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 ПРАВИЛА  
ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ   

ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1.1. На підставі цих Правил АТЗТ “Українська страхова компанія” (надалі – 

Страховик) укладає договори добровільного страхування від нещасних випадків  
(надалі – Договори страхування) громадян (надалі – Застрахованих осіб) з 
фізичними особами та суб’єктами господарювання (надалі  – Страхувальниками). 

Страхувальники можуть укладати із Страховиком Договори про страхування 
третіх осіб  (надалі – Застраховані особи) лише за їх згодою, крім випадків, 
передбачених чинним законодавством.   

Страхувальник може укласти Договір страхування відносно себе. В даному 
випадку він одночасно є і Застрахованою особою. 

1.2. Страхувальники (за згодою Застрахованої особи), Застраховані особи 
можуть при укладанні Договорів страхування призначати фізичних осіб та 
суб’єктів господарювання (Вигодонабувачів) для отримання страхової виплати у 
випадку настання смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку, а 
також замінювати їх до настання страхового випадку,  якщо інше не передбачено 
Договором страхування.  

У разі, якщо Вигодонабувач не був призначений у Договорі страхування, 
страхову виплату у разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку 
отримує спадкоємець Застрахованої особи. 

1.3. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Застрахованими 
особами можуть бути фізичні особи будь-якого віку, які на момент укладання 
Договору страхування не є інвалідами 1, 2 групи, що не працюють, або не визнані 
у встановленому порядку недієздатними. 

1.4. Нещасні випадки - травми, у тому числі отримані внаслідок заподіяних 
тілесних ушкоджень іншою особою; отруєння, опіки, обмороження, утоплення, 
ураження електричним  струмом,  блискавкою; травми, отримані внаслідок  
стихійного  лиха,  контакту  з  тваринами та ін., які призвели до ушкодження 
здоров'я Застрахованої особи. 

 
2. ОБ'ЄКТ СТРАХУВАННЯ 
2.1. Об'єктами (предметами) страхування можуть бути майнові інтереси, що 

не суперечать законодавству України, пов'язані з життям, здоров'ям, 
працездатністю Застрахованих осіб. 

 
3. СТРАХОВІ ВИПАДКИ 
3.1. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування 

і яка має ознаки ймовірності та  випадковості настання. 
3.2. Страховий випадок – передбачувана Договором страхування подія, яка 

відбулась в період його дії та з настанням якої виникає обов'язок Страховика 
здійснити страхову виплату. 

3.3. Страховим випадком по цим Правилам є факт: 
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3.3.1. Пошкождення організму Застрахованої особи внаслідок нещасного 
випадку, встановленого згідно Таблиці пошкоджень та страхових виплат (Додаток  
№ 2 до цих Правил).” 

3.3.2. Тимчасової непрацездатності Застрахованої особи внаслідок нещасного 
випадку (для непрацюючих під тимчасою втратою працездатності розуміється 
перебування на амбулаторному або стаціонарному лікуванні внаслідок нещасного 
випадку). Якщо інше не передбачено Договором страхування відповідальність 
страховика починається із 7-го дня лікування.  

3.3.3. Інвалідності Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку. 
3.3.4. Смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку. 
3.4. Дія конкретного Договору страхування може розповсюджуватися на всі  

перелічені в п.3.3. цих Правил випадки,  або на окремі з них. 
3.5. В Договорі страхування може передбачатись конкретний перелік 

нещасних випадків або пошкоджень, на які розповсюджується його дія, а також 
обставин їх виникнення. 

3.6. В Договорі страхування може передбачатись лімітування  кількості 
нещасних випадків або пошкоджень, на які розповсюджується його дія. 

 
4. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ 
4.1. Страховими випадками не визнаються події, що: 
4.1.1. Виникли внаслідок форс-мажорних обставин (вплив іонізуючого 

випромінювання, ядерний інцидент, природні катаклізми, війна, військові дії 
будь-якого роду, надзвичайне положення, оголошене органами влади, революція, 
змова, повстання, громадянські заворушення, страйки, терористичні акти та 
інше). 

4.1.2. Виникли внаслідок замаху на самогубство, а також самогубство. 
4.1.3. Сталися у зв'язку з отруєнням алкоголем або будь-якими речовинами, 

прийнятими з метою або у стані сп'яніння (різними спиртами, спиртовими 
технічними речовинами, розчинниками, кислотами та ін.), з вживанням 
наркотичних речовин без призначення лікаря (включаючи управління 
транспортним засобом у такому стані). 

4.1.4. У зв'язку з венеричними захворюваннями, СНІДом, алкоголізмом, 
наркоманією, токсикоманією, розладами психіки, особливо небезпечними 
інфекціями (віспа, чума, холера, сибірська виразка). 

4.1.5. Сталися внаслідок дій Застрахованої особи під впливом алкоголю, 
наркотиків. 

4.1.6. Сталися в зв'язку з управлінням транспортним засобом Застрахованою 
особою, що не має посвідчення водія, а також з передачею управління інший 
особі, що не має посвідчення водія або знаходиться у стані алкогольного 
сп'яніння. 

4.2. Договором страхування можуть передбачатися додаткові виключення із 
страхових випадків та обмеження страхування. 

 
5. СТРАХОВА СУМА. СТРАХОВА ВИПЛАТА 
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5.1. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до 
умов страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового 
випадку.  

Договором страхування може встановлюватись ліміт відповідальності 
Страховика в межах страхової суми по окремому страховому випадку, по групі 
страхових випадків. 

5.2. Страхова сума встановлюється за згодою сторін та фіксується в Договорі 
страхування для кожної Застрахованої особи.  

5.3. Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується Страховиком 
відповідно до умов Договору страхування при настанні страхового випадку.  

5.4. Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно 
з Договором страхування.  

Франшиза може бути умовною або безумовною, встановлюється у відсотках 
до страхової суми або в абсолютній величині. 

При умовній (невід’ємній) франшизі Страховик не несе відповідальності за 
збитки, що не перевищують розмір франшизи, але відшкодовує збиток повністю 
при перевищенні ними розміру франшизи. 

При безумовній (від’ємній) франшизі Страховик у всіх випадках відшкодовує 
збиток за вирахуванням розміру франшизи. 

5.5. Загальний обсяг страхових виплат за Договором страхування не може 
перебільшувати страхової суми, обумовленої в Договорі страхування.  

5.6. Страхова сума після настання страхового випадку зменшується на розмір 
здійсненої страхової виплати.  

Договір страхування продовжує свою дію протягом строку страхування в 
межах страхової суми, зменшеної на страхові виплати, що були здіснені 
Страховиком. Страхова сума вважається зменшеною з дня здійснення страхової 
виплати.  

