 до Договору добровільного страхування від  

нещасних випадків і хвороб «Перша Допомога» (приєднання) 

 

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ ПРИ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕННЯХ ТА ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКІВАННІ В РЕЗУЛЬТАТІ 

НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ (далі -Таблиця) 

Виплата може проводитися за декількома статтям Таблиці одночасно. Якщо є підстави для виплати за декількома пунктами усередині однієї статті 

Таблиці, то виплата нараховується за пунктом, що передбачає більш високий розмір виплати. Якщо була зроблена виплата по одному з пунктів статті 

Таблиці, а пізніше виявиться підстава для більш високої виплати за цією же статтею Таблиці, то нараховується виплата за пунктом, що передбачає 

більш високий розмір виплати, при цьому розмір виплати зменшується на виплачену раніше суму. У кожному разі сума виплат не може перевищувати 

100% страхової суми за даним ризиком. Настання нижчевикладених ушкоджень повинно бути підтверджене довідкою травматологічного пункту або 
травматологічного відділення поліклініки (лікарні), виданої протягом 24 годин з моменту настання нещасного випадку. 

Таблиця 

Статт

я 

ХАРАКТЕР ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ В РЕЗУЛЬТАТІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ Розмір 

Страхово

ї виплати 

(у % від 

страхової 

суми) 

ЦЕНТРАЛЬНА ТА ПЕРИФЕРІЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА 

1 Перелом кісток черепа:  

а) перелом зовнішньої пластинки кісток склепіння, розходження шва 5 

б) перелом склепіння 15 

в) перелом основи 20 

г) перелом склепіння та основи 25 

2 Відкритий перелом кісток черепа або оперативні втручання на головному мозку і його оболонках у зв’язку з черепно-

мозковою травмою, незалежно від кількості оперативних втручань 

5 

3 Внутрішньочерепний травматичний крововилив:  

а) субарахноїдальний 5 

б) епідуральна гематома 10 

в) субдуральна (внутрішньомозкова, внутрішньошлуночкова) гематома 15 

4 Пошкодження головного мозку:  

а) забій головного мозку 10 

б) струс головного мозку, підтверджене енцефалограмою і діагностовано невропатологом, при стаціонарному лікуванні не менше 10 

днів 

1 

5 Не видалені чужорідні тіла порожнини черепа (за винятком шовного і пластичного матеріалу) 15 

6 Пошкодження спинного мозку на будь-якому рівні, а також «кінського хвоста»  

а) струс 1 

б) забій 10 

в) здавлення, гематомієлія, частковий або повний розрив спинного мозку, хірургічні операції на спинному мозку 60 

7 Периферичне пошкодження (розрив), черепно-мозкових нервів 10 

8 Пошкодження (розрив) шийного, плечового, поперекового, крижового сплетінь і їх нервів:  

 Пошкодження сплетінь:  

а) травматичний плексит 3 

б) частковий розрив сплетіння 40 

в) розрив сплетіння 70 

 Розрив нервів шийного, плечового, поперекового, крижового сплетінь (пахвового, променевого, ліктьового, серединного, 

стегнового, сідничного, малогомілкового, великогомілкового нервів): 

 

г) на рівні променезап’ясткового, гомілковостопного суглоба 10 

д) на рівні передпліччя, гомілки 20 

е) на рівні плеча, ліктьового суглоба, стегна, колінного суглоба 40 

ж) травматичний неврит, розрив гілок променевого, ліктьового, пальцевого, серединного (пальцевих нервів) 1 

ОРГАНИ ЗОРУ 

9 Параліч акомодації одного ока 15 

10 Геміанопсія одного ока 15 

11 Звуження поля зору одного ока:  

а) Неконцентричне 3 

б) Концентричне 10 

12 Пульсуючий екзофтальм одного ока 10 

13 Проникаюче поранення очного яблука, рубцевий трихіаз 10 

14 Необоротне порушення функції сльозопровідних шляхів одного ока 3 

15 Опіки II-III ступеня, непроникаючі поранення очного яблука, гемофтальм, зсув кришталика (за винятком протезованого), не 

видалені сторонні тіла очного яблука і тканинах очниці, рубці оболонок очного яблука, що не викликали зниження зору, ерозія 
рогівки. Поверхневі сторонні тіла на оболонках ока не дають підстав для виплати 

3 

16 Пошкодження одного ока, що спричинило за собою повну втрату зору одного ока 35 

17 Видалення в результаті травми очного яблука, що не володіло зором 10 

18 перелом орбіти 10 

* Примітки: 1. Опіки ока без вказівки ступеня, а також опіки ока I ступеня, що не мали наслідками патологічних змін, не дають підстав для страхової 
виплати. 2. Рішення про страхову виплату за ст.9 - 18 у загальному випадку приймається за підсумками огляду, проведеного після закінчення лікування, 

але не раніше 3-х місяців з дня травми (за умови збереження діагнозу на цей момент). За окремим діагнозами можлива негайна виплата. 3. Сума виплат 

по ст.9 -18 не повинна перевищувати 50% на одне око. 

