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1. Загальні положення 
 

1.1 На підставі цих Правил Акціонерне товариство закритого типу «Страхова 
компанія «Азов» (далі Страховик) укладає з юридичними особами та дієздатними фізичними 
особами (далі Страхувальники) Договори добровільного страхування від нещасних випадків 
(далі Договори страхування). 
 

1.2 Основні визначення, що використовуються в цих Правилах. 
 
Вигодонабувач – юридична особа або дієздатна фізична особа, яка визначена у Договорі 
страхування як одержувач страхового відшкодування при настанні страхового випадку. 
 
Договір страхування – письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою 
Страховик бере на себе зобов’язання при настанні страхового випадку здійснити страхову 
виплату Страхувальнику чи іншій особі, визначеній у Договорі страхування 
Страхувальником, і на користь якої укладено Договір страхування, а Страхувальник 
зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови 
Договору страхування. 
 
Нещасний випадок – одномоментний, раптовий, випадковий фізичний вплив будь-яких 
зовнішніх факторів (механічних, термічних, хімічних тощо) на організм Застрахованої особи, 
що відбувся поза волею Застрахованої особи та призвів до тілесних ушкоджень, порушень 
фізіологічних функцій організму Застрахованої особи або до її смерті. 
 
Страхова виплата (страхове відшкодування) – грошова сума, яка виплачується 
Страховиком, згідно з умовами Договору страхування, при настанні страхового випадку. 
 
Страхова премія – плата за страхування, яку Страхувальник зобов’язаний внести 
Страховику згідно з Договором страхування. 
 
Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування 
зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку. 
 
Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування та/або законодавством, 
яка відбулася і з настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхової 
суми (страхового відшкодування) Страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі. 
 
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки 
ймовірності та випадковості настання. 
 
Страховий тариф – ставка страхової премії з одиниці страхової суми за визначений період 
страхування. 
 
Страховик – АТЗТ «Страхова компанія «Азов», яке здійснює страхування та бере на себе 
зобов’язання виплатити страхове відшкодування при настанні страхового випадку, 
передбаченого Договором страхування.  
 
Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, яка уклала із Страховиком 
Договір страхування і сплатила страхову премію відповідно до умов Договору страхування. 
 
Територія страхування – територія, обумовлена в Договорі страхування, в межах якої 
Страховик несе зобов’язання щодо виплати страхового відшкодування при настанні 
страхового випадку за Договором страхування. 
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Франшиза – частина суми збитку, яка не відшкодовується Страховиком згідно з Договором 
страхування. 
 
Франшиза безумовна - мінімальний розмір збитку, після якого настає вiдповiдальнiсть 
Страховика з виплати страхового відшкодування. 
 
Франшиза умовна – мінімальний розмір збитку, при якому: 
 
а) Страховик звільняється від відповідальності за відшкодування збитку, якщо розмір 
останнього не перевищує розміру умовної франшизи; 
 
б) Страховик повністю відшкодовує збиток, якщо його розмір перевищує розмір умовної 
франшизи. 
 

2.  Предмет договору страхування 
 

2.1. Предметом Договору страхування згідно з цими Правилами є майнові інтереси, 
що не суперечать закону та пов’язані з життям, здоров’ям та працездатністю Застрахованої 
особи, а саме з витратами, що виникли у зв’язку з нещасним випадком, внаслідок якого 
настав розлад здоров’я, інвалідність чи смерть Страхувальника. 
 

2.2. Страхувальник може укласти Договір страхування на користь третіх осіб 
(Застрахованих). У випадку, якщо Страхувальник уклав Договір страхування на свою 
користь, на нього розповсюджуються права та обов’язки Застрахованої особи. 
 

2.3. Якщо інше не передбачено Договором страхування, Застрахованими за цими 
Правилами можуть бути фізичні особи віком від 1 до 65 років. Вік Страхувальника, що 
укладає Договір страхування на свою користь (є водночас Застрахованою особою) не може 
бути менше 18 років, якщо інше не обумовлено в Договорі страхування. 
 

3. Порядок визначення розмірів страхових сум, лімітів відповідальності 
та розмірів страхового відшкодування 

 
3.1        Розмір страхової суми встановлюється в Договорі страхування за домовленістю 

між Страховиком і Страхувальником. 
 

