
 

 
 

Додаток №1 

до Договору добровільного комплексного  

                                                                                          страхування  подорожуючих за кордон 

  

Таблиця страхових виплат 

 

Перелік травм та пошкоджень внутрішніх органів та частин тіла 
% від 

страхової суми  

1 2 

 

1. ПОВЕРХНЕВІ ТРАВМИ, ЗАБОЇ, САДНА, ГЕМАТОМИ М’ЯКИХ 

ТКАНИН, УШКОДЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКОВОГО АПАРАТУ РІЗНИХ 

ЛОКАЛІЗАЦІЙ ТА ГЕМАРТРОЗИ 

  

1 2 

1.1. Поверхневі травми, забої, садна гематоми м’яких тканин різних 

локалізацій  
1 

1.2.  Ускладнені поверхневі травми, забої, садна гематоми м’яких тканин 

різних локалізацій  
2 

1.3. Ушкодження та розриви зв’язок і сухожилків різних локалізацій (якщо 

інше не передбачене відповідним пунктом даної  Таблиці) 
3 

1.4. Гемартроз суглобів різних локалізацій 3 

Примітка : 

Страхова виплата за повторне ушкодження зв’язок певного суглоба проводиться лише 

в тому разі, коли воно настало по закінченні року після попередньої такої ж травми.  

У разі лікування гемартрозу  пункційним методом виплата проводиться на загальних 

підставах згідно п 1.4.  

 

2. РАНИ РІЗНИХ ЛОКАЛІЗАЦІЙ   

1 2 

2.1. Різані  

2.1.1. Поверхневі різані рани шкірних покровів тулуба, кінцівок, волосистої 

частини голови та рани до 5 см. 
2 

2.1.2. Різані рани шкірних покровів тулуба, кінцівок, волосистої частини 

голови, розміром 5-10 см. 
3 

2.1.3. Різані рани шкірних покровів тулуба, кінцівок, волосистої частини 

голови, розміром  понад 10 см., та глибокі рани 
4 

2.1.4. Множинні різані рани шкірних покровів тулуба, кінцівок, волосистої 

частини голови  
5 

2.1.5. Поверхневі  різані рани обличчя, шиї, ділянки статевих органів 2 

2.1.6. Різані рани обличчя, шиї, ділянки статевих органів  4 

2.1.7. Множинні різані рани обличчя, шиї, ділянки статевих органів  5 

2.1.8. Різані рани, проникаючі в порожнину (колінного, плечового чи ін.) 

великого суглобу 
6 

У разі виникнення  ускладнень при лікуванні різаних ран (нагноєння, тощо)  додатково 

до виплати по діагнозу виплачується  1 %. 

За первинну та вторинну хірургічну обробку ран відшкодування не здійснюється. 

2.2. Колоті  

2.2.1. Колоті  непроникаючі рани різних локалізацій  2 

2.2.2. Колоті  рани обличчя, шиї, ділянки статевих органів  3 



 2 

2.2.3. Множинні колоті  рани 4 

2.2.4. Колоті  рани, проникаючі в порожнину (колінного, плечового чи ін.) 

великого суглобу 
6 

           У разі виникнення  ускладнень при лікуванні колотих ран (нагноєння, тощо)  додатково 

до виплати по діагнозу виплачується  1 %. 

За первинну та вторинну хірургічну обробку ран відшкодування не здійснюється. 

2.3.  Рублені  

2.3.1. Рублені непроникаючі рани різних локалізацій 4 

2.3.2. Рублені рани обличчя, шиї, ділянки статевих органів 5 

2.3.3. Множинні  рублені рани  6 

2.3.4. Рублені  рани, проникаючі в порожнину (колінного, плечового чи ін.) 

великого суглобу 
6 

            У разі виникнення  ускладнень при лікуванні рублених ран (нагноєння, тощо)  додатково 

до виплати по діагнозу виплачується  1 %. 

          За первинну та вторинну хірургічну обробку ран відшкодування не здійснюється. 

2.4. Кусані  

2.4.1. Кусані садна різних локалізацій 2 

2.4.2. Кусані рани тулуба, кінцівок 5 

2.4.3. Кусані рани обличчя, шиї, ділянки статевих органів 7 

2.4.4. Множинні  чи проникаючі  кусані рани 8 

          У разі виникнення  ускладнень при лікуванні кусаних ран (нагноєння, тощо)  додатково 

до виплати по діагнозу виплачується  1 %. 

          За первинну та вторинну хірургічну обробку ран відшкодування не здійснюється. 

2.5. Рвані, забійні, розчавлені, скальповані рани  

2.5.1. Рвані, забійні, розчавлені, скальповані непроникаючі рани різних 

локалізацій 
4 

2.5.2. Рвані, забійні, розчавлені, скальповані рани обличчя, шиї, ділянки 

статевих органів 
5 

2.5.3. Множинні  рвані, забійні, розчавлені, скальповані рани 6 

2.5.4. Рвані, забійні, розчавлені, скальповані рани, проникаючі в порожнину 

(колінного, плечового чи ін.) великого суглобу 
8 

         У разі виникнення  ускладнень при лікування рваних, забійних, розчавлених, 

скальпованих рани (нагноєння, тощо)  додатково до виплати по діагнозу виплачується  1 %. 

        За первинну та вторинну хірургічну обробку ран відшкодування не здійснюється. 

2.6. Вогнепальні поранення  

2.6.1. Кулеві  

2.6.1.1. Дотичні 7 

2.6.1.2. Сліпі 8 

2.6.1.3. Наскрізні 10 

2.6.2. Осколкові  

2.6.2.1. Дотичні 7 

2.6.2.2. Сліпі 8 

2.6.2.3. Наскрізні 10 

2.6.3. Дробом  

2.6.3.1. Дотичні 7 

2.6.3.2. Сліпі 8 

2.6.3.3. Наскрізні 10 

           У разі виникнення  ускладнень при лікування рваних, забійних, розчавлених, скальпованих 

ран (нагноєння, тощо)  додатково до виплати по діагнозу виплачується  1 % 

          За первинну та вторинну хірургічну обробку ран відшкодування не здійснюється. 