ОРГАНИ СЛУХУ 

19 Пошкодження вушної раковини, що призвело до:  

а) Рубцеву деформацію або відсутність 1/3 вушної раковини 3 

б) відсутність половини вушної раковини 5 

в) повна відсутність вушної раковини 10 

20 Травматичне зниження слуху, підтверджене аудіометрії: 

на одне вухо 

 

а) на одне вухо 5 

б) Повну глухоту (анакузія) (розмовна мова 0) 30 

21 Розрив барабанної перетинки, що наступив в результаті травми, без зниження слуху 5 



 

Примітки: Розрив барабанної перетинки при переломах основи черепа не дає підстави для виплати по цій статті. Рішення про виплату за ст. 19-21 в 
загальному випадку приймається після закінчення лікування, але не раніше 6 місяців з дня травми, за умови збереження діагнозу на момент виплати. 

Якщо виплата проводиться за ст. 1 (в, г) ст. 21 не застосовується. 

ДИХАЛЬНА СИСТЕМА 

22 Перелом кісток носа, передньої стінки лобної, гайморової пазух, гратчастої кістки 1 

23 Пошкодження легені, що викликало підшкірну емфізему, гемоторакс, пневмонію, ексудативний плеврит, стороннє тіло 

(тіла) грудної порожнини: 

 

а) з однієї сторони 10 

б) з обох сторін 20 

24 Пошкодження легені, що призвело до:  

а) видалення сегмента або декількох сегментів легені 15 

б) видалення частки легені 30 

в) видалення однієї легені 50 

25 Перелом грудини 5 

26 Переломи ребер (або хрящової частини ребра):  

а) одного або двох ребер  1 

б) трьох і більше 3 

27 Проникаюче поранення грудної клітини, торакотомія (незалежно від кількості) з приводу травми:  

а) за відсутності травматичного ушкодження органів грудної клітки 3 

б) при травматичному пошкодженні органів грудної клітки 10 

* Примітка: Якщо легені або їх частину було видалено з причини поранення грудної клітки, ст. 27 не застосовується. 

28 Ушкодження гортані, трахеї, перелом під’язикової кістки 10 

29 Ушкодження гортані, трахеї, під’язикової кістки, щитовидного хряща, опік верхніх дихальних шляхів потягли за собою 

носіння трахеостомічної трубки 

20 

* Примітка: Якщо передбачені виплати по ст.29, ст.28 не застосовується. 

СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА 

30 Ушкодження серця, ендо-, міо-і епікарда і великих магістральних судин, що спричинило за собою серцево-судинну 

недостатність 

35 

31 Ушкодження серця, ендо-, міо-і епікарда, великих магістральних чи периферичних судин, не спричинило за собою серцево-

судинну недостатність 

5 

32 Ушкодження великих периферичних судин, що спричинило за собою серцево-судинну недостатність 25 

* Примітки: 1. До великих магістральних судин слід відносити: аорту, легеневу, безіменну, сонні артерії, внутрішні яремні вени, верхню і нижню 

порожнисті вени, ворітну вену, а також магістральні судини, що забезпечують кровообіг внутрішніх органів. 2. До великих периферичних судин слід 

відносити: підключичні, пахвові (підкрильцові), плечові ліктьові та променеві артерії, клубові, стегнові, підколінні, передні і задні великогомілкової 
артерії; плечоголовні, підключичні, пахвові, стегнові і підколінні вени. 3. Виплата по ст.30 або ст.32 провадиться, якщо вказані ускладнення будуть 

встановлені після закінчення 6 місяців після травми. При виплаті по ст.30 або ст.32 виплата, зроблена раніше за ст.31, утримується. 

ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ 

33 Переломи щелепи:  

а) верхньої щелепи, виличних кісток 5 

б) нижньої щелепи 5 

* Примітка: Якщо при переломі альвеолярного відростка є втрата зубів, то за його перелом за ст. 33 страхова виплата не проводиться 

34 Пошкодження щелепи, що спричинило за собою:  

а) відсутність частини щелепи (за винятком альвеолярного відростка) 40 

б) відсутність щелепи 60 

* Примітка: При виплаті по ст.34 врахована і втрата зубів (незалежно від їх кількості). Якщо передбачені виплати по ст. 34, то ст. 36 не застосовується. 

35 Пошкодження язика, що призвело до:  

а) відсутність язика на рівні дистальної третини 10 

б) на рівні середньої третини 30 

в) на рівні кореня, повна відсутність 50 

36 Втрата зубів:  

а) 4-6 зубів 7 

б) 7-9 зубів 10 

в) 10 і більше 15 

*Примітка: При виплаті за ст. 36, виплата по перелому альвеолярного відростка не проводиться. 2. При переломі або втраті в результаті травми зубів з 

незнімними протезами страхова виплата проводиться з урахуванням втрати тільки опорних зубів. При пошкодженнях знімних протезів, або переломі 

хворобливо змінених зубів, тобто уражених хворобами каріозного (карієс, пульпіт, періодонтит) або некаріозного (гіпоплазія емалі, флюороз) 
походження, у т.ч. пломбованого зуба, виплата не проводиться. Однак, якщо хворобливо змінені зуби знаходилися в лінії перелому щелепи і видалені у 

зв’язку з цим переломом, то за їх втрату виплата провадиться на загальних підставах. 3. Якщо видалений у зв’язку з травмою зуб буде імплантований, 

виплата проводиться на загальних підставах. При видаленні згодом цього зуба додаткова виплата не проводиться. 