3.2 За Договором страхування в межах страхової суми можуть бути встановлені 
ліміти відповідальності Страховика щодо сплати страхового відшкодування по кожному 
окремому виду ушкоджень та/або по окремому страховому ризику та/або по окремому 
страховому випадку. Розміри лімітів відповідальності можуть бути встановлені як у 
відсотках від страхової суми, так і в абсолютному грошовому вираженні. 
 

3.3 Загальна сума страхових виплат у зв’язку з одним чи кількома страховими 
випадками не може перевищувати страхову суму, встановлену в Договорі страхування. 
Розміри страхового відшкодування за витрати, пов’язані зі страховим випадком відповідно 
до умов цих Правил не можуть перевищувати відповідні ліміти відповідальності Страховика 
щодо сплати страхових відшкодувань за кожним видом витрат, якщо інше не передбачено 
умовами Договору страхування. 
 

3.4 Після виплати страхового відшкодування страхова сума зменшується на розмір 
виплаченого страхового відшкодування. Зменшення страхової суми здійснюється з дня 
настання страхового випадку. За згодою Сторін зменшена страхова сума може бути 
відновлена, з доплатою страхової премії, встановленої Страховиком.  
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3.5 За згодою Сторін у Договорі страхування може бути встановлена безумовна чи 
умовна франшиза. В Договорі страхування франшиза може встановлюватися по кожному 
страховому ризику, випадку, виду ушкодження. Якщо настає декілька страхових випадків, 
франшиза вираховується по кожному з них, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 
 

3.6 Франшиза може встановлюватися:  
 

а) у відсотках від страхової суми (може становити від 0 до 20 %); 
 
б) в абсолютному  грошовому вираженні; 
 
в) у відносних одиницях від розміру збитку. 

 
3.7 Розрахунок розміру страхового відшкодування проводиться Страховиком 

відповідно до умов Договору страхування шляхом застосування «Таблиць виплат страхового 
відшкодування» (Таблиці № 1 та Таблиці № 2) згідно з Додатком № 1 до цих Правил. 
 

3.8 Якщо інше не передбачено Договором страхування, виплата страхового 
відшкодування згідно з Таблицею № 1 та Таблицею № 2 Додатку № 1 до цих Правил може 
здійснюватися за кількома статтями одночасно, якщо інше не зазначено в окремо в цих 
таблицях.  

Якщо Застрахована особа отримала страхове відшкодування за одним з пунктів статті, 
а пізніше виникне підстава для більш високої виплати за цією ж статтею, Страховик 
обчислює суму страхового відшкодування за пунктом, що передбачає найбільш високий 
розмір виплати, з відрахуванням суми, що була вже виплачена раніше, якщо інше не 
передбачено Договором страхування або не зазначено в Таблиці № 1 та в Таблиці № 2 
Додатку № 1 до цих Правил. 
 

3.9 Якщо Застрахована особа отримала страхове відшкодування за випадком, 
передбаченим пп.4.1.1 або пп.4.1.2 цих Правил (травматичне ушкодження та/або 
функціональні розлади та тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку), а 
потім настане випадок, передбачений пунктом 4.1.3 або пунктом 4.1.4 цих Правил 
(встановлення інвалідності або смерть внаслідок нещасного випадку), в результаті настання 
одного й того ж страхового випадку, то із суми, належної до виплати у зв’язку із випадками, 
передбаченими пп.4.1.3 або пп.4.1.4 цих Правил (встановлення інвалідності або смерть 
внаслідок нещасного випадку) вираховується раніше здійснена страхова виплата, за 
випадком, передбаченим пунктом, передбаченим пп.4.1.1 або пп.4.1.2 цих Правил 
(травматичне ушкодження та/або функціональні розлади та тимчасова непрацездатність 
внаслідок нещасного випадку), якщо інше не передбачено Договором страхування. 
 

4. Страхові ризики 
 

4.1      За цими Правилами страховими випадками є наступні події, які сталися 
внаслідок нещасного випадку, що мав місце під час дії Договору страхування, та які 
підтверджені документами, виданими компетентними органами у встановленому законом 
порядку, якщо інше не передбачено Договором страхування: 

 
4.1.1    Травматичні ушкодження та/або функціональні розлади у Застрахованої 

особи, зазначені в Таблиці № 2 Додатку № 1 до цих Правил, що 
виникли  внаслідок нещасного випадку. 