 

3. ОПІКИ   
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1 2 

3.1. Поверхневі  опіки І ст. площею:  

3.1.1. Тулуба та кінцівок до 5% поверхні тіла 2 

3.1.2. Тулуба та кінцівок до 6-10% поверхні тіла  4 

3.1.3. Тулуба та кінцівок 11%-20% поверхні тіла 10 

3.1.4. Тулуба та кінцівок 21%-35% поверхні тіла 18 

3.1.5. Тулуба та кінцівок 36%-59% поверхні тіла 26 

3.1.6. Тулуба та кінцівок більше 60% поверхні тіла 35 

3.1.7. Ділянок обличчя, шиї, статевих органів та кисті до 3% поверхні тіла 6 

3.1.8. Ділянок обличчя, шиї, статевих органів та кисті до 3-6% поверхні тіла 9 

3.1.9. Ділянок обличчя, шиї, статевих органів та кисті 6-12% поверхні тіла 18 

3.1.10. Ділянок обличчя, шиї, статевих органів та кисті більше 12% поверхні 

тіла 
30 

3.2. Опіки ІІ – ІІІ А ст. площею:  

3.2.1. Тулуба та кінцівок до 10% поверхні тіла  10 

3.2.2. Тулуба та кінцівок 11-20% поверхні тіла 15 

3.2.3. Тулуба та кінцівок 21-35% поверхні тіла 25 

3.2.4. Тулуба та кінцівок 36-59% поверхні тіла 30 

3.2.5. Тулуба та кінцівок більше 60% поверхні тіла 40 

3.2.6. Ділянок обличчя, шиї, статевих органів та кисті до 3% поверхні тіла 9 

3.2.7. Ділянок обличчя, шиї, статевих органів та кисті 3-6% поверхні тіла 19 

3.2.8. Ділянок обличчя, шиї, статевих органів та кисті 6-12% поверхні тіла 26 

3.2.9. Ділянок обличчя, шиї, статевих органів та кисті більше 12 % поверхні 

тіла 
35 

3.3.Опіки ІІІ Б- IV ст. площею:  

3.3.1. Тулуба та кінцівок до 6% поверхні тіла 13 

3.3.2. Тулуба та кінцівок 6-15% поверхні тіла 20 

3.3.3. Тулуба та кінцівок 15-25% поверхні тіла 25 

3.3.4. Тулуба та кінцівок 25%-35% поверхні тіла 30 

3.3.5. Тулуба та кінцівок 35%-45% поверхні тіла 35 

3.3.6. Тулуба та кінцівок більше 45% поверхні тіла 45 

3.3.7. Ділянок обличчя, шиї, статевих органів та кисті до 2% поверхні тіла 15 

3.3.8. Ділянок обличчя, шиї, статевих органів та кисті 2%-5% поверхні тіла 20 

3.3.9. Ділянок обличчя, шиї, статевих органів та кисті 5%-9% поверхні тіла 25 

3.3.10.  Ділянок обличчя, шиї, статевих органів та кисті 9-12% поверхні тіла 30 

3.3.11. Ділянок обличчя, шиї, статевих органів та кисті більше 12% поверхні 

тіла 
40 

3.4.Опіковий шок середнього ступеня важкості чи важкий (окрім 

опікового шоку легкого ступеня важкості) 
+ 5 

3.5. Порушення функції органів дихання внаслідок опіків + 5 

3.6. При проведенні оперативного втручання (реконструктивних чи 

первинних пластичних оперативних втручань) одноразово 
+ 7 

Примітка :  

  Виплати по пунктах 3.4, 3.5, 3.6 здійснюються одноразово додатково до основної виплати по 

одному з пунктів 3.1.1 – 3.3.11  

  При цьому загальна сума виплат не повинна перевищувати 50 % страхової суми.  

4. ОБМОРОЖЕННЯ  

1 2 

4.1. Обмороження:  

4.1.1. І ст. 5 
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4.1.2. ІІ ст. 10 

4.1.3. ІІІ ст. 20 

4.1.4. IV ст. 30 

4.2. Ускладнення при ІІІ- IV ст. обмороження:  

4.2.1. місцевого характеру:  

4.2.1.1.  ранева інфекція (анаеробна, гнилісна, гнійна) + 5 

4.2.1.2. ішемія кінцівки (нейроваскуліт, зміни тактильної чутливості) + 5 

4.2.2. загального характеру:  

4.2.2.1. пневмонія + 5 

4.2.2.2. сепсис + 8 

4.2.2.3. емболія + 8 

4.2.2.4. гострий міоглобінурійний нефроз + 8 

4.3. Відторгнення органу (ніс, вушні раковини, статевий член)  

4.3.1. часткове:  

4.3.1.1. вушної раковини 25 

4.3.1.2. від 1/3 до 2/3 носа 35 

4.3.1.3. статевого члену 45 

4.3.2. повне:  

4.3.2.1. вуха 50 

4.3.2.2. носа 50 

4.3.2.3. статевого члена 50 

Примітка :  

    Виплати за ускладнення відморожень (пункти 4.2.1.1 – 4.2.2.4) виплачуються додатково 

до основних виплат за відмороження (п.4.1.1 – 4.1.4). 

    При здійсненні  виплати по пунктах 4.3.1.1 – 4.3.2.3, такі виплати вважаються 

основними і виплати по пунктах 4.1.1 – 4.2.2.4 в таких випадках додатково не 

здійснюються. При цьому загальна сума виплат не повинна перевищувати 50 % страхової 

суми. 