37 Пошкодження стравоходу, що викликало його звуження 30 

38 Пошкодження органів травлення, що призвело до:  

а) рубцеве звуження шлунка, кишечнику, задньопрохідного отвору 15 

б) спайкової хвороби, стан після операції з приводу спайкової непрохідності 25 

в) кишковий свищ, кишково-піхвовий свищ, свищ підшлункової залози 40 

г) накладення колостоми, при умові збереження колостоми по закінченню 6 міс. після травми 50 

39 Ушкодження печінки, жовчного міхура в результаті травми, що спричинило за собою:  

а) підкапсульного розриву печінки, що потребувало оперативного втручання 20 

б) підкапсульного розриву печінки, що не потребувало оперативного втручання 5 

в) видалення жовчного міхура 10 

г) видалення більше половини печінки в результаті травми 30 

Примітка: При наявності вірусного або токсичного ураження печінки до настання нещасного випадку, розмір виплати по травмі печінки складе 50% від 
розміру, зазначеного в ст.39. 

40 Пошкодження селезінки, що спричинило за собою:  

а) підкапсульного розриву селезінки, що не потребувало оперативного втручання 10 

б) видалення селезінки: 20 

41 Пошкодження шлунка, підшлункової залози, кишечнику, брижі, які потягли за собою  

а) видалення частини до 1/3 шлунка, 1/3 кишечнику 15 

б) видалення частини 1/2 шлунка, 1/3 хвоста підшлункової залози, 1/2 кишечнику 25 

в) видалення частини 2/3 шлунка, 2/3 кишечнику, 2/3 тіла підшлункової залози 40 

г) видалення шлунка, 2/3 підшлункової залози, кишечнику 50 

СЕЧОСТАТЕВА СИСТЕМА 



 

42 Пошкодження нирки, що призвело до:  

а) забій нирки (нирок), підтверджений клініко-лабораторними проявами, підкапсульний розрив нирки, що не потребував 
оперативного втручання 

1 

б) видалення частини нирки, хронічну ниркову недостатність (якщо це ускладнення є після закінчення 6 місяців після травми) 20 

в) видалення нирки 50 

43 Пошкодження органів сечовидільної системи, що призвело до:  

а) термінальну стадію гострої ниркової недостатності в результаті травми органів сечовидільної системи або травматичного 
токсикозу 

50 

б) непрохідність сечовода, сечівника, сечостатеві нориці 40 

44 Пошкодження органів сечовидільної системи, у зв’язку з яким вироблено одне або декілька оперативних втручань 10 

* Примітка: Якщо видалена нирка або частину нирки, ст. 44 не застосовується 

45 Пошкодження статевої системи, що призвело до:  

 У жінок:  

а) втрату одного яєчника, яєчника і однієї маткової труби, яєчника і двох маткових труб 15 

б) втрату двох яєчників (єдиного яєчника) 25 

в) втрату матки з трубами у віці:  

 до 40 років 50 

 від 41 до 50 року 30 

 від 51 року і старше  15 

г) втрату однієї молочної залози 15 

д) втрату двох молочних залоз 30 

 У чоловіків:  

е) втрату двох яєчок, частини статевого члена 30 

ж) втрату статевого члена 40 

з) втрату статевого члена і одного або двох яєчок 50 

М’ЯКІ ТКАНИНИ 

46 Розміри Страхової виплати при опіках II - IV ступеня, за винятком опіків, що виникли в результаті впливу 

ультрафіолетового (сонячного) випромінювання, наведені в останньому розділі цієї Таблиці: 

- 

47 Пошкодження (крім опіків) м’яких тканин волосистої частини голови, тулуба, кінцівок, що призвели до утворення 

рубцевого пошкодження: 

 

а) 1% - 2% поверхні тіла 1 

б)  3% - 5% поверхні тіла 3 

в) 6% - 9% поверхні тіла 10 

г) 10% -20% поверхні тіла 20 

д) 21%-30% поверхні тіла 30 

е) 31% та більше 60 

48 Пошкодження м’яких тканин обличчя, передньо-боковій поверхні шиї, підщелепної області, вушних раковин, які потягли 

за собою: 

 

а) утворення рубців площею від 5 см2 і більше або загальною довжиною 5 см і більше 10 

б) утворення рубців площею від 10 см2 і більше або загальною довжиною 15 см і більше 20 

* Примітки: Якщо була проведена виплата по ст.46, виплата по ст.48 здійснюється за вирахуванням раніше виробленої за ст.46 виплати. При відкритих 

переломах кісток та операціях виплата за рубці не проводиться. 