 
4.1.2  Тимчасова втрата Застрахованою особою загальної працездатності 

внаслідок нещасного випадку (для непрацюючих – під тимчасовою 
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втратою загальної працездатності розуміється перебування на 
амбулаторному або стаціонарному лікуванні внаслідок нещасного 
випадку). 

 
4.1.3  Стійка втрата Застрахованою особою загальної працездатності 

(встановлення групи інвалідності) внаслідок нещасного випадку. 
 
4.1.4      Смерть Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку. 
 

4.2 Якщо інше не передбачено в Таблиці № 2 Додатку № 1 до цих Правил, 
випадки, зазначені в пп.4.1.1 та пп.4.1.2 цих Правил, визнаються страховими випадками, 
якщо вони діагностовані протягом 24 годин з моменту настання нещасного випадку та при 
умові, що вони підтверджені документами, виданими компетентними органами у 
встановленому законом порядку, якщо інше не передбачено в Договорі страхування. 
 

4.3 Випадки, зазначені в пп.4.1.3 та пп.4.1.4 цих Правил, визнаються страховими 
випадками, якщо вони сталися протягом 6 (шести) місяців з дня настання нещасного 
випадку, який мав місце під час дії Договору страхування, та при умові, що вони 
підтверджені документами, виданими компетентними органами у встановленому законом 
порядку, якщо інше не передбачено Договором страхування.  
 

4.4 Перелік страхових випадків визначається в Договорі страхування, при цьому 
до зазначеного переліку можуть вноситися як всі страхові випадки, передбачені даними 
Правилами, так і деякі з них. 
 

4.5 Перелік страхових випадків визначається в Договорі страхування за 
домовленістю між Страхувальником та Страховиком відповідно до варіантів, зазначених в 
Таблиці № 1 та Таблиці № 2 Додатку № 1 до цих Правил. При цьому, в Договорі страхування 
може бути зазначений тільки один з варіантів по кожному обраному ризику.  
 

5. Виключення із страхових випадків та обмеження страхування 
 

5.1     Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, за цими Правилами Страховик 
не визнає подію страховим випадком та відмовляє у виплаті страхового відшкодування, 
якщо нещасний випадок трапився в результаті: 

 
5.1.1 алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння Застрахованої 

особи, або в зв'язку із діями під час знаходження Застрахованої особи  
у вказаних станах або під дією психотропних препаратів; 

 
5.1.2 передачі Застрахованою особою або Вигодонабувачем управління 

транспортним засобом особі, що знаходився у стані алкогольного, 
наркотичного або токсичного сп’яніння, або особі під дією 
психотропних речовин, або особі, що не має права управляти 
транспортним засобом даної категорії; 

 
5.1.3 травмонебезпечних занять та хобі, участі Застрахованої особи у 

спортивних тренуваннях, змаганнях, гонках, заняттях небезпечними 
видами спорту (мотоспорт, альпінізм, спелеологія, глибоководне 
занурювання з аквалангом тощо);  

 
5.1.4 переміщення Застрахованої особи повітряним або водним (підводним) 

апаратом, управління ним, крім випадків переміщення Застрахованої 
особи як пасажира на літаку цивільної авіації або на засобі водного 
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транспорту, ліцензованих для перевезення пасажирів та керованих 
особою, що має відповідні повноваження; 

 
5.1.5 польоту Застрахованої особи на безмоторних літальних апаратах, 

моторних планерах, суперлегких літальних апаратах, а також стрибків 
з парашутом; 

 
5.1.6 проходження Застрахованою особою служби в будь-яких збройних 

силах та формуваннях; 
 

5.1.7 самогубства (замаху на самогубство) Застрахованої особи; умисного 
спричинення Застрахованою особою собі тілесних ушкоджень або 
інших умисних дій Застрахованої особи, спрямованих на настання 
страхового випадку; 

 
5.1.8 здійснення Застрахованою особою протиправних дій, що знаходяться у 

прямому причинно-наслідковому зв’язку з настанням страхового 
випадку; 

 
5.1.9 стихійних лих та їх наслідків, епідемій, карантинів, метеоумов; 

 
5.1.10 надзвичайних подій (ситуацій), станів облоги, оголошених органами 

влади у встановленому законом порядку; 
 
5.1.11 порушення Застрахованою особою правил техніки безпеки, правил 

протипожежної безпеки, правил дорожнього руху; 
 
5.1.12 будь-яких подій, пов’язаних із застосуванням Застрахованою особою, 

випробуванням ним або зберіганням ним вогнепальної зброї або 
боєприпасів, вибухових або отруйних речовин. 