Якщо страхова виплата по Договору страхування була здійснена в розмірі 
страхової суми, то Договір страхування щодо даного об’єкта припиняє свою дію з 
моменту здійснення страхової виплати. В цьому випадку за згодою сторін може 
укладатися новий Договір страхування.  

5.7. При збільшенні страхової суми під час дії Договору страхування 
Страхувальником сплачується додатковий страховий платіж, який розраховується 
за формулою: 

ДВ = (НСС * Т2 - ПСС * Т1) * n,  

де ДВ – додатковий страховий платіж; 
НСС – нова страхова сума; 
ПСС – попередня страхова сума; 
Т1 - тариф на момент укладення Договору страхування з врахування знижок 

та поправочних коефіцієнтів; 
Т2 - тариф на момент збільшення страховї суми з врахування знижок та 

поправочних коефіцієнтів; 
n – співвідношення терміну страхування, що залишається до закінчення 

Договору страхування з моменту збільшення страхової суми, та строку 
страхування за Договором страхування (неповний місяць вважається за повний). 
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5.8. У разі, якщо на момент страхового випадку страховий платіж за 
Договором страхування не сплачений повністю, Договором страхування може 
передбачатися: 

5.8.1. Виплата належної страхової виплати без врахування неповної сплати 
страхового платежу. 

5.8.2. Утримання невнесеної частини страхового платежу із суми страхової 
виплати. 

5.8.3. Виплата належної страхової виплати пропорційно сплаченому 
страховому платежу. 

5.9. Здійснення страхової виплати здійснюється тією валютою, яка 
передбачена Договором страхування, якщо інше не передбачено законодавством 
України. 

 
6. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ. СТРАХОВИЙ ТАРИФ 
6.1. Страховий платіж - плата за страхування, яку Страхувальник 

зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування. 
6.2. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за 

визначений  строк страхування. Базові страхові тарифи на 1 рік наведені у 
Додатку № 1 до цих Правил.  

6.3. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в Договорі 
страхування за згодою сторін з урахуванням оцінки страхового ризику за 
Договором страхування та конкретних умов страхування (Додаток № 1 до цих 
Правил). 

6.4. Якщо під час дії Договору страхування виникають обставини, що 
збільшують страховий ризик, Страховик має право поставити вимогу про сплату 
додаткового страхового платежу. Відмова Страхувальника від сплати додаткового 
страхового платежу є підставою для дострокового припинення дії Договору 
страхування з дати, зазначеної у повідомленні Страховиком Страхувальника про 
припинення дії Договору страхування.  

6.5. Страховий платіж встановлюється на підставі страхової суми, страхового 
тарифу, строку страхування. 

6.6. Страховий платіж може бути  сплачений готівкою чи в безготівковій 
формі. 

6.7. Порядок сплати страхового платежу визначається в Договорі 
страхування. 

6.8. Страховик залишає за собою право надавати знижку у разі одноразової 
сплати страхового платежу. 

Страховик залишає за собою право збільшувати нарахований страховий 
платіж при сплаті його у розстрочку:  

- двома платежами – до 2 %; 
- чотирма платежами – до 4 %; 

-      помісячно  – до 6 %. 
6.9. Страховик залишає за собою право для Страхувальників, що безперервно 

укладали Договори страхування протягом двох і більше років, надання знижки 
при сплаті страхового платежу у розмірі до 30 %. 
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6.10. Якщо інше не передбачено законодавством України, Страхувальники 
згідно з укладеними Договорами страхування вносять страхові платежі лише у 
грошовій одиниці  України, а Страхувальник – нерезидент у іноземній вільно 
конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, передбачених 
чинним законодавством України. 

 
7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ  
7.1. Договір страхування – це письмова угода між Страхувальником і 

Страховиком, згідно з якою Страховик бере на себе зобов'язання у разі настання 
страхового випадку здійснити страхову виплату Страхувальнику (Застрахованій 
особі), Вигодонабувачу, спадкоємцю Застрахованої особи,  а Страхувальник 
зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші 
умови Договору страхування. 

7.2. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає Страховикові 
письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє 
про свій намір укласти Договір страхування.  

У випадку страхування групи осіб невід'ємною частиною Договору 
страхування є список Застрахованих осіб. 

7.3. На вимогу Страховика Договір страхування може укладатися: 
7.3.1. На умовах заповнення анкети про стан здоров'я (за встановленою 

Страховиком формою). 
7.3.2. На умовах проведення медичного огляду.  
7.4. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Договір страхування 

набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу (або його 
першої частини, в залежності від обумовленого Договором страхування порядку 
сплати страхового платежу). Договір страхування діє протягом визначеного 
Договором страхування строку та втрачає чинність о 24 годині останього дня дії 
Договору страхування. 

7.5. Умовами Договору страхування може бути передбачено використання 
періоду відстрочки у днях (до 7 календарних днів), починаючи з якого тимчасова 
непрацездатність внаслідок нещасного випадку буде визнаватися страховими 
випадками. 

7.6. У випадку втрати Договору страхування в період його дії Страховик 
видає Страхувальнику його дублікат. Після видачі дублікату Договору 
страхування втрачений Договір страхування визнається недійсним. 

7.7. Договори страхування укладаються відповідно до цих Правил.  
Конкретні умови страхування визначаються при укладенні Договору 

страхування за згодою сторін відповідно до законодавства України. 
 
8. СТРОК ТА ТЕРИТОРІЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
8.1. Строк дії Договору страхування встановлюється за згодою сторін та 

фіксується в Договорі страхування. 
8.2. Територія дії Договору страхування зазначається в Договорі страхування. 
 
9. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 
9.1. Страхувальник має право: 



 

 7

9.1.1. Достроково припинити дію Договору страхування, якщо це 
передбачено Договором страхування. 

9.1.2. Внести зміни до Договору страхування у передбаченому ним порядку. 
9.2. Страхувальник зобов'язаний: 
9.2.1. Своєчасно вносити страхові платежі в порядку, передбаченому 

Договором страхування. 
9.2.2. При укладанні Договору страхування надати Страховикові інформацію 

про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового 
ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику. 

9.2.3. Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо 
цього об'єкту страхування. 

9.2.4. Якщо він одночасно є Застрахованою особою, за вимогою Страховика 
заповнити анкету про стан здоров'я чи пройти медичний огляд. 

9.2.5. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих 
внаслідок настання страхового випадку. 

9.2.6. Повідомити Страховика про настання події, що має ознаки страхового 
випадку, протягом 3 днів (за винятком вихідних та святкових днів), якщо інше не 
встановлено Договором  страхування. 