49 Опікова хвороба, опіковий шок 10 

* Примітки: 1. До косметично помітних, підлягаючих оцінці по ст.47 і ст.48, відносяться рубці, що відрізняються за забарвленням від оточуючої шкіри, 
втягнуті або виступаючі над її поверхнею, що стягують тканини. 2. Площа рубців визначається після проведення лікування, на момент закінчення 3 

місяців після травми. Площа опіків визначається за станом на момент закінчення 10 днів після травми. 3. Якщо косметичне порушення настало в 

результаті переломів кісток лицьового черепа або оперативних втручаннях на кістках лицевого черепа, викликаних травмою, то виплата проводиться з 
урахуванням і перелому, і післяопераційного рубця шляхом підсумовування. В інших випадках виплата за післяопераційний рубець або рубець, що 

утворився в результаті відкритого перелому, не проводиться. При визначенні площі рубців слід враховувати й рубці, що утворилися на місці взяття для 

заміщення ураженої ділянки шкіри шкірного трансплантата. 4. 1% поверхні тіла досліджуваного дорівнює площі долонної поверхні його кисті і пальців. 
Ця площа визначається в квадратних сантиметрах шляхом множення довжини кисті, вимірюваної від зап’ясткового суглоба до верхівки нігтьової 

фаланги III пальця на її ширину, вимірювану на рівні головок II-V п’ясткових кісток (без урахування I пальця). 

ХРЕБЕТ 

50 Перелом тіла, дуги, суглобових відростків хребців (за винятком крижів та куприка):  

а) одного-двох хребців, якщо хірургічні операції на хребцях не проводилися 15 

б) трьох і більше хребців, хірургічні операції на хребцях або остистих відростках (крім куприка), у тому числі заміна або видалення 

хребців (крім куприка) 

20 

51 Повний розрив міжхребцевих зв’язок (при госпіталізації не менше 14 днів), вивих хребців (за винятком куприка) 10 

* Примітка: При рецидивах вивиху / підвивиху хребця страхова виплата не проводиться. 

52 Перелом поперечних або остистих відростків:  

а) одного-двох 5 

б) трьох і більше 10 

* Примітка: Якщо передбачені виплати по ст.50, ст.52 не застосовується 

53 перелом крижів 10 

54 Пошкодження куприка:  

а) перелом куприкових хребців 10 

б) видалення куприкових хребців у зв’язку з травмою 15 

ВЕРХНЯ КІНЦІВКА (ЗА КОЖНУ РУКУ) 

ЛОПАТКА, КЛЮЧИЦЯ 

55 Перелом лопатки (крім суглобової западини), ключиці, повний або частковий розрив зв’язок акроміально-ключичного, 

грудинно-ключичного зчленувань: 

 

а) перелом однієї кістки, відрив клювовидного відростка лопатки, розрив зв’язок одного зчленування 5 

б) перелом двох кісток, подвійний перелом однієї кістки, розрив зв’язок двох зчленувань, перелом-вивих ключиці 10 

в) незрощений перелом (помилковий суглоб), перелом двох кісток і розрив одного зчленування. Виплата по ст.55, пункт в) за 

діагнозом «незрощений перелом (помилковий суглоб)» проводиться не раніше, ніж через 9 місяців з дня травми при умові 
збереження діагнозу на момент виплати. 

15 

ПЛЕЧОВИЙ СУГЛОБ 

56 Пошкодження плечового суглоба (перелом суглобової западини лопатки, головки плечової кістки, анатомічної шийки 

плечової кістки або лопатки, відриви горбків плечової кістки, розрив зв’язок або суглобової капсули): 

 

а) розрив зв’язок або суглобової капсули, перелом однієї кістки, відриви горбків плечової кістки, вивих плеча 5 



 

б) перелом двох кісток, перелом-вивих 10 

в) незрощений перелом. Виплата по ст.56, пункт в) проводиться не раніше, ніж через 9 місяців з дня травми при умові збереження 
діагнозу на момент виплати. 

20 

57 Пошкодження плечового суглоба, що призвело до:  

а) відсутність рухів у суглобі (анкілоз). Виплата по ст.57, пункт а) проводиться не раніше, ніж через 9 місяців з дня травми при умові 

збереження діагнозу на момент виплати. 

30 

б) "Бовтаючийся" плечовий суглоб в результаті резекції суглобових поверхонь кісток 40 

* Примітки: Якщо з причин пошкоджень, перелічених у пунктах 55, 56 і 57, проводились хірургічні втручання, додаткової виплаті підлягає 10% 

страхової суми. При цьому додаткова виплата за взяття трансплантата не проводиться. Якщо у зв’язку з травмою плечового суглоба проводилася 

виплата за ст. 56, а потім виникли ускладнення, перелічені в ст. 57, виплати проводяться у відповідності з одним із підпунктів ст. 57, за вирахуванням 
раніше зробленої виплати. 

* Примітки до ст. 56: При рецидивах вивиху / підвивиху плеча страхова виплата не проводиться 

ПЛЕЧЕ 

58 Перелом плечової кістки на будь-якому рівні (за винятком суглобів):  

а) без зміщення 10 

б) зі зміщенням, подвійний перелом 15 

59 Перелом плечової кістки, ускладнений утворенням помилкового суглоба 35 

* Примітка: Виплата по ст.59 проводиться не раніше, ніж через 9 місяців з дня травми при умові збереження діагнозу на момент виплати. Якщо у 

зв’язку з травмою плечового суглоба проводилася виплата по ст.58, а потім виникли ускладнення, зазначені в ст.59, виплати проводяться у 
відповідності зі ст.59, за вирахуванням раніше зробленої виплати. 