 

5. ПЕРЕЛОМИ ТА ВИВИХИ  

1 2 

5.1. Хребет  

5.1.1. Перелом, переломо-вивих  або вивих тіл, дужок, суглобових 

відростків хребців (за виключенням крижової кістки та куприка): 
 

5.1.1.1. одного-двох 17 

5.1.1.2. трьох та більше 23 

5.1.1.3. за порушення функції спинного мозку додатково + 10 

5.1.2. Перелом поперечних та остистих відростків:  

5.1.2.1. одного 5 

5.1.2.2. двох 7 

5.1.2.3. трьох та більше  10 

5.1.3. Перелом крижової кістки 12 

5.1.4. Вивих куприкових кісток : 6 

5.1.5. Перелом куприкових кісток : 9 

Примітка :  

1. Виплати по розділу 5.1 здійснюються не раніше ніж через 1 місяць з дня травми при 

умові підтвердження діагнозу.  

2. У випадку рецидиву підвивиху хребця страхова виплата не здійснюється. 

3. Якщо в результаті травми відбудеться порушення функції спинного мозку, страхова 

виплата здійснюється по одному з пунктів розділів 6.5, який враховує найбільш важке 

ушкодження. Якщо здійснюється виплата за розділами 6.5, розділи 5.1.1 – 5.1.3  не 

застосовуються.  
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5.2. Грудина і ребра  

5.2.1. Перелом грудини 5 

5.2.2. Перелом ребер  

5.2.2.1. одного 3 

5.2.2.2. двох 5 

5.2.2.3. трьох 8 

5.2.2.4. чотирьох і більше 10 

5.3. Щелепи  

5.3.1. Вивих нижньої щелепи 3 

5.3.2. Перелом верхньої або нижньої щелепи, виличної кістки без зміщення 4 

5.3.3. Перелом нижньої щелепи зі зміщенням 8 

5.3.4. Пошкодження щелепи, яке викликало  відсутність частини щелепи (за 

виключенням альвеолярного відростка) 
40 

5.4. Лопатка та ключиця  

5.4.1. Перелом лопатки, ключиці, розрив ключично-акроміального або 

грудинно-ключичного з’єднання: 
 

5.4.1.1. вивих однієї кістки або розрив одного з’єднання 8 

5.4.1.2. перелом однієї кістки  

5.4.1.2.1. без зміщення 9 

5.4.1.2.2. зі зміщенням 13 

5.4.1.3. перелом двох кісток, подвійний перелом однієї кістки  

5.4.1.3.1. без зміщення 12 

5.4.1.3.2. зі зміщенням 16 

5.4.1.4. розрив двох з’єднань або вивих (перелом) однієї кістки та 

розрив одного з’єднання 
15 

5.4.1.5. переломо-вивих ключиці 14 

5.4.2. ускладнення (пошкодження судин чи нервів) + 5 

5.5. Плечовий суглоб:  

5.5.1. перелом суглобової западини лопатки, підвивих плеча,  капсули 

плечової сумки, відриви кісткових фрагментів, включаючи горбок 
7 

5.5.2. вивих плеча 7 

5.5.2.1. ускладнений (пошкодження судинно-нервового-пучка) + 5 

5.5.3. перелом плечової кістки в межах суглобу (головки, анатомічної, 

хірургічної шийки) :  
 

5.5.3.1. без зміщення 8 

5.5.3.2. зі зміщенням 15 

5.5.4. переломо-вивих плеча 19 

5.5.4.1. ускладнений  + 5 

5.5.5. незрощений перелом (при лікуванні не менше 9 місяців) 35 

5.6. Плече  

5.6.1. Розрив сухожилка двохголового м’яза плеча 4 

5.6.2. Перелом плечової кістки на будь-якому рівні (крім суглобів):  

5.6.2.1. без зміщення 10 

5.6.2.2. зі зміщенням 15 

5.6.3. подвійний перелом  

5.6.3.1. без зміщення 13 

5.6.3.2. зі зміщенням 19 

5.6.4. Травматична ампутація верхньої кінцівки:  

5.6.4.1. включаючи лопатку, ключицю або їх частини 30 

5.6.4.2. плечової кістки на будь-якому рівні 40 

5.6.4.3. єдиної кінцівки на рівні плеча або обох кінцівок на рівні плеча. 50 
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5.7. Ліктьовий суглоб  

5.7.1. Пошкодження ділянки ліктьового суглобу  

5.7.1.1. перелом однієї кістки без зміщення уламків, відриви кісткових 

фрагментів, в т.ч. надвиростків плечової кістки,  
10 

5.7.1.2. перелом однієї кістки в межах суглобу зі зміщенням уламків 13 

5.7.1.3. перелом двох кісток в межах суглобу   

5.7.1.3.1. без зміщення 11 

5.7.1.3.2. зі зміщенням 15 

5.7.1.4. вивих передпліччя 6 

5.7.1.4.1. ускладнений (пошкодження судин або нервів) + 5 

5.8. Передпліччя  

5.8.1. Перелом кісток передпліччя:  

5.8.1.1. однієї кістки   

5.8.1.1.1. без зміщення 10 

5.8.1.1.2. зі зміщенням 14 

5.8.1.2. двох кісток без зміщення, подвійний перелом однієї кістки без 

зміщення 
12 

5.8.1.3. двох кісток зі зміщенням, подвійний перелом однієї кістки зі 

зміщення 
18 

5.8.2. Травматична ампутація або важке ушкодження, яке привело до 

ампутації передпліччя на будь якому рівні.  
40 

5.8.3. Травматична ампутація  єдиної кінцівки на рівні передпліччя або 

обох кінцівок на рівні передпліччя. 
50 

5.9. Променево-зап’ясний суглоб  

5.9.1. Пошкодження ділянки променево-зап’ясного суглобу :  

5.9.1.1. перелом однієї кістки передпліччя в межах суглобу без 

зміщення, відрив шиловидного відростка (ів), відрив 

фрагменту (ів) кістки, вивих головки ліктьової кістки 

7 

5.9.1.2. перелом однієї кістки передпліччя в межах суглобу зі 

зміщенням 
9 

5.9.1.3. перелом двох кісток передпліччя в межах суглобу   

5.9.1.3.1. без зміщення 10 

5.9.1.3.2. зі зміщенням 15 

5.9.1.4. перилунарний вивих кисті 7 

5.10. Кістки кисті:  

5.10.1. Перелом кісток запястя, пясних кісток  однієї кисті:  

5.10.1.1. перелом однієї кістки ( за винятком човноподібної) 5 

5.10.1.2. двох та більше кісток (за винятком човноподібної),  8 

5.10.1.3. перелом човноподібної кістки 8 

5.10.2. вивих кисті  7 

5.10.3. переломо-вивих кисті 12 

5.10.4. травматична ампутація або важке пошкодження кисті, що привело 

до її ампутації на рівні пясних кісток, запястку або променево–

запястного суглобу.  