9.3. Страховик має право: 
9.3.1. Достроково припинити дію Договору страхування, якщо це 

передбачено Договором страхування. 
9.3.2. Робити запити про відомості, пов'язані із страховим випадком, до 

правоохоронних органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, 
установ та організацій, що володіють інформацією про обставини страхового 
випадку, а також самостійно з'ясовувати  обставини та причини страхового 
випадку.  

9.3.3. Відстрочити страхову виплату у разі появи обгрунтованих сумнівів 
щодо обставин та причин настання страхового випадку на строк до їх з’ясування, 
але цей строк не може перевищувати 60 днів. 

9.4. Страховик зобов'язаний: 
9.4.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування. 
9.4.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання 

страхового випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів 
для своєчасного здійснення страхової виплати. 

9.4.3. Протягом 14 робочих днів з дня отримання всіх необхідних документів, 
які підтверджують факт настання страхового випадку, скласти страховий акт та 
прийняти рішення про здійснення страхової виплати (або відмову у виплаті, про 
що протягом 10 робочих днів з дня прийняття такого рішення письмово 
повідомити Страхувальника (Застраховану особу),  Вигодонабувача, спадкоємця 
Застрахованої особи з обґрунтуванням причин відмови). 

9.4.4. Здійснити страхову виплату протягом 30 робочих днів з дня прийняття 
рішення про її виплату. 

9.4.5. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні 
страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це 
передбачено умовами Договору страхування. 
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9.4.6. Тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий 
стан, за винятком випадків, передбачених законодавством України. 

9.5. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші 
обов'язки та права Страховика та Страхувальника.  

 
10. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА (ЗАСТРАХОВАНОЇ ОСОБИ) ПРИ 

НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 
10.1. У разі настання страхового випадку Страхувальник (Застрахована 

особа), Вигодонабувач, спадкоємець Застрахованої особи повинен: 
10.1.1. Протягом 3 днів (за винятком вихідних та святкових днів), якщо інше 

не встановлено Договором  страхування, повідомити про це Страховика. 
10.1.2. Надати Страховику всю необхідну інформацію та документи про 

подію, що відбулась, а також можливість проводити медичний огляд та не 
створювати перешкод у визначенні обставин, причин страхового випадку. 

10.1.3. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих 
внаслідок настання страхового випадку. 

 
11. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ВИПЛАТ 
11.1. Страхова виплата проводиться Страховиком згідно з Договором 

страхування на підставі: 
11.1.1. Заяви про виплату від особи, що одержує виплату. 
11.1.2. Страхового акта, що складається Страховиком або уповноваженою 

ним особою у формі, що визначається Страховиком. 
11.1.3. Документів, що підтверджують факт та причини страхового випадку, 

розмір виплат (довідка лікувально-профілактичного закладу, акт про нещасний 
випадок на виробництві, довідка  медико-соціальної експертної комісії про 
встановлення  інвалідності, свідоцтво про смерть або його нотаріально завірена 
копія, інші документи, що свідчать про причину та факт страхового випадку, 
розмір виплат).  

Конкретний перелік документів необхідних для отримання страхової виплати 
встановлюється в Договорі страхування.  

 
12. ПОРЯДОК І УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ 
12.1. Договором страхування може передбачатись такий порядок здійснення 

страхових виплат: 
а) у разі пошкождення організму внаслідок нещасного випадку - у відсотку 

від страхової суми згідно Таблиці пошкождень (Додаток № 2 до цих Правил). 
б) у разі тимчасової непрацездатності внаслідок нещасного випадку - у 

визначеному відсотку (в діапазоні від 0,2 до 5, конкретний розмір визначається в 
Договорі страхування) від страхової суми за кожну добу тимчасової 
непрацездатності (безперервного лікування) Застрахованого, але  в цілому не  
більше  50 %  страхової суми. Договором страхування може передбачатися 
максимальний строк, за кожну добу якого Страховик здійснює страхову виплату.  

в) у разі інвалідності внаслідок нещасного випадку - у визначеному відсотку 
від страхової суми в залежності від групи інвалідності: 
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Група інвалідності Виплата у % від страхової суми 
1 група 100 
2 група 50  
3 група 25  

Якщо Застрахованою є дитина віком до 16 років здійснюється виплата в 
розмірі 100 % від страхової суми. 

г) у разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку – у розмірі 
100 % від страхової суми. 

12.2. Якщо необережність Страхувальника (Застрахованої особи) сприяла 
виникненню або збільшенню наслідків страхового випадку, Страховик має право 
знизити розмір страхової виплати до 30 % або відмовити в виплаті. 

12.3. Страховик має право відстрочити страхову виплату у випадках, якщо 
уповноваженими органами порушено кримінальну справу проти Страхувальника 
(Застрахованої особи)  і виконується розслідування про обставини, що призвели 
до страхового випадку, до закінчення розслідування.  

12.4. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасно здійснену 
страхову виплату шляхом сплати Страхувальнику (Застрахованій особі), 
Вигодонабувачу, спадкоємцю Застрахованої особи штрафу у розмірі, що 
встановлюється в Договорі страхування. 

12.5. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхової виплати є: 
12.5.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено 

Договір страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена 
норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського чи 
службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або 
захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації. Кваліфікація 
дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування 
встановлюється відповідно до чинного законодавства України. 

12.5.2. Вчинення Страхувальником – громадянином або особою, на користь 
якої укладено Договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового 
випадку. 

12.5.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об'єкт 
страхування або про факт настання страхового випадку. 

12.5.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового 
випадку без поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у 
визначенні обставин, характеру страхового випадку та розміру виплат. 

12.5.5. Інші випадки, передбачені законодавством України. 
12.6. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави 

для відмови у здісненні страхової виплати, якщо це не суперечить законодавству 
України. 

 
13. ОСОБЛИВІ УМОВИ 
13.1. Страхувальник (Застрахована особа) зобов'язаний повернути 

Страховику отриману страхову виплату, якщо протягом передбаченого 
законодавством строку з'являться обставини, внаслідок яких Страхувальник 
(Застрахована особа) повністю або частково  втрачає права на її отримання. 
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14. ЗМІНИ, ДОПОВНЕННЯ, ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ 
СТРАХУВАННЯ 

14.1. Зміни та доповнення до умов Договору страхування вносяться за 
згодою  Страховика та Страхувальника на підставі заяви однієї з сторін. Зміни та 
доповнення до умов Договору страхування набувають сили з моменту 
оформлення узгоджених умов в формі додаткової угоди до діючого Договору 
страхування, якщо це передбачено Договором страхування. Якщо будь-яка з 
сторін  не згодна на внесення змін та доповнень до умов Договору страхування, у 
5-ти денний строк з моменту отримання заяви вирішується питання про дію 
Договору страхування на попередніх умовах або його досторокове припинення. 