ЛІКТЬОВИЙ СУГЛОБ 

60 Пошкодження області ліктьового суглоба (перелом в області суглобів поверхонь, анатомічної шийки ліктьової, променевої, 

плечової кісток, розрив зв’язок або капсули суглоба): 

 

а) перелом однієї кістки, відрив кісткових фрагментів / відростків, розрив зв’язок (повний або частковий розрив) або капсули суглоба 5 

б) перелом двох або трьох кісток, перелом однієї-двох кісток и розрив зв’язок / капсули 10 

в) перелом кісток зі зміщенням уламків 15 

61 Пошкодження області ліктьового суглоба, що призвели до:  

а) відсутність рухів у суглобі. Виплата по ст.61, пункт а) проводитися не раніше, ніж через 9 місяців з дня травми при умові 
Збереження діагнозу на момент виплати. 

30 

б) "Бовтаючийся" ліктьовій Суглоб (внаслідок резекції суглобів поверхонь кісток) 40 

* Примітки: Якщо з причин пошкоджень, перелічених у пунктах 60 и 61, проводились хірургічні втручання, додаткової виплаті підлягає 10% страхової 

суми. При цьому Додаткова виплата за взяття трансплантата не проводиться. Якщо у зв’язку з травмою ліктьового суглоба проводять виплата по ст.60, 
а потім виникли ускладнення, перелічені в ст.61, виплати проводяться у відповідності з одним із підпунктів ст.61, з вирахуванням раніше зробленої 

виплати 

ПЕРЕДПЛІЧЧЯ 

62 Перелом кісток передпліччя (ліктьової, променевої) на будь-якому рівні, за винятком області суглобів:  

а) перелом однієї кістки 5 

б) перелом двох кісток 10 

ПРОМЕНЕВОЗАП’ЯСНИЙ СУГЛОБ 

63 Перелом кісток передпліччя в області дистального метафіза, міжсуглобової перелом кісток, складових 

променевозап’ястний суглоб, повний або частковий розрив зв’язок: 

 

а) перелом кісток 3 

б) Повний або частковий розрив зв’язок 1 

64 Травматичний анкілоз зап’ясткового суглоба 10 

* Примітка: Виплата по ст.64 проводиться не раніше, ніж через 9 місяців з дня травми при умові збереження діагнозу на момент виплати. 

КІСТКИ КИСТІ 

65 Перелом або вивих кісток зап’ястя:  

а) однієї кістки (за винятком човноподібної) 3 

б) двох і більше кісток (за винятком човноподібної), човноподібної кістки 5 

ПАЛЬЦІ КИСТІ: ПЕРШИЙ ПАЛЕЦЬ (ВЕЛИКИЙ ПАЛЕЦ) 

66 Перелом, розрив сухожиль або капсули суглобів 3 

67 Ушкодження пальця, що призвело до відсутності рухів:  

а) в одному суглобі 1 

б) у двох суглобах 3 

* Примітка: Виплата по ст.67 проводиться не раніше, ніж через 6 місяців з дня травми при умові збереження діагнозу на момент виплати. 

68 Втрата першого пальця 15 

ПАЛЬЦИ КИСТІ: ДРУГИЙ, ТРЕТІЙ, ЧЕТВЕРТИЙ, П’ЯТИЙ ПАЛЬЦІ 

69 Перелом, розрив сухожиль або капсули суглобів пальця - за кожен палець 1 

70 Втрата другого пальця 5 

71 Втрата третього, четвертого, п’ятого пальця - за кожен палець 3 

72 Травматична ампутація всіх пальців руки або ушкодження, що призвело до ампутації всіх пальців руки 40 

НІЖНІ КІНЦІВКИ (ЗА КОЖНУ НОГУ) 

ТАЗ 

73 Перелом кісток тазу:  

а) перелом крила клубової кістки 10 

б) перелом лонної, сідничної кістки, тіла клубової кістки, вертлюжної западини 10 

в) перелом двох і більше кісток або подвійний перелом однієї кістки 15 

74 Розрив лонного, крижово-клубового зчленування:  

а) одного зчленування 10 

б) двох і більше зчленувань 15 

75 Перелом голівки, шийки стегна вивих стегна, повний або частковий розрив зв’язок, розтягнення зв’язок:  

а) перелом голівки, шийки, вивих стегна 10 

б) Повний і частковий розрив зв’язок 5 

76 Пошкодження кульшового суглоба, що призвело до:  

а) відсутність рухів (анкілоз). Виплата по ст.76, пункт а) проводиться не раніше, ніж через 9 місяців з дня травми при умові 
збереження діагнозу на момент виплати 

20 

б) "бовтається" суглоб (внаслідок резекції голівки стегна, вертлюжної западини) 40 

* Примітка до ст. 75: При рецидивах вивиху / підвивиху стегна страхова виплата не проводиться 

БЕДРО 

77 Перелом стегна на будь-якому рівні (за винятком області суглобів):  



 

а) без зміщення уламків 15 

б) зі зміщенням, подвійний перелом стегна 20 

78 Перелом стегна, що ускладнився утворенням помилкового суглоба (незрощений перелом) 50 

* Примітки: Виплата по ст.78 проводиться не раніше, ніж через 9 місяців з дня травми при умові збереження діагнозу на момент виплати. Якщо у 

зв’язку з травмою проводилася виплата по ст.77, а потім виникли ускладнення, перелічені в ст.78, виплати проводяться у відповідності зі ст.78, за 

вирахуванням раніше зробленої виплати. 