30 

5.11. Великий палець:  

5.11.1. розрив суглобової капсули 3 

5.11.2. розрив сухожилка розгинача пальця 3 

5.11.3. розрив сухожилка згинача пальця 3 

5.11.4. відрив нігтьової пластинки 2 

5.11.5. Перелом будь-якої фаланги:  

5.11.5.1. без зміщення 4 
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5.11.5.2. зі зміщенням 5 

5.11.6. вивих в між фаланговому або фалангово-п’ясному суглобі 4 

5.11.7. Травматична ампутація або пошкодження пальця, яке привело до 

його ампутації на рівні: 
 

5.11.7.1. нігтьової фаланги та міжфалангового суглобу (втрата фаланги) 10 

5.11.7.2. основної фаланги, п’яснофалангового суглобу (втрата пальця) 20 

5.11.7.3. втрата пальця з п’ясною кісткою 30 

Примітка :  

Гнійне запалення біля нігтьового валика (панарицій, паронімій тощо)не є підставою для 

проведення страхової виплати. 

5.12. Другий, третій, четвертий, п’ятий пальці:  

5.12.1. розрив сухожилка розгинача пальця 3 

5.12.2. розрив сухожилка згинача 4 

5.12.3. відрив нігтьової пластинки 2 

5.12.4. Перелом будь-якої фаланги (фаланг) :  

5.12.4.1. без зміщення 4 

5.12.4.2. зі зміщенням 5 

5.12.4.3. при переломі більше, ніж однієї фаланги одного пальця або 

переломах фаланг кількох пальців (в незалежності від кількості 

зламаних фаланг) додатково 

+2 

5.12.5. вивих в міжфаланговому або фалангово-п’ясному суглобі 5 

5.12.6. травматична ампутація або пошкодження пальця, яке привело до його 

ампутації на рівні: 
 

5.12.6.1. нігтьової фаланги та міжфалангового суглобу (втрата фаланги) 20 

5.12.6.2. середньої фаланги, між фалангового суглобу (втрата двох 

фаланг) 
25 

5.12.6.3. основної фаланги, п’яснофалангового суглобу (втрата пальця) 30 

5.12.6.4. втрата пальця з п’ясною кісткою 35 

5.12.6.5. при втраті фаланг більше, ніж на одному пальці (в 

незалежності від кількості втрачених фаланг) додатково 

Приклад:   

1. втрата двох фаланг 2-го і однієї 3-го пальців – виплачуємо 25%  + 10% 

=35% страхової суми 

2.  втрата 3-го пальця і втрата 2-ох фаланг 4-го пальця – виплачуємо  

     30%  + 10% =40% страхової суми 

+ 10 

5.12.6.6. втрата всіх пальців однієї руки 30 

5.12.6.7. втрата всіх пальців обох рук 40 

5.12.6.8. втрата обох кистей рук або єдиної кисті 50 

5.13. Таз  

5.13.1. Перелом кісток тазу:  

5.13.1.1. перелом крила 10 

5.13.1.2. перелом лобкової, сідничної кістки, тіла клубової кістки, 

вертлюжної впадини 
10 

5.13.1.3. перелом двох та більше кісток 15 

5.13.1.4. подвійний перелом однієї кістки 15 

5.13.1.5. перелом трьох та більше кісток 20 

5.13.1.5.   зі зміщенням (стосується пунктів 5.13.1.1 – 5.13.1.5)  +5 

Примітки :  

Пункти 5.13.1.1 – 5.13.1.5  описують переломи без зміщення. 

Пункт 5.13.1.6 застосовується при переломах, описаних в Пунктах 5.13.1.1 – 5.13.1.5 

якщо  відбулося зміщення кісткових уламків.  

5.13.2. Розрив лобкового, крижово-клубового з’єднання:  
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5.13.2.1. одного 10 

5.13.2.2. двох 15 

5.13.2.3. трьох 20 

5.14. Кульшовий суглоб:  

5.14.1. відрив кісткового фрагменту (фрагментів) від кістки (кісток), що 

формують суглоб 
10 

5.14.2. вивих стегна 12 

5.14.2.1. ускладнений (пошкодження судинно-нервового пучка) + 5 

5.14.3. відрив вертлюга (-ів) 12 

5.14.4. перелом стегнової кістки в межах суглобу (перелом головки, 

шийки, проксимального метафізу стегнової кістки) 
 

5.14.4.1. без зміщення 14 

5.14.4.2. зі зміщенням 17 

5.14.5. переломо-вивих 20 

5.15. Стегно  

5.15.1. Перелом стегна на будь-якому рівні (за виключенням ділянки 

суглобів): 
 

5.15.1.1. без зміщення уламків 15 

5.15.1.2. зі зміщенням уламків 20 

5.15.2. Подвійний перелом стегна  

5.15.2.1. без зміщення 20 

5.15.2.2. з зміщенням 25 

5.15.3. Перелом стегна, який ускладнився утворенням несправжнього 

суглобу (перелом, що не зрісся) 
45 

5.15.4. Травматична ампутація або пошкодження, яке привело до 

ампутації кінцівки на будь-якому рівні стегна: 
 