 
5.2      Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик не визнає 

випадок страховим та не виплачує страхове відшкодування, якщо: 
 

5.2.1 розлад здоров’я настав у зв’язку з нещасним випадком, що трапився до 
моменту укладення Договору страхування; 

 
5.2.2 розлад здоров’я став наслідком ВІЛ- та СНІД-інфекції; 

 
5.2.3 розлад здоров’я настав у зв’язку з абортом, крім випадків вимушеного 

переривання вагітності, спричиненого нещасним випадком та/або з 
метою рятування життя Застрахованої особи; 

 
5.2.4 розлад здоров’я настав у зв’язку з пластичною чи відновлювальною 

хірургією та усякого роду протезуванням, включаючи стоматологічне 
та офтальмологічне протезування; 

 
5.2.5 розлад здоров’я настав у зв’язку з лікуванням методами мануальної 

терапії, рефлексотерапії, хіропрактики, масажу, гомеопатії, фіто- та 
натуротерапії, а також лікуванням нетрадиційними методами; 

 
5.2.6 розлад здоров’я настав у зв’язку з наданням послуг медичною 

установою, що не має відповідної ліцензії, або особою, що не має 
права на здійснення відповідної лікарської діяльності; 
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5.2.7 розлад здоров’я є негативним наслідком діагностичних та/або 

лікувальних процедур, що проходила Застрахована особа; 
 

5.2.8 розлад здоров’я настав у зв’язку з реабілітацією, відновлювальним 
лікуванням та фізіотерапію; 

 
5.2.9 розлад здоров’я настав у зв’язку з гострою, хронічною, спадковою 

хворобою  та/або професійною хворобою Застрахованої особи; 
 

5.2.10 розлад здоров’я настав у зв’язку із здійсненням Застрахованою особою 
самолікування; 

 
5.2.11 розлад здоров’я настав у зв’язку прямим чи побічним впливом 

психічного захворювання Застрахованої особи, якщо під час 
нещасного випадку Застрахована особа була в неосудному стані. 

 
5.3 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, Договір страхування, 

укладений на підставі цих Правил, може бути визнаний недійсним з моменту його 
укладання, якщо буде встановлено, що Застрахована особа, відносно якої був укладений 
такий Договір, підпадає під якусь з перелічених нижче категорій на момент початку періоду 
страхування: 
 

5.3.1 інваліди І та ІІ групи; 
 
5.3.2 хворі на онкологічні захворювання, на СНІД або ВІЛ – інфіковані; 
 
5.3.3 особи, що приймають наркотики з метою лікування або з іншою 

метою; 
 
5.3.4 особи, що вживають токсичні речовини з метою токсичного сп’яніння; 
 
5.3.5 особи, що страждають на алкоголізм; 
 
5.3.6 особи зі стійкими нервовими або психічними розладами (включаючи 

епілепсію), що перебувають з цього приводу на обліку в 
профілактично-лікувальних закладах; 

 
5.3.7 особи, що перебувають на службі у збройних силах.  

 
5.4 Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, за цими Правилами 

Страховик не визнає подію страховим випадком та відмовляє у виплаті страхового 
відшкодування, якщо нещасний випадок трапився в результаті: 

 
5.4.1      дії  ядерних  ризиків. 
Страховик не визнає подію страховим випадком та відмовляє у виплаті 
страхового відшкодування, якщо нещасний випадок трапився внаслідок: 

 
− перебування Застрахованої особи на території атомної електростанції, 
ядерних реакторів, будівель реакторів, розташованих на будь-якому іншому 
об’єкті, відмінному від атомної електростанції; 
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− перебування Застрахованої особи на будь-якому об’єкті, який 
застосовується або застосовувався для виробництва атомної енергії або для 
використання чи зберігання ядерних матеріалів; 

 
− поставки Застрахованою особою товарів і послуг на будь-який із об’єктів, 
зазначених вище в даному виключенні; 

 
− перебування Застрахованої особи в зоні підвищеної радіоактивності або в 
районі розміщення будь-якої ядерної установки; 
 
− участі Застрахованої особи у виробництві, використанні або зберіганні 
ядерних матеріалів. 