КОЛІННЫЙ СУГЛОБ 

79 Пошкодження області колінного суглоба, що призвело до:  

а) пошкодження меніска (менісків), розрив зв’язок, відриви кісткового фрагмента (фрагментів) 3 

б) перелом колінної чашечки 10 

в) перелом кісток, складових колінного суглобу (дистальний епіфіз стегна і проксимальний епіфіз великогомілкової кістки) 20 

80 Пошкодження колінного суглоба, що призвело до:  

а) відсутність рухів у суглобі (анкілоз). Виплата по ст.80, пункт а) проводиться не раніше, ніж через 9 місяців з дня травми при умові 

збереження діагнозу на момент виплати. 

20 

б) «бовтається» колінний суглоб (внаслідок резекції суглобових поверхонь кісток) 25 

ГОМІЛКА 

81 Перелом кісток гомілки (за винятком області суглобів):  

а) малогомілкової кістки 5 

б) великогомілкової, подвійний перелом малогомілкової 10 

в) обох кісток, подвійний перелом великогомілкової 15 

ГОМІЛКОВОСТОПНИЙ СУГЛОБ 

82 Пошкодження області гомілковостопного суглоба:  

а) перелом однієї щиколотки або краю великогомілкової кістки, розрив зв’язок або суглобової капсули 5 

б) перелом обох гомілок (кісток гомілки), перелом щиколотки з краєм великогомілкової кістки, розрив дистального синдесмозу 10 

в) перелом однієї або двох щиколоток з краєм великогомілкової кістки і розрив дистального синдесмозу в поєднанні з підвивихом 

(вивихом) стопи 

20 

83 Пошкодження гомілковостопного суглоба, що призвело до:  

а) відсутність рухів у суглобі (анкілоз). Виплата по ст.83, пункт а) проводиться не раніше, ніж через 9 місяців з дня травми при умові 

збереження діагнозу на момент виплати. 

20 

б) "Бовтаючийся" гомілковостопний суглоб (внаслідок резекції суглобових поверхонь кісток). 25 

84 Повний розрив ахілового сухожилля: 2 

СТОПА, ПАЛЬЦІ НІГ 

85 Переломи кісток, розрив зв’язок стопи:  

а) перелом однієї-двох кісток (крім бічної кістки), розрив зв’язок 1 

б) перелом трьох і більше кісток, п’яткової кістки 5 

86 Переломи, розриви сухожиль одного або більше пальців однієї стопи:  

 перелом чи вивих однієї або декількох фаланг, пошкодження сухожиль (повний або частковий розрив) одного або більше пальців 1 

87 Травматична ампутація або ушкодження, що призвело до ампутації пальців ніг:  

а) великого пальця 2 

б) другого, третього, четвертого, п’ятого пальців - за кожен палець 1 

88 Ушкодження, що спричинило розвиток посттравматичного тромбофлебіту, лімфостазу, остеомієліту, порушення трофіки 1 

* Примітки: ст.88 застосовується при тромбофлебіті, лімфостазі і порушеннях трофіки, викликаних травмою опорно-рухового апарату (за винятком 

пошкодження великих периферичних судин і нервів), через 6 місяців з дня травми, при підтвердженні діагнозу на момент виплати. Гнійні запалення 
пальців не дають підстав для виплати. 

89 Травматичний шок або шок, який розвинувся внаслідок гострої крововтрати, пов’язаної з травмою (геморагічний шок) 5 

90 Якщо в результаті нещасного випадку, що стався із Застрахованою особою віком від 2 до 17 років протягом строку 

страхування, отримано тілесне ушкодження або проведено хірургічне лікування, не передбачене цією "Таблицею", то 

Страхова виплата проводиться виходячи з строку безперервного перебування на стаціонарному лікуванні, прямою 

причиною якого є зазначений нещасний випадок, що підтверджено відповідним виписним епікризом медичного закладу, де 

проводилося стаціонарне лікування 

 

а) Стаціонарне лікування від 9 до 14 календарних днів 1 

б) Стаціонарне лікування від 15 до 32 календарних днів 2 

в) Стаціонарне лікування від 33 днів і більше 3 

91 Якщо в результаті нещасного випадку, що стався із Застрахованою особою віком від 18 до 70 років протягом строку 

страхування, отримано тілесне ушкодження або проведено хірургічне лікування, не передбачене цією "Таблицею", то 

Страхова виплата проводиться виходячи з безперервного строку непрацездатності, прямою причиною якої є зазначений 

нещасний випадок, що підтверджено відповідним виписним епікризом медичного закладу, де проводилося стаціонарне 

лікування 

 

а) Строк непрацездатності від 9 до 14 календарних днів 1 

б) Строк непрацездатності від 15 до 32 календарних днів 2 

в) Строк непрацездатності від 33 днів і більше 3 

ЗНИЖЕННЯ ЗОРУ ВНАСЛІДОК ТРАВМИ 

Гострота Зору Розмір страхової 
виплати, у % 

Гострота Зору Розмір страхової 
виплати, у % До травми Після травми До травми Після травми 