5.15.4.1. однієї кінцівки  40 

5.15.4.2. єдиної кінцівки або обох кінцівок 50 

5.16. Колінний суглоб:  

5.16.1. Пошкодження колінного суглобу, яке спричинило:  

5.16.1.1. відрив кісткового фрагменту (-ів), перелом (відрив) 

надвиростку (-ів) 
9 

5.16.1.2. перелом головки малогомілкової кістки без зміщення 9 

5.16.1.3. пошкодження меніску (-ів), перелом головки 

малогомілкової кістки зі зміщенням 
9 

5.16.1.4. перелом проксимального метафізу великогомілкової кістки 

без зміщення 
10 

5.16.1.5. перелом надколінка, міжвиросткового підвищення, 

проксимального метафізу великогомілкової кістки зі 

зміщенням 

12 

5.16.1.6. перелом проксимального метафізу великогомілкової кістки 

з головкою малогомілкової кістки 
 

5.16.1.6.1. без зміщення 11 

5.16.1.6.2. зі зміщенням 15 

5.16.1.7. перелом виростків стегна 9 

5.16.1.8. вивих гомілки 10 

5.16.1.8.1. ускладнений (пошкодження судинно-нервового пучка) + 10 

5.16.1.9. перелом дистального метафізу стегнової кістки  

5.16.1.9.1. без зміщення 15 

5.16.1.9.2. зі зміщенням 20 

5.16.1.10. комбінований перелом кісток, які складають колінний 25 
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суглоб (дистальний метафіз стегнової кістки та проксимальний 

відділ однієї або обох гомілкових кісток) 

5.16.1.11. Ускладнення (пошкодження судин чи нервів), стосується 

пунктів 5.16.1.1 – 5.16.1.7,  5.16.1.9, 5.16.1.10 
+ 5 

5.17. Гомілка:  

5.17.1. перелом кісток гомілки (за виключенням ділянки суглобів):  

5.17.2. відрив кісткових фрагментів 9 

5.17.3. малогомілкової кістки  

5.17.3.1. без зміщення 10 

5.17.3.2. зі зміщенням 12 

5.17.4. подвійний перелом малогомілкової кістки  

5.17.4.1. без зміщення 12 

5.17.4.2. зі зміщенням 15 

5.17.5. перелом великогомілкової кістки   

5.17.5.1. без зміщення 15 

5.17.5.2. з зміщенням 17 

5.17.6. перелом обох кісток, подвійний перелом великогомілкової кістки  

5.17.6.1. без зміщення 16 

5.17.6.2. з зміщенням 20 

5.17.7. Травматична ампутація або пошкодження, яке привело до:  

5.17.7.1. ампутації гомілки на будь-якому рівні 40 

5.17.7.2. ампутація єдиної кінцівки на рівні гомілки або обох 

кінцівок на рівні гомілки 
50 

5.18. Гомілкоступневий  суглоб:  

5.18.1. перелом кісточки (медіальної чи латеральної) або або ізольований 

розрив дистального міжгомілкового синдесмозу 
10 

5.18.2. перелом обох кісточок (медіальної та латеральної), перелом однієї 

кісточки з краєм великогомілкової кістки, 
11 

5.18.3. перелом обох кісточок (медіальної та латеральної) з краєм 

великогомілкової кістки,  
12 

5.18.4. розрив дистального міжгомілкового синдесмозу з вивихом 

(підвивихом) стопи 
8 

5.18.4.1. ускладнений (пошкодження судин чи нервів) + 5 

5.18.5. Розрив сухожилка Ахілла 4 

5.19. Стопа:  

5.19.1. перелом, однієї, двох передплесневих кісток, вивих однієї 

передплесневої кістки 
5 

5.19.2. перелом, вивих таранної кістки, вивих двох передплесневих кісток 7 

5.19.3. перелом, вивих трьох та більше передплесневих кісток , п’яткової 

кістки, підтаранний вивих стопи, вивих стопи по типу Шопара або 

по типу Лісфранка 

10 

5.19.3.1. ускладнення (пошкодження судин чи нервів) + 5 

5.19.4. травматична ампутація або пошкодження ступні, яке привело до її 

ампутації на рівні: таранної, п’яткової кістки, гомілковоступневого 

суглобу (втрата стопи) 

30 

5.20. Пальці стопи:  

5.20.1. розрив сухожилка пальця 3 

5.20.2. перелом будь-якої фаланги (фаланг) :  

5.20.2.1. без зміщення 4 

5.20.2.2. зі зміщенням 5 

5.20.2.3. при переломі більше, ніж однієї фаланги одного пальця або +2 
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переломах фаланг кількох пальців (в незалежності від кількості 

зламаних фаланг) додатково 

5.20.2.4. вивих в міжфаланговому або фалангово-плесновому суглобі 3 

5.20.3. травматична ампутація або пошкодження пальця, яке привело до 

його ампутації на рівні: 
 

5.20.3.1. нігтьової фаланги та міжфалангового суглобу (втрата 

фаланги) 
10 

5.20.3.2. середньої фаланги, між фалангового суглобу (втрата двох 

фаланг) 
15 

5.20.3.3. основної фаланги, фалангово-плеснового суглобу (втрата 

пальця) 
20 

5.20.3.4. втрата пальця з п’ясною кісткою 25 

5.20.3.5. при втраті фаланг більше, ніж на одному пальці (в 

незалежності від кількості втрачених фаланг)  

Приклад:   

1. втрата двох фаланг 2-го і однієї 3-го пальців – виплачуємо 25% + 10% 

(додатково ) =35% страхової суми 

2. втрата 3-го пальця і втрата 2-ох фаланг 4-го пальця – виплачуємо 30%  

+ 10% (додатково) =40% страхової суми 

+ 10 

5.20.3.6. втрата всіх пальців однієї ступні  30 

5.20.3.7. втрата всіх пальців обох ступней 40 

5.20.3.8. втрата обох ступней або єдиної ступні 50 

 