14.2. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою 
сторін, а також у разі: 

14.2.1. Закінчення строку дії Договору страхування. 
14.2.2. Виконання Страховиком зобов'язань по Договору страхування в 

повному обсязі. 
14.2.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені 

Договором страхування строки. При цьому Договір страхування вважається 
достроково припиненим у випадку, якщо перший (або черговий) страховий 
платіж не був сплачений за вимогою Страховика протягом 10 робочих днів з дня 
пред'явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами 
Договору страхування. 

14.2.4. Ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті 
Страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, 
передбачених Законом України "Про страхування". 

14.2.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством 
України. 

14.2.6. Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування 
недійсним. 

14.2.7. В інших випадках, передбачених законодавством України. 
14.3. Дія Договору страхування може бути достроково припинена за вимогою 

Страхувальника або Страховика, якщо інше не передбачено умовами Договору 
страхування. 

 Дія Договору страхування не може бути припинена Страховиком 
достроково, якщо на це немає згоди Страхувальника, який виконує всі умови 
Договору страхування, та якщо інше не передбачено умовами Договору 
страхування та законодавством України. 

Про намір достроково припинити дію Договору страхування будь-яка 
сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати 
припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не передбачено. 

14.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою 
Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що 
залишився до закінчення дії Договору страхування, з вирахуванням нормативних 
витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, 
фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим Договором страхування.  
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Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов 
Договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним 
страхові платежі повністю. 

14.5. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою 
Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові 
платежі. Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником 
умов Договору страхування, то Страховик повертає йому страхові платежі за 
період, що залишився до закінчення дії Договору страхування, з вирахуванням 
нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового 
тарифу, фактичних страхових виплат, що були здійснені за цим Договором 
страхування. 

 
15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
15.1. Спори, пов'язані зі страхуванням, вирішуються в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України. 
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Додаток №1 
До Правил добровільного страхування від нещасних випадків 

 

1. Базові страхові тарифи на 1 рік 
СТРАХОВІ 

(ВИПАДКИ) РИЗИКИ 
Нормативні витрати 
на ведення справи,  

% 

Базовий страховий 
тариф, 

% від страхової суми 

Пошкодження організму 
Застрахованої особи внаслідок 

нещасного випадку 
до 40 6,0 

Тимчасова непрацездатність до 40 7,0 
Інвалідність до 40 1,0 

Смерть до 40 0,4 
 

2. Для конкретного об'єкту страхування Страховик може встановлювати 
страховий тариф шляхом перемноження базового страхового тарифу на 
поправочні коефіцієнти. 

Поправочний коефіцієнт Діапазон значень 
Вік Застрахованої особи 0,5 - 3 
Стать Застрахованої особи 1 – 2 
Вид діяльності Застрахованої особи 0,8 – 8 
Місце проживання Застрахованої особи 0,8 – 2 
Умови проживання Застрахованої особи 1 – 2 
Стан здоров'я Застрахованої особи 0,5 –5 
Обсяг страхового захисту (перелік страхових 
випадків) захворювань) 

0,5 – 1,3 

Обсяг страхового покриття (розмір страхової суми) 1 – 10 
Тривалість періоду очікування  0,1 – 1 
Тривалість періоду відстрочки 0,1 – 1 
Кількість Застрахованих осіб при страхуванні групи 
осіб 

0,5-1 
 

3. Якщо інше не передбачено Договором страхування, для Договорів страхування, 
строк дії яких менше 1 року, розмір страхового тарифу складає 

Строк дії Договору 
Неповний 

місяць, 
1-2 місяці 

3-4 
місяці 

5-6 
місяці

в 

7-9 
місяців 

10-11 
місяців 

Страховий тариф у 
відсотках до страхового 

тарифу, визначеного на 1 
рік 

30 60 80 90 100 

 
4. Конкретний розмір страхового тарифу та нормативу витрат на ведення справи 
зазначається в Договорі страхування. 

 
Актуарій                                                                                           Т.П. Євтушенко 
(диплом № 33 від 11.1998 р., № 020 від 17.09.1999 р.) 
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Додаток №2 
До Правил добровільного страхування  

від нещасних випадків 
 

Таблиця  пошкождень та страхових виплат 
 

Стаття  
 

Характер пошкодження 
 
 

Розмір 
страхової 

виплати, % 
від страхової 

суми 
 Кістки черепа, нервова система  

1 Перелом кісток черепа:  

 а) зовнішньої пластинки кісток склепіння; 5 
 б) склепіння;  15 
 в) основи; 20 
2 Внутрішньочерепні травматичні гематоми:  
 а) епідуральна; 10 
 б) субдуральна, внутрішньомозкова; 15 
3 Пошкодження головного мозку:   
 а) струс головного мозку при терміні лікування 3 і більше 

днів; 
5 

 б) забій головного мозку, субарахноїдальний крововилив; 10 
 в) невидалені сторонні тіла порожнини черапа; 15 
 д) розчавлення речовини головного мозку. 50 
4 Пошкодження нервової системи, яке викликало:  
 а) астенічний синдром, дистонію, енцефалопатію; 5 
 б) арахноїдіт, енцефаліт, арахноенцефаліт; 10 
 в) епілепсію; 15 
 г) верхній або нижній монопарез (парез однієї або нижньої 

кінцівки); 
30 

 д) гемі- або парапарез (парез обох верхніх або обох нижніх 
кінцівок), амнезію (втрату пам’яті); 

40 

 е) моноплегію (параліч однієї кінцівки); 60 
 є) тетрапарез (парез верхніх і ніжніх кінцівок), порушення 

координації рухів, недоумство (деменцію); 
70 

 ж) гемі-, пара-, або тетраплегію, афазію (втрату мови), 
декортикацію, порушення функції тазових органів. 

100 

5 Периферичне пошкодження одного або декількох черепно-
мозкових нервів. 