1.0 0.6 - 0.9 5 0.5 0.3 - 0.4 5 

 0.4 - 0.5 10  0.2 10 

 0.3 15  0.1 20 
 0.2 20  0.0 50 

 0.1 50    

 0.0 100    

0.9 0.6 - 0.8 5 0.4 0. 2-0.3 5 
 0.4 - 0.5 10  0.1 10 

 0.3 15  0.0 50 

 0.2 20    
 0.1 50    

 0.0 100    

0.8 0.6 - 0.7 5 0.3 0.2 5 
 0.4 - 0.5 10  0.1 10 

 0.3 15  0.0 50 

 0.2 20    
 0.1 50    



 

 0.0 100    

0.7 0.5 - 0.6 5 0.2 0.1 5 
 0.3 - 0.4 10  0.0 20 

 0.2 20    

 0.1 50    
 0.0 100    

0.6 0.4 - 0.5 5 0.1 0.0 20 

 0.2 - 0.3 10    
 0.1 50    

 0.0 100    

Примітка: до повної сліпоти (0.0) прирівнюється гострота зору нижче 0.01 і до світловідчуття (рахунок пальців в особи). 

Площа опіку  ступінь опіку 

у % від поверхні тіла  II III IV 

Розмір виплати (у% від страхової суми) 

Опіки м’яких тканин волосистої частини голови, тулуба, кінцівок 

1-2 1 2 3 

3-5 2 4 5 

6-9 5 9 10 

10-20 15 17 20 

21-30 25 28 30 

31-40 50 55 60 

41-60 70 80 80 

61-90 80 100 100 

Більше 90 100 100 100 

Опіки м’яких тканин обличчя, передньо-бокової поверхні шиї, підщелепної області, вушних раковин 

1-2 5 10 15 

3-4 10 15 20 

5-6 15 25 30 

7-8 20 30 40 

ПРИ ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ В РЕЗУЛЬТАТІ НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ Розмір 

страхової 

виплати 

(% від 

страхової 

суми) 

ВИД ХІРУРГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

ЧЕРЕВНА ПОРОЖНИНА  

Дві або більше хірургічні операції, зроблених через той самий доступ, будуть вважатися як одна операція  

а) апендектомія 50 

б) резекція кишечнику   70 

в) резекція шлунка    70 

г) гастро-ентеротомія       60 

д) видалення жовчного міхура (холіцистектомія) 70 

е) лапаротомія для проведення діагностики, лікування або видалення одного або декількох органів, за винятком вищезгаданого 50 

ж) лапароскопія з метою діагностики або лікування 50 

АБСЦЕС  

a) розкриття поверхневого абсцесу, фурункула (одного або декількох) 5 

б) лікування карбункулу або абсцесу, що вимагають госпіталізації, одного або декількох 10 

АМПУТАЦІЯ  

a) одного пальця руки або ноги 10 

б) кисті, передпліччя або стопи до гомілковостопного суглоба 20 

в) ноги, руки або стегна 40 

г) стегна (на рівні таза) 70 

МОЛОЧНА ЗАЛОЗА  

a) ампутація однієї або обох повністю з резекцією лімфовузлів у пахвовій області 70 

б) ампутація однієї або обох, часткова 40 

ГРУДНА КЛІТКА  

a) загальна торакопластика 100 

б) видалення легені або частини легені 70 

в) розкриття грудної порожнини з метою діагностики або лікування 20 

г) бронхоскопія діагностична     10 

д) бронхоскопія операційна, що виключає біопсію   20 

е) кардіохірургія із заміною стулок клапанів 100 

ж) кардіохірургія з використанням шунтування 75 

з) кардіохірургія, що включає реконструкцію судин  50 

ВУХО  

a) мірінготомія (розсічення барабанної перетинки) 5 

б) мастоідектомія – повна однобічна 50 

в) мастоідектомія – повна двостороння 60 

г) фенестрація – однієї або двох сторін 100 

СТРАВОХІД  

a) операція із приводу стриктури 40 

б) гастроскопія 10 



 

ОКО  

a) відслойка сітківки – численні розриви 100 

б) катаракта 50 

в) глаукома 30 

г) видалення очного яблука 30 

д) видалення криловидної пліви (ітеригія) 20 

е) розкриття ячменя (на оці) або видалення халязіону 5 

ПЕРЕЛАМИ лікування простих переламів  

 У випадку відкритих переламів виплата, виражена у відсотках, збільшується на 50%, але не буде перевищувати максимальну страхову суму по 

даному покриттю, зазначену в Договорі страхування. 

 У випадку переламів, що вимагають відкритого операційного втручання, включаючи трансплантацію кістки або зрощування кістки, виплата, виражена 

у відсотках, збільшується на 100%, але не буде перевищувати максимальну страхову суму по даному покриттю, зазначену в Договорі страхування. 

a) ключиці, лопатки або передпліччя, однієї кістки 15 

б) куприка, передплюснових, цвілевих або os calsis 10 

в) стегна 40 

г) плеча або ноги 25 

д) кожного пальця руки або ноги, або ребра 5 

е) передпліччя – дві кістки, надколінка або таза, що не потребують витяження 20 

ж) ноги, двох кісток  30 

з) нижньої щелепи  20 

и) зап’ястя, п’ясткової кістки, кісток носа, двох і більше ребер або грудини 10 

к) таза, що вимагає витяження 30 

л) хребця, поперечних відростків (кожного) 5 

м) хребця, компресійний перелам, одного або більше  40 

н) зап’ястя  10 

СЕЧОСТАТЕВА СИСТЕМА  

a) видалення нирки      70 

б) фіксація нирки 70 

в) лапаротомія з метою діагностики або лікування пухлин або каменів у нирках, сечоводі або сечовому міхурі за допомогою інвазійної 
хірургії 