6. ЦЕНТРАЛЬНА ТА ПЕРИФЕРИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА 

1 2 

6.1. Переломи кісток черепа:  

6.1.1. зовнішньої пластинки кісток склепіння, розходження шва 7  

6.1.2. перелом орбіти 10 

6.1.3. склепіння  15 

6.1.4. основи 20 

6.1.5. склепіння та основи 25 

6.1.6 при відкритих переломах додатково 5 

6.2. Внутрішньочерепні травматичні крововиливи:  

6.2.1. епідуральна гематома 10 

6.2.2. субдуральна, внутрішньомозкова гематома 15 

6.2.3. субдуральна + епідуральна гематома 20 

6.3. Пошкодження головного мозку:  

6.3.1. струс головного мозку:   

6.3.1.1. без пошкодження м’яких тканин (при терміні стаціонарного 

лікування від 3 до 7 днів) 
6 

6.3.1.2. з пошкодженням м’яких тканин (при терміні стаціонарного 

лікування понад 7 днів) 
9 

6.3.2. забій головного мозку:  

6.3.2.1. легкого ступеня без пошкодження м’яких тканин 12 

6.3.2.2. легкого ступеня з пошкодженням м’яких тканин 15 

6.3.2.3. середнього ступеня 18 

6.3.2.4. важкого ступеня (важка черепно-мозкова травма) 30 

6.3.3.розчавлення речовини головного мозку 50 

6.4. Пошкодження периферичних черепно-мозкових нервів + 5 

Примітка :  

 Виплата за пунктом 6.4 здійснюється додатково до виплат за пунктами 6.1.1. – 6.3.3.   
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6.5. Пошкодження спинного мозку на будь-якому рівні :  

6.5.1. струс  7 

6.5.2. забій 10 

6.5.3. частковий розрив  40 

6.5.4. повний розрив 50 

6.6. Пошкодження шийного, плечового, поперекового, крижового 

нервових сплетень та їх нервів: 
 

6.6.1. Сплетення:  

6.6.1.1. частковий розрив 40 

6.6.1.2. повний розрив  50 

6.6.1.3. травматичний плексит 7 

6.6.2. Нервів:  

6.6.2.1. розрив гілки променевого, ліктьового, медіального (пальцевих 

нервів) 
10 

6.6.2.2. розрив на рівні променевозап’ясного, гомілковоступневого 

суглобів 
14  

6.6.2.3. розрив на рівні передпліччя, гомілки 20 

6.6.2.4. розрив на рівні плеча, ліктьового суглобу, стегна, колінного 

суглобу 
40 

6.6.2.5. травматичний неврит 7 

      6.7. Ушкодження нервової системи (травма, токсичне, гіпоксичне), що 

призвело до: 
  

      6.7.1. астенічного синдрому, дистонії, енцефалопатії у дітей віком до 16 

років 
5  

         6.7.2.  арахноїдиту, енцефаліту, архоенцефаліту 10  

         6.7.3. епілепсії 1155  

         6.7.4. верхнього або нижнього моно парезу (парезу однієї верхньої або 

нижньої кінцівки) 
3300  

         6.7.5. гемі- або пара парезу (парезу обох верхніх або нижніх кінцівок обох 

лівих чи обох правих кінцівок), амнезії (втрати пам’яті) 
4400  

         6.7.6. моноплегії (паралічу однієї кінцівки) 5500  

         6.7.7. тетрапарезу (парезу верхніх і нижніх кінцівок), порушення    

координації рухів, недоумства (деменції); 
5500  

         6.7.8. гемі-, пара- або тетраплегії, афазії (втрати мови), декортикації, 

порушення функції тазових органів. 

Примітки: 

       У випадку, якщо за підпунктами 6.5.1, 6.5.2 була здійснена страхова виплата, а надалі 

виникли ускладнення, перелічені у п. 6.7., які підтверджені довідкою лікувально-

профілактичного закладу, то страхова виплата за п.п. 6.7.1.-6.7.6. здійснюється додатково 

до раніше здійсненої виплати.  

 Страхова виплата у зв’язку з наслідками травми нервової системи, вказаними у  п. 6.7., 

виплачується за одним з підпунктів, який враховує найважчі наслідки травми, у тому 

випадку, якщо вони встановлені лікувально-профілактичним закладом не раніше 3-х 

місяців з дня отримання травми та підтверджені довідкою цього закладу. 

          У разі зниження гостроти зору або зниження слуху внаслідок черепно-мозкової     

травми страхова виплата здійснюється з урахуванням цієї травми і вказаних ускладнень 

за відповідними розділами  шляхом підсумування. 

7. ОРГАНИ ЗОРУ 

1 2 

 7.1. Параліч акомодації одного ока 15 

7.2. Геміанопсія (випадіння половини поля зору) одного ока, 

пошкодження мязів очного яблука (травматична косоокість, птоз) 
20 
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7.3. Звуження поля зору одного ока:  

7.3.1. концентричне 10 

7.3.2. неконцентричне 15 

      7.4. Пульсуючий екзофтальм одного ока 12 

7.5. Проникаюче поранення очного яблука, іридоцикліт, хоріоретиніт, 

дефект райдужної оболонки 
7 

7.6. Непроникаюче поранення очного яблука, сторонні тіла (видалені), 

накопичення крові в передній камері ока (гіфема) 
5 

7.7. Опік ІІ-ІІІ ст., гемофтальм, зміщення кришталика, немагнітні 

сторонні тіла в очному яблуці чи в очниці (орбіті), рубці оболонок 

очного яблука, які не приводять до зниження зору.  

13 

7.8. Пошкодження ока, які привели до стійкого порушення зору   

7.8.1. На 25%-50%  30 

7.8.2. на 50% та більше 45 

7.9. Пошкодження ока, які привели до повної втрати зору одного ока або 

втрата очного яблука (як косметичний дефект) 
 30 

7.10. Пошкодження ока, які привели до повної незворотної втрати зору 

єдиного ока, що мало попередньо будь-який зір, або обох очей, що мали 

попередньо будь-який зір. 