10 

6 Пошкодження спинного мозку на будь-якому рівні, 
кінського хвоста, поліомієліт, без зазначення симптомів: 

 

 а) струс; 5 
 б) забій; 10 
 в) здавлення, гематомієлія, поліомієліт; 30 
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 г) частковий розрив; 50 
 д) повний перерив спинного мозку. 100 
7 Травматичні неврити на одній кінцівці (за винятком 

невритів пальцьових нервів). 
5 

8 Пошкодження (перерив, поранення) шийного, плечевого, 
поперекового, крижового сплетінь: 

 

 а) травматичний плексит; 10 
 б) частковий розрив сплетіння; 40 
 в) перерив сплетіння. 70 
9 Перерив нервів:  
 а) гілок променевого, ліктьового, серединного (пальцьових 

нервів) на кисті; 
5 

 б) одного: променевого, ліктьового, або серединного на 
рівні променевозап’ястного суглоба та передпліччя; 
малогомілкового або великогомілкового нервів; 

10 

 в) двох і більше: променевого, ліктьового, або серединного 
на рівні променевозап’ястного суглоба та передпліччя; 
малогомілкового або великогомілкового нервів; 

20 

 г) одного: пахвового, променевого, ліктьового, 
серединного на рівні ліктьового суглоба і плеча, 
сідничного, стегневого нервів; 

25 

 д) двох і більше: пахвового, променевого, ліктьового, 
серединного на рівні ліктьового суглоба і плеча, 
сідничного, стегневого нервів. 

40 

 Орган зору  
10 Параліч акомодації одного ока. 15 
11 Геміанопсія (випадіння половини поля зору одного ока), 

пошкодження м’язів очного яблука (травматична 
косоокість, птоз, диплопія). 

15 

12 Звуження поля зору одного ока:   
 а) неконцентричне; 10 
 б) концентричне. 15 

13 Пульсуючий екзофтальм одного ока. 20 
14 Пошкодження ока, що не призвело до зниження гостроти 

зору: 
 

 а) непроникаюче поранення очного яблука, гіфема; 3 
 б) проникаюче поранення очного яблука, опжи 2,3 ступеня, 

гемофтальм. 
5 

15 Пошкодження сльозопровідних шляхів одного ока, що:  
 а) не призвело до порушення функції сльозопровідних 

шляхів; 
5 

 б) призвело до порушення функції сльозопровідних 
шляхів. 

10 

16 Пошкодження ока (очей), що призвело до повної втрати 
зору єдиного ока або обох очей, що мали зір не нижче 0,01. 

100 



 

 15

17 Видалення внаслідок травми очного яблука сліпого ока. 10 
18 Перелом орбіти. 10 
19 Зниження гостроти зору внаслідок пошкодження ока. 5 

 Орган слуху  
20 Пошкодження вушної раковини, що призвело до:  

 а) перелому хряща; 3 
 б) відсутності до 1/3 частини вушної раковини; 5 
 в) відсутності 1/3 – 1/2 частини вушної раковини; 10 
 г) відсутності більше 1/2 частини вушної раковини. 30 

21 Пошкодження одного вуха, що призвело до зниження 
слуху: 

 

 а) шепітна мова на відстані від 1 до 3 м; 5 
 б) шепітна мова – до 1 м; 15 
 в) цілкова глухота (розмова - 0); 25 

22 Розрив однієї барабанної перетинки, що настав внаслідок 
травми і не призвів до зниження слуху. 

5 

23 Пошкодження одного вуха, що призвело до травматичного 
отиту. 

5 

 Дихальна система  
24 Перелом, вивих кісток, хряща носа, передньої стінки 

лобної, гайморової пазухи, гратчастої кістки. 
5 

25 Пошкодження легені, підшкірна емфізема, гемоторакс, 
пневмоторакс, пневмонія, ексудативний плеврит, стороннє 
тіло (тіла) грудної порожнини. 

5 

26 Пошкодження грудної клітки та її органів, що призвело до:  
 а) легеневої недостатності (через 3 місяці від дня травми); 10 
 б) видалення долі, частини легені; 40 
 в) видалення однієї легені. 60 

27 Перелом грудини. 5 
28 Перелом ребер:  

 а) одного ребра; 5 
 б) кожного наступного ребра; 3 

29 Проникаюче поранення грудної клітки, торакоскопія, 
торакоцентез, торакотомія, проведені у зв’язку з травмою: 

 

 а) торакоскопія, торакоцентез, проникаюче поранення без 
пошкодження органів грудної порожнини, що не вимагали 
проведення торакотомії; 

5 

 б) торакотомія при відсутності пошкодження органів 
грудної порожнини; 

10 

 в) торакотомія при пошкодження органів грудної 
порожнини; 

15 

 г) повторні торакотомії (незалежно від їх кількості). 10 
30 Пошкодження гортані, трахеї, щитовидного хряща, 

перелом під’язикової кістки, опік верхніх дихальних 
шляхів, що не призвели до порушення функції. 

5 
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31 Пошкодження гортані, трахеї, під’язикової кістки, 
щитовидного хряща, трахеостомія, проведена у зв’язку з 
травмою, що призвели до: 

 

 а) осиплості або втрати голосу, ношення трахеостомічної 
трубки  на протязі 3 місяців після травми; 

10 

 б) втрати голосу, ношення трахеостомічної трубки на 
протязі 6 місяців після травми. 

20 

 Серцево-судинна система  
32 Пошкодження серця, його оболонок та великих 

магістральних судин, що не призвело до серцево-судинної 
недостатності. 

25 

33 Пошкодження серця, його оболонок и великих 
магістральних судин, що призвело до серцево-судинної 
недостатності: 

 

 а) I ступеня; 10 
 б) II – III ступеня . 25 

34 Пошкодження великих перифиричних судин (що не 
призвели до порушення кровообігу) на рівні: 

 

 а) плеча, стегна; 10 
 б) передпліччя, гомілки. 5 

35 Пошкодження великих периферичних судин, що призвело 
до судинної недостатності. 

20 

 Органи травлення  
36 Перелом верхньої щелепи, виличної кістки, або нижньої 

щелепи, вивих щелепи: 
 

 а) перелом однієї кістки, вивих щелепи; 5 
 б) перелом двох і більше кісток або подвійний перелом 

однієї кістки. 
10 

37 Звичний вивих щелепи. 5 
38 Пошкодження щелепи, що призвело до відсутності:  

 а) частини щелепи (за винятком альвеолярного відростка); 40 
 б) щелепи. 80 

39 Пошкодження язика, ротової порожнини (поранення, опік, 
відмороження), що призвели до утворення рубців. 

3 

40 Пошкодження язика, що призвели до:  
 а) відсутності кінчика язика; 10 
 б) відсутності дистальної третини язика; 15 
 в) відсутності язика на рівні середньої третини; 30 
 г) відсутності язика на рівні кореня або повної відсутності 

язика. 
60 

41 Пошкодження зубів, що призвели до:  
 а) відлому коронки зуба, перелому зуба (коронки, шийки, 

кореня), вивиха зуба; 
3 

 б) втрати 1 зуба; 5 
 в) втрати 2-3 зубів; 10 
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 г) втрати 4-7 зубів; 15 
 д) втрати 8 і більше зубів. 20 

42 Пошкодження (поранення, розрив, опік) глотки, 
стравоходу, шлунка, кишечника. 