60 

г) лапаротомія з метою діагностики або лікування або видалення пухлин або каменів у нирках, сечоводі або сечовому міхурі за 

допомогою каутеризації, ендоскопічних засобів або літотріпсії 
20 

д) стриктура або уретра – відкрите хірургічне втручання 30 

е) внутрішньо-уретральні операції за допомогою інвазійної хірургії 15 

ж) простата – повне видалення шляхом оперативного втручання – повний курс процедур 70 

з) простата – часткове видалення ендоскопічним способом 25 

и) простата – інші види операційного втручання 50 

к) орхіектомія або видалення придатка яєчка 25 

л) гідроцеле (водянка оболонок яєчка) або варикоцеле, варикозне розширення вен cіменного канатика  10 

м) видалення фіброзних новотворів без лапаротомії (без розкриття черевної порожнини) 20 

ЗОБ  

a) часткове або повне видалення щитовидної залози, включаючи всі стадії операційних процедур 70 

ГРИЖА  

а) інвазійна хірургія – одиночна грижа  20 

б) інвазійна хірургія – подвійна грижа 25 

в) радикальна операція, що включає ін’єкційний метод для лікування одиночної грижі 40 

г) радикальна операція, що включає ін’єкційний метод для лікування подвійної грижі 50 

СУГЛОБИ ТА ВИВИХИ  

Для вивиху, що вимагає відкритого оперативного втручання, розмір вказаної нижче Страхової виплати збільшиться у два рази, але не буде 

перевищувати максимальну страхову суму по даному покриттю, зазначену в Договорі страхування. 

a) розсічення суглоба для лікування хвороби або травми, за винятком нижчезгаданих випадків і за винятком парацентеза 15 

б) розсічення плечового, ліктьового, тазостегнового або колінного суглобів, за винятком парацентеза 40 

в) ексцизія, відкрита фіксація, екзартикуляція або артропластика на плечі, стегні або хребті 75 

г) ексцизія, відкрита фіксація, екзартикуляція або артропластика на коліні, лікті, зап’ясті або щиколотці 35 

д) вивихи пальців рук і ніг (кожного) 5 

е) вивихи плеча або ліктя, зап’ястя або щиколотки 15 

ж) вивих нижньої щелепи 5 

з) вивихи таза або коліна, за винятком колінної чашечки 20 

и) вивихи надколінка 5 

НІС  

a) операція усередині носової порожнини 15 

б) операція поза носовою порожниною 35 

в) поліп, видалення одного або декількох 5 

г) підслизова резекція 25 

д) конхотомія (резекція носової раковини) 10 

ПАРАЦЕНТЕЗ  

a) черевної порожнини 10 

б) грудної клітки або сечового міхура, за винятком катетеризації 5 

в) барабанної перетинки, суглобів або хребта, парацентез у випадку водянки оболонок яєчка 5 

ПРЯМА КИШКА ТА РЕКТОСКОПІЯ  

а) радикальна резекція із приводу злоякісних новотворів, всі стадії, включаючи колостомію 100 

б) геморой тільки зовнішній, висічення, повний комплекс процедур 10 

в) геморой внутрішній або внутрішній і зовнішній, включаючи випадання прямої кишки, загальне для висічення або повного курсу 
ін’єкційного методу лікування 

20 

г) свищ у задньому проході 15 

д) тріщина в задньому проході 5 

е) ректоскопія з або без біопсії 10 

ж) колоноскопія з або без біопсії 15 

з) інші види операцій на прямій кишці 20 

ЧЕРЕП  



 

а) трепанація черепа для термінового видалення гематоми 100 

б) трепанація черепа за допомогою судинної хірургії 75 

в) трепанація черепа для видалення пухлин 75 

ГОРЛО  

а) тонзилектомія або тонзилектомія і аденоектомія для дорослих і дітей старше 15 років 15 

б) тонзилектомія або тонзилектомія і аденоектомія для дітей молодше 15 років 10 

в) використання ларингоскопа для постановки діагнозу 5 

ПУХЛИНИ видалення шляхом хірургічного втручання:  

a) злоякісної пухлини, за винятком слизової оболонки, шкіри і підшкірної тканини 50 

б) злоякісної пухлини слизової оболонки, шкіри й підшкірної тканини 25 

в) волосяний (пилоніальної кісти або кіст) 25 

г) доброякісних пухлин яєчка або молочної залози 20 

д) гангліїв (нервових вузлів) 5 

е) доброякісних пухлин, однієї або декількох за винятком зазначених у даній секції 10 

ж) варикозне розширення вен – повний комплекс процедур на всіх венах, або хірургічне втручання або ін’єкційний метод лікування 
однієї ноги 

20 

з) варикозне розширення вен – повний комплекс процедур на всіх венах, або хірургічне втручання або ін’єкційний метод лікування двох 

ніг 
30 

 

 

 