40 

 

8. ОРГАНИ СЛУХУ 

1 2 

8.1. Відсутність вушної раковини на ½ - до 2/3  30 

8.2. Повна відсутність вушної раковини 40 

8.3. Пошкодження одного вуха, які привели до втрати слуху, 

підтверджене аудіометрією: 
 

8.3.1.  шепітна мова від 1 до 3 м 10 

8.3.2.  шепітна мова до 1 м 35 

8.3.3.  повна глухота – розмовна мова 0 м 45 

8.4. Пошкодження вуха, які привели до хронічного посттравматичного 

отиту 
10 

8.5. Розрив барабанної перетинки, який стався в результаті травми, без 

зниження слуху. (При розриві барабанної перетинки в результаті 

перелому основи черепа виплата здійснюється як за перелом основи 

черепа) 

5 

8.6. Повна втрата слуху на єдине вухо або обидва вуха 50 

 

9.  ДИХАЛЬНА СИСТЕМА 

1 2 

9.1. Перелом, вивих кісток, хрящів носа, передньої стінки лобної, 

гайморової пазухи, гратчастої кістки: 
 

9.1.1. без зміщення 7 

9.1.2. зі зміщенням 8 

9.2. Пошкодження легені, гемоторакс, пневмоторакс, підшкірна 

емфізема, стороннє тіло (тіла) грудної порожнини: 
 

9.2.1. з одного боку 14 

9.2.2  з двох боків 18 

Примітка :  

Якщо передбачені виплати по розділу 9.3.1, 9.3.2 розділ 9.2 не застосовується. 

При оперативному лікуванні виплата здійснюється на загальних підставах. 

9.3. Пошкодження легені, яке привело до:  

      9.3.1. Легеневої недостатності (через 3 міс. з моменту травми) 10 
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9.3.2  видалення частини, долі легені 35 

9.3.3  видалення легені 50 

9.4. Проникаюче поранення грудної клітини, що викликано травмою:  

9.4.1. при відсутності пошкодження органів грудної порожнини 10 

9.4.2. при пошкодженні органів грудної порожнини (крім легені) 15 

9.5. Пошкодження гортані, трахеї, перелом під’язикової кістки, 

бронхоскопія з метою видалення чужорідного тіла, трахеостомія, 

здійснена у звязку з травмою, опіком верхніх дихальних шляхів 

 

9.5.1. без порушення функції 6 

9.5.2 яке викликало осиплість голосу або його втрату, необхідність 

трахеостоми (не менше ніж 3 місяці після травми) 
20 

 

10. СЕРЦЕВО-СУДИННА СИСТЕМА 

1 2 

10.1. Пошкодження серця, ендо-, міо-, епікарда та великих 

магістральних судин, які не призвели до серцево-судинної недостатності   
25 

10.2. Пошкодження серця, його оболонок та великих магістральних 

судин, які призвели до серцево-судинної недостатності 
 

        10.2.1.  І ступеня 1100  

        10.2.2.  ІІ ступеня 2255  

10.3. Пошкодження великих периферичних судин, яке не викликало 

порушення кровообігу, на рівні: 
 

10.3.1 плеча, стегна 10 

10.3.2 передпліччя, гомілки 7 

10.4. Пошкодження великих периферичних судин, яке викликало 

порушення кровообігу 
20 

Примітка : 

До великих магістральних судин слід відносити: аорту; легеневу, безіменну, сонну артерії; 

внутрішні яремні вени; верхню та нижню порожнисті вени, а також магістральні судини, 

які забезпечують кровообіг внутрішніх органів. До великих периферичних судин слід 

відносити: підключичні, підпахові, плечові, ліктьові та променеві артерії; підключичні, 

підпахові, стегнові та підколінні вени. 

       Якщо в Заяві вказано, що травма призвела до порушення функції серцево-судинної 

системи, то слід одержати висновок спеціаліста. 

       Страхова виплата за п.п.10.2. та 10.4. здійснюється додатково, якщо вказані в цих 

пунктах ускладнення травми встановлені в лікувально-профілактичних закладах по 

закінченню 3(трьох) місяців після травми. Раніше цього строку виплата здійснюється за п.п. 

10.1. та 10.3.  

 

11. ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ 

1 2 

11.1. Пошкодження язика, порожнини рота (опік, поранення, 

відмороження), яке викликало утворення грубих рубців 
7  

11.2. Пошкодження язика, яке викликало відсутність язика на рівні:  

11.2.1. кінчика язика 5 

11.2.2. дистальної третини 10 

11.2.3. середини язика 30 

11.2.4. кореня, повна відсутність 50 

11.3. Втрата зубів в кількості:  

11.3.1. 1-го 3 

11.3.2. 2-3-ьох 8 

11.3.3. 4-6-ти 15 
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11.3.4. 7-9-ти 20 

11.3.5. 10-ти та більше 25 

11.4. Пошкодження (розрив, опік, поранення), порожнини рота, глотки, 

стравоходу, шлунку, кишок, яке не викликало функціональних 

порушень, езофагоскопія з метою видалення чужорідних тіл 

5 

11.5. Грижа, яка утворилась на  місці пошкодження передньої черевної 

стінки, діафрагми 
10 

Примітка :  

Виплати за розділом 11.5. здійснюються якщо грижа є прямим наслідком травми 

черевної порожнини.  

Грижі, які виникли в результаті підйому тягарів, не є підставою для виплат. 