5 

43 Пошкодження (поранення, розрив, опік) стравоходу, що 
викликало: 

 

 а) звуження стравоходу; 40 
 б) непрохідності стравоходу. 100 

44 Пошкодження (поранення, розрив, опік) органів травлення, 
випадкове гостре отруєння, що призвело до: 

 

 а) холецистину, дуоденіту, гастриту, панкреатиту, 
ентериту, коліту, проктиту, парапроктиту; 

5 

 б) рубцевого звуження  шлунка, кишечника, 
задьнопрохіднього отвору; 

15 

 в) спайкової хвороби; 25 
 г) кишкового свища, кишково-піхвового свища, свища 

підшлункової залозі; 
50 

 д) протиприродьного заднього проходу.  100 
45 Грижа. 10 
46 Пошкодження печінки, що призвело до:  

 а) підкапсульного розриву печінки, що не потребував 
оперативного втручання, гепатиту, сироваткового 
гепатиту, що розвинувся безпосередньо у з’вязку з 
травмою, гепатозу;  

 
5 

 б) печінкової недостатності. 10 
47 Пошкодження печінки, жовчного міхура, що призвело до :  

 а) ушивання розривів печінки чи видалення жовчного 
міхура;  

15 

 б) ушивання  розривів печінки та видалення жовчного 
міхура; 

20 

 в) видалення частини печінки;  25 
 г) видалення частини печінки та жовчного міхура. 35 

48 Пошкодження селезінки, що призвело до:  
 а) підкапсульного розриву селезінки, що не потребуе 

оперативного втручання; 
5 

 б) видалення селезінки. 30 
49 Пошкодження шлунка, підшлункової залози, кишечника, 

брижі, що призвели до: 
 

 а) утворення псевдокістки підшлункової залози; 20 
 б) резекції шлунка, кишечника, підшлункової залози; 30 
 в) видалення шлунка. 60 
 Сечовивідна та статева система  

50 Пошкодження нирки, що призвело до:  
 а) забою нирки; 5 
 б) видалення частини нирки; 30 
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 в) видалення нирки. 60 
51 Пошкодження органів сечовивідної системи, що призвели 

до: 
 

 а) цистіту, уретриту; 5 
 б) гострої ниркової недостатності, пієлітую, паєлоцистіту; 10 
 в) зменшення об’єму сечового міхура; 15 
 г) гломерулонефриту, пієлорифниту, звуження сечовода, 

сечовивідного каналу; 
25 

 д) синдрому тривалого роздавлення, хронічної тривалої 
недостатності; 

30 

 е) непрохідності сечовода, сечовивідного каналу, 
сечостатевих свищів. 

40 

52 Поранення, розрив, опік, відмороження органів. 5 
53 Видалення яєчка. 15 
54 Видалення яєчок. 30 
55 Видалення частини статевого члену. 30 
56 Втрата статевого члена, в т.ч. разом з яєчками. 50 

 М’які тканини  
57 Пошкодження м’яких тканин обличчя, передньо-бокової 

поверхні шиї, підщелепної ділянки, вушних раковин, що 
призвели після загоювання:  

 

 а) до утворення рубців, пігментних плям довжиною від 1 
до 3 см; 

3 

 б) до утворення рубців, пігментних плям довжиною 3см і 
більше; 

5 

 в) до значного порушення косметичного вигляду; 10 
 г) до різкого порушення косметичного вигляду. 30 

58 Пошкодження м’яких тканин волосистої частини голови, 
тулуба, кінцівок, що призвели до утворення рубців 
площею: 

 

 а) від 5 кв. см до 0,5% поверхні тіла; 5 
 б) від 0,5% до 6,0% поверхні тіла; 15 
 в) від 6,0% до 15% поверхні тіла;  25 
 г) 15% та більше. 35 

59 Пошкодження м’яких тканин тулуба, кінцівок, що 
призвели до утворення пігментних плям площею: 

 

 а) від 1% до 10% поверхні тіла;  5 
 б) від 10% і більше. 15 

60 Опікова хвороба, опіковий шок. 10 
61 Пошкодження м’яких тканин:  

 а) невидалені сторонні тіла; 3 
 б) м’язева грижа, післятравматичний періостит, 

нерозсмоктана гематома площею не менш 2 кв.см;  
 
3 

 в) розрив сухожилка, за винятком пальців кісті, взяття 
аутотрансплантанта, розрив м’язів. 

5 
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 Хребет  
62 Перелом, переломо-вивих або вивих тіл, дужок, 

суглобових відростків хребців (за винятков крижів та 
куприка): 

 

 а) одного-двох; 20 
 б) трьох-п’яти; 30 
 в) шести і больше. 40 

63 Розрив міжхребцевих зв’язок (при терміні лікування не 
менш ніж 14 днів), підвивіх хребців (за винятком куприка). 

5 

64 Перелом кожного остистого або попередкового відростка. 3 
65 Перелом крижів. 10 
66 Пошкодження куприка:  

 а) вивих куприкових хребців; 5 
 б) перелом крупкових хребців. 10 
 Верхня кінцівка  
 Лопатка та ключиця  

67 Перелом лопатки, ключиці, повний або частковий розрив 
акроміально-ключичного, грудино-ключичного 
зчленувань: 

 

 а) перелом, вивих однієї кістки, розрив одного 
зчленування; 

5 

 б) перелом двох кісток, подвійний перелом однієї кістки, 
розрив двох зчленувань або перелом, вивих однієї кістки й 
розрив одного зчленування, преломо-вивих ключиці; 

 
10 

 в) розрив двох зчленувань й перелом однієї кістки, перелом 
двох кісток й розрив одного зчленування; 

15 

 г) незрощений перелом (псевдосуглоб). 15 
 Плечовий суглоб  

68 Пошкодження ділянки плечового суглоба (суглобової 
западини лопатки, головки плечової кістки, анатомічної, 
хірургичної шийки, горбиків, суглобової сумки): 

 

 а) розрив сухожилків, капсули суглоба, відриви кістових 
фрагментів, у т.ч. великого горбика, перелом суглобової 
западини лопатки, вивих плеча; 

 
5 

 б) перелом двох кісток, перелом лопатки й вивих плеча; 10 
 в) перелом плеча, (голівки, анатомічної, хірургічної 

шийки) переломо-вивих плеча. 
15 

 
69 Пошкодження плечового поясу, що призвели до:  