 

11.6. Пошкодження печінки в результаті травми, яке викликало:  

11.6.1. підкапсульний розрив печінки 7 

11.6.2 печінкова недостатність 12 

11.7. Пошкодження печінки, жовчного міхура в результаті травми, яке 

вимагало: 
 

11.7.1. вшивання розривів печінки 15 

11.7.2. вшивання розривів печінки та видалення жовчного міхура 20 

11.7.3. видалення частини печінки 25 

11.7.4. видалення частини печінки та жовчного міхура 35 

Примітка :  

Якщо виплати здійснюються згідно пунктів 11.7.1 – 11.7.4, то загальне правило 

додавання 7 % за оперативне втручання до відсотку виплат не діє і виплачуються відсотки 

лише згідно пунктів 11.7.1 – 11.7.4 

11.8. Пошкодження селезінки, яке викликало:  

11.8.1. підкапсульний розрив селезінки 3 

11.8.2. оперативне видалення селезінки 45 

Примітка :  

Якщо виплати здійснюються згідно пункту 11.8.2, то загальне правило додавання 7% 

за оперативне втручання до відсотку виплат не діє і виплачується відсоток лише згідно 

пункту 11.8.2 

11.9. Пошкодження шлунку, кишківника, підшлункової залози, брижі, 

яке вимагало: 
 

11.9.1. резекцію 1/3 шлунку чи 1/3 кишківника 40 

 

11.9.2. резекцію ½ шлунку чи ½ кишківника чи ½ хвоста підшлункової 

залози 
45 

11.9.3. резекцію 2/3 шлунку чи 2/3 кишківника чи 2/3 тіла підшлункової 

залози 

 50 11.9.4. повну резекцію шлунку чи резекцію 2/3 підшлункової залози 

11.9.5.повну резекцію шлунку, кишківника та частини підшлункової 

залози 

Примітка : 

 Якщо виплати здійснюються згідно пунктів 11.9.1 – 11.9.5, то загальне правило 

додавання 7% за оперативне втручання до відсотку виплат не діє і виплачується відсоток 

лише згідно пунктів 11.9.1 – 11.9.5 

 

11.10. Пошкодження органів живота, в зв’язку з чим була здійснена:  

11.10.1. лапаротомія при підозрі на пошкодження органів черевної 

порожнини (в т.ч. з лапароскопією, лапароцентезом) 
10 

11.10.2. лапаротомія при пошкодженні органів черевної порожнини (в т.ч. 15 
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з лапароскопією, лапароцентезом) 

Примітка :  

Якщо виплати здійснюються згідно пунктів 11.10.1, 11.10.2, то загальне правило 

додавання 7% за оперативне втручання до відсотку виплат не діє і виплачується відсоток 

лише згідно пунктів 11.10.1 – 11.10.2 

Виплати, передбачені в п. 11.7 – 11.9, здійснюються, якщо визначені в цих пунктах 

операції здійснювались безпосередньо після та в зв’язку з нещасним випадком. 

            Якщо передбачається виплата за розділами 11.7 – 11.9.,  розділ 11.10 не застосовується. 

 

12. СЕЧОСТАТЕВА СИСТЕМА  

1 2 

12.1. Пошкодження нирки, яке викликало:  

12.1.1. забій нирки чи підтверджений клініко-лабораторними проявами 

субкапсулярний розрив нирки 
6 

12.1.2. видалення частини нирки 30 

12.1.3. видалення нирки  40 

Примітка :  

Якщо виплати здійснюються згідно пунктів 12.1.2, 12.1.3, то загальне правило 

додавання 7% за оперативне втручання до відсотку виплат не діє і виплачується відсоток 

лише згідно пунктів 12.1.2, 12.1.3 

12.2. Пошкодження жіночої статевої системи, яке викликало:  

12.2.1. втрату одного яйника, однієї маткової труби 35 

12.2.2. втрату двох яйників, двох маткових труб 
 50 

12.2.3. втрату матки з трубами або без 

Примітка : 

 Якщо виплати здійснюються згідно пунктів 12.2.1 -  12.2.3, то загальне правило 

додавання 7% за оперативне втручання до відсотку виплат не діє і виплачується відсоток 

лише згідно пунктів 12.2.1 – 12.2.3 

12.3. Пошкодження чоловічої статевої системи, яке викликало:  

            12.3.1.втрату яєчка 35 

12.3.2.втрату двох яєчок 
 50 

12.3.3. втрату статевого члену 

Примітка : 

             Якщо виплати здійснюються згідно пунктів 12.3.1 -  12.3.3, то загальне правило 

додавання 7% за оперативне втручання до відсотку виплат не діє і виплачується відсоток 

лише згідно пунктів 12.2.1 – 12.2.3 

 

 

13. ОТРУЄННЯ 

1 2 

13.1.    Випадкове гостре побутове чи промислове отруєння хімічними або 

токсичними сполуками: 
 

13.1.1.   що потребувало лікування 7-15 днів 5  

13.1.2.   що потребувало лікування 16-30 днів 10  

13.1.3.   що потребувало лікування понад 30 днів 20  

13.1.4.   що потребувало реанімаційних міроприємств чи гемодіалізу 25  

  

Примітка : 

Харчові отруєння етанолом чи  сурогатами алкоголю не є підставою для проведення 

страхової виплати. 
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14.ІНШІ ТРАВМАТИЧНІ УШКОДЖЕННЯ 

1 2 

14.1.    Кількість днів амбулаторного (стаціонарного) лікування:   

14.1.1.    7-15 днів 5  

14.1.2.    16-30 днів 10  

14.1.3.    31-60 днів 20  

14.1.4.     61-90 днів 25  

14.1.5.     91- 120 днів 30  

14.1.6.     понад 120 днів 50  

Примітка : 

 Якщо виплати здійснюються згідно пунктів 14.1.1. -  14.1.6., то 

загальне правило додавання 7% за оперативне втручання до відсотку 

виплат не діє і виплачується відсоток лише згідно цих пунктів.  

 

 

15. ОПЕРАТИВНІ ВТРУЧАННЯ 

1 2 

15.1.    Виконання оперативного втручання:  

15.1.1.    При виникненні необхідності у проведенні оперативного 

втручання незалежно від виду травматичного пошкодження, до страхової 

виплати додатково додається 7% за оперативне втручання одноразово, 

при цьому загальна сума виплат не повинна перевищувати 50 % страхової 

суми 

7  

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