 а) звичайного вивиха плеча ; 15 
 б) відсутності рухів у суглобі (анкілозу); 20 
 в) “бовтаючогося” плечового суглоба внаслідок резекції 

суглобових поверхень кісток, що складають його. 
40 

 
 Плече  

70 Перелом плечової кістки: 15 
 а) на будь якому рівні (верхня, середня, нижня третина); 20 



 

 20

 б) подвійний перелом. 30 
71 Перелом плечової кістки, що призвів до утворення 

незрощенного перелому ( псевдосуглоба). 
45 

 
72 Травматична ампутація верхньої кінцівки або тяжке 

пошкодження, що призвело до ампутації: 
 

 а) з лопаткою, ключицею або їх частиною; 80 
 б) плеча на будь-якому рівні;  75 
 в) єдиної кінцівки на рівні плеча. 100 
 Ліктьовий суглоб  

73 Пошкодження ділянки ліктьового суглоба:  
 а) гемартроз, пронаційний підвивих передпліччя; 3 

 б) відриви кісткових фрагментів, у т.ч. відриви (переломи) 
надвиростків плечової кістки, перелом променевої або 
ліктьової кістки, вивих кістки; 

 
5 

 в) перелом променевої і ліктьової кістки, вивих 
передпліччя; 

10 

 г) перелом плечової кістки; 15 
 д) перелом плечової кістки з променевою і ліктьовою 

кістками. 
20 

74 Пошкодження ділянки ліктьового суглоба, що призвело до:  
 а) відсутності рухів у суглобі (анкілозу); 20 
 б) “бовтаючийся” ліктьовий суглоб внаслідок резекціі 

суглобових поверхонь кісток, що складають його. 
30 

 Передпліччя  
75 Перелом кісток передпліччя на будь-якому рівні, за 

винятком ділянки суглобів (верхня, середня, нижня 
третина): 

 

 а) перелом, вивих однієї кістки; 5 
 б) перелом двох кісток, подвійний перелом однієї кістки. 10 

76 Незрощений перелом (псевдосуглоб) кісток передпліччя. 20 
77 Травматична ампутація або тяжке пошкодження, що 

призвело до: 
 

 а) ампутації передпліччя на будь-якому рівні; 65 
 б) екзартикуляції у локтьовому суглобі; 70 
 в) ампутації єдиної кінцівки на рівні передпліччя. 100 
 Променевозап’ясний суглоб  

78 Пошкодження ділянки променевозап’ястного суглоба:  
 а) перелом однієї кістки передпліччя, відрив 

шилоподібного відростка (відростків), відрив кісткового 
фрагмента (фрагментів), вивих головки ліктьової кістки; 

 
5 

 б) перелом двох кісток передпліччя; 10 
 в) перілунарний вивих кисті. 15 

79 Пошкодження ділянки променевозап’ястного суглоба, що 
призвело до відсутності рухів (анкілозу) в цьому суглобі. 

15 

 Кисть  
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80 Перелом або вивих кісток зап’ястя, п’ястних кісток однієї 
кисті: 

 

 а) однієї кістки (крім човноподібної); 5 
 б) двох і більше кісток (крім човноподібної); 10 
 в) човноподібної кістки. 15 

81 Пошкодження кисті, що призвело до:  
 а) незрощеного перелому (псевдосуглоба) однієї чи 

декількох  кісток (за винятком відриву кісткових 
фрагментів); 

 
10 

 б) втрати всіх пальців, ампутації на рівні п’ястних кісток 
зап’ястя  або променевозап’ястного суглоба; 

65 

 в) ампутації єдиної кисті. 100 
 Пальці кисті  
 Перший палец  

82 Пошкодження пальця, що призвело до:  
 а) відриву ногтьової пластинки, пошкодження сухожилка 

(сухожилків) розгиначів пальця; 
5 

 б) перелому, вивиху, значної рубцевої деформації фаланги 
(фаланг), пошкодження сухожилка (сухожилків) згиначів 
пальця, сухожилкового, суглобового, кісткового панариція.  

 
5 

83 Пошкодження пальця, що призвели до:  
 а) вітсутності рухів в одному суглобі; 10 
 б) відсутності рухів в двох суглобах. 15 

84 Пошкодження пальця, що призвели до:  
 а) реампутації (повторної ампутації ) на рівні тієї ж 

фаланги;  
5 

 б) ампутація на рівні нігтьової фаланги; 10 
 в) ампутації на рівні міжфалангового суглоба (втрати 

нігтьової фаланги); 
15 

 г) ампутації на рівні основної фаланги (втрата пальця); 20 
 д) ампутації пальця з п’ястною кісткою або її частиною 25 
 Другий, третій, четвертий, п‘ятий пальці  

85 Пошкодження одного пальця, що призвело до:  
 а) відриву ногтьової пластинки, пошкоджена сухожилка 

(сухожилків) розгиначів пальця; 
3 

 б) перелому, вивиху, значної рубцевої деформації фаланги 
(фаланг), пошкодження сухожилка (сухожилків) згиначів 
пальця, сухожилкового, суглобового, кісткового панариція. 

 
5 

86 Пошкодження пальця, що призвело до:  
 а) відсутності рухів у одному суглобі; 5 
 б) відсутності рухів у двох або трьох суглобах пальця. 10 

87 Пошкодження пальця, що призвело до:  
 а) реампутації (повторної амбулаторної) на рівні тієї ж 

фаланги;  
3 

 б) ампутації на рівні нігтьової фаланги, втрати фаланги; 5 
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 в) ампутації на рівні середньої фаланги, втрати двох 
фаланг; 

10 

 г) ампутації на рівні основної фаланги, втрати пальця; 15 
 д) втрати пальця з п‘ястною кісткою або частиною її. 20 
 Таз  

88 Пошкодження таза:  
 а) перелом однієї кістки; 5 
 б) перелом двох кісток або розрив одного зчленування, 

подвійний перелом однієї кістки; 
10 

 в) перелом трьох і більше кісток, розрив двох або трьох 
зчленувань. 

15 
 

89 Пошкодження таза, що призвели до відсутності рухів у 
тазостегневих суглобах:  

 

 а) у одному суглобі; 20 
 б) у двох суглобах; 40 
 Нижня кінцівка  
 Тазостегновий суглоб  

90 Пошкодження тазостегнового суглоба:  
 а) відрив кісткового фрагмента (фрагментів); 5 
 б) ізольований відрив вертела (вертелів); 10 
 в) вивих стегна; 15 
 г) перелом головки, шийки, проксимального метафіза 

стегна. 
25 

91 Пошкодження тазостегнового суглоба, що призвели до:  
 а) відсутності рухів (анкілозу); 20 
 б) незрощеного перелому шийки стегна; 30 
 в) ендопротезування; 40 
 г) “бовтаючогося” суглоба внаслідок резекції головки 

стегна. 
45 

 Стегно  
92 Перелом стегна:  

 а) на будь-якому рівні, за винятком ділянки суглобів 
(верхня, середня, нижня третина);  

25 

 б) подвійний перелом стегна; 30 
93 Перелом снегна, що призвів до утворення незрощенного 

перелому. 
 

94 Травматична ампутація або тяжке пошкодження, що 
призвело до ампутації кінцівки на будь-якому рівні стегна: 

 

 а) однієї кінцівки; 70 
 б) єдиної кінцівки. 100 
 Колінний суглоб  

95 Пошкодження ділянки колінного суглоба:  
 а) гемартроз, вивих надколінника; 3 
 б) відрив кісткового фрагмента (фрагментів), перелом 

надвиростка (надвиростків), перелом головки 
 
5 
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малогомілкової кістки, пошкодження меніска; 
 в) перелом: надколінника, міжвиросткового підвищення, 

відростків, проксимального метафіза великогомілкової 
кістки, розрив зв’язок, що вимагав оперативного 
лікування; 

 
10 

 г) перелом проксимального метафіза великогомілкової 
кістки з головкою малогомілкової; 

15 

 д) перелом відростків стегна, вивих гомілки;  20 
 є) перелом дистального метафіза стегна; 25 
 ж) перелом дистального метафіза, виростків стегна з 

проксимальними відділами однієї або обох гомілкових 
кісток. 

 
30 

96 Пошкодження ділянки колінного суглоба, що призвело до:  
 а) відсутності рухів у суглобі; 20 
 б) “бовтаючогося” колінного суглоба внаслідок резекції 

суглобових поверхонь кісток, що складають його; 
30 

 
 в) ендопротезування. 40 
 Гомілка  

97 Перелом кісток гомілки (за винятком ділянки суглобів):  
 а) малогомілкової, відриви кісткових фрагментів; 5 
 б) великогомілкової, подвійний перелом малогомілкової; 10 
 в) обох кісток, подвійний перелом великогомілкової. 15 

98 Перелом кісток гомілки, що призвів до незрощенного 
перелому, псевдосуглоба (за винятком кісткових 
фрагментів): 

 

 а) малогомілкової кістки; 5 
 б) великогомілкової кістки; 15 
 в) обох кісток. 20 

99 Травматична ампутація або пошкодження,що призвело до:  
 а) ампутації гомілки на будь-якому рівні; 60 
 б) екзартикуляції в колінному суглобі; 70 
 в) ампутації єдиної кінцівки на будь-якому рівні гомілки. 100 
 Гомілковоступеневий суглоб  

100 Пошкодження ділянки гомілковоступеневого суглоба:  
 а) перелом однієї щиколотки, ізольований розрив 

міжгомілкового синдесмозу, перелом дистального метафіза 
великогомілкової кістки в нижній третині;  

 
5 

 б) перелом двох щиколоток або перелом однієї щиколотки 
з краєм великогомілкової кістки, перелом дистального 
метафіза великогомілкової кістки; 

 
10 

 в) перелом обох щиколоток з краєм великогомілкової 
кістки. 

15 

101 Пошкодження ділянки гомілковоступневого суглоба 
(внаслідок резекції суглобових поверхонь кісток, що 
скаладають його) : 
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 а) відсутність рухів у гомілковоступеневому суглобі; 20 
 б) “бовтаючогося” колінного суглоба внаслідок резекції 

суглобових поверхонь кісток, що складають його; 
40 

 в) екзартикуляції в гомілковоступневому суглобі. 50 
102 Пошкодження ахілова сухожилка:  

 а) при консервативному лікуванні; 5 
 б) при оперативному лікуванні. 15 
 Стопа  

103 Пошкодження стопи:  
 а) перелом, вивих однієї кістки (за винятком п’яткової і 

таранної); 
5 

 б) перелом, вивих двох кісток, перелом таранної кістки; 10 
 в) перелом, вивих трьох і більше кісток, перелом п’яткової 

кістки, підтаранний вивих стопи, вивих в поперековому 
суглобі стопи (Шопара) або передплюсне-плюсьновому 
суглобі (Лісфранка). 

 
15 

104 Пошкодження стопи, що призвело до:  
 а) незрощеного перелому (псевдосуглоба) однієї-двох 

кісток (за винятком п’яткової і таранної кісток); 
5 

 б) незрощеного перелому (псевдосуглоба) трьох і більше 
кісток, а також п’яткової і таранної кісток); 

15 

 в) артродез підтаранного суглоба, поперекового суглоба 
передплюсни (Шопара) або передплюсне-плюсньового 
(Ліфранка); 

 
20 

 г) ампутації на рівні плюсне-фалангових суглобів 
(відсутносі всіх пальців стопи); 

30 

 д) ампутації на рівні плюсневих кісток або передплюсни; 40 
 є) ампутації на рівні таранної, п’яткової кісток (втрати 

стопи). 
50 

 Пальці стопи  
105 Перелом, вивих фаланги, пошкодження сухожилка:  

 а) одного пальця, крім першого; 3 
 б) двох-трьох або першого; 5 
 в) чотирьох пальців ( II-V). 5 

106 Травматична ампутація або пошкодження пальців стопи, 
що призвело до ампутації:  

 

 а) першого пальця на рівні нігтьової фаланги або 
міжфалангового суглоба; 

5 

 б) першого пальця на рівні основної фаланги або плюсне-
фалангового суглоба; 

10 

 в) другого,третього, четвертого, п’ятого пальців: одного-
двох пальців пальців на рівні нігтьових або середніх 
фаланг; 

5 

 г) другого, третього, четвертого, п’ятого пальців: одного-
двох пальців на рівні основних фаланг або 

 
10 
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плюснефалангових суглобів; 
 д) другого, третього, четвертого, п’ятого пальців: трьох-

чотирьох пальців на рівні нігтьових або середніх фаланг; 
15 

 
 є) другого, третього, четвертого, п’ятого пальців: трьох-

чотирьох пальців на рівні основних фаланг або 
плюснефалангових суглобів. 

 
20 

107 Незафіксоване в Таблиці пошкодження, що привело до 
необхідності безперервного амбулаторного чи 
стаціонарного лікування терміном більше ніж 7 днів:  

 

 а) термін лікування 7-14 календарних днів; 3 
 б) термін лікування від15 до 30 календарних днів; 5 
 в) термін лікування від 31 до 60 календарного дня; 10 
 г) термін лікування від 61 календарного дня і більше. 25 

 
 