 
5.4.2      дії ризиків радіоактивного зараження. 
Страховик не визнає подію страховим випадком та відмовляє у виплаті 
страхового відшкодування, якщо нещасний випадок трапився внаслідок: 

 
− іонізуючого випромінювання або радіоактивного забруднення, що 
виходить від будь-якого ядерного палива або ядерних відходів або в результаті 
згорання  ядерного палива; 
 
− радіоактивності, токсичності, вибухонебезпечності або інших 
небезпечних чи забруднюючих властивостей будь-якої ядерної установки, 
реактора або іншого ядерного агрегату чи його частин; 
 
− будь-якої зброї, що використовує реакцію атомного або ядерного розпаду 
та/або синтезу або інші подібні реакції або радіоактивні сили чи речовини. 

 
5.4.3      дії військових та пов’язаних з ними ризиків. 
За цими Правилами Страховик не визнає подію страховим випадком та 
відмовляє у виплаті страхового відшкодування, якщо нещасний випадок був 
прямо чи побічно викликаний, відбувся через або внаслідок війни, вторгнення, 
дій зовнішніх ворогів, військових дій, військових навчань або військових 
операцій (незалежно від того оголошено про війну чи ні), громадянської війни, 
заколоту, громадянського хвилювання, що набувають масштабів народного 
повстання, бунту, революції, страйку, локауту, військового повстання або 
заколоту, бунту, революції, дії військової або узурпованої влади, закону 
військового часу або грабежу або крадіжки, пов’язаної з введенням закону 
військового часу, а також конфіскації, націоналізації, реквізиції, зруйнування 
або шкоди, заподіяної майну будь-якою урядовою, громадською або місцевою 
владою або за її наказом, або ж будь-якої дії або умови, характерної для будь-
чого зазначеного вище. 
 
Страховик не визнає подію страховим випадком та відмовляє у виплаті 
страхового відшкодування, якщо нещасний випадок був прямо чи побічно 
викликаний, відбувся через або внаслідок дії будь-якої особи або групи осіб, 
які діють від імені або у зв’язку з будь-якою організацією, метою якої є 
повалення або впливання де-юре або де-факто на вищі державні органи 
шляхом терористичних або інших насильницьких заходів. 
 
5.4.4      дії ризиків тероризму. 
Страховик не визнає подію страховим випадком та відмовляє у виплаті 
страхового відшкодування, якщо нещасний випадок був прямо чи побічно 
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викликаний, став наслідком або відбувся у зв’язку з будь-яким терористичним 
актом не залежно від будь-якої іншої причини або подій, що відбулися 
одночасно або в будь-якій іншій черговості із збитком. 
 
Для розуміння даного виключення «Терористичний акт» – дія, що включає у 
себе, але не обмежує застосування сили або насильства та/або загрозу 
застосування сили або насильства особою, або групою осіб не залежно від того, 
чи діють вони самостійно чи представляють або пов’язані з будь-якою(-ими) 
організацією (-ями) або урядом, що здійснюється в політичних, релігійних, 
ідеологічних або схожих цілях, що включають намір впливати на будь-який 
уряд та/або для настраху суспільства або його частини. 
 
Страховик не визнає подію страховим випадком та відмовляє у виплаті 
страхового відшкодування, якщо нещасний випадок був прямо чи побічно 
викликаний, став наслідком або відбувся у зв’язку з будь-якою дією взяття під 
контроль, запобігання, стримування або будь-якою іншою дією, пов’язаною з 
будь-яким терористичним актом. 

 
5.5 Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення із 

страхових випадків та обмеження страхування, які не суперечать чинному законодавству 
України. 

 
6. Строк та місце дії договору страхування 

 
6.1 Договір страхування може бути укладено на будь-який термін за домовленістю 

Сторін. 
 

6.2 Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового 
платежу та закінчується після виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором, що 
виникли в період дії Договору страхування, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 
 

6.3 Територією (місцем) страхування за цими Правилами вважається територія, 
обумовлена в Договорі страхування, та на яку розповсюджується дія Договору страхування. 
Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, територією (місцем) страхування за цими 
Правилами слід вважати територію України. 
 

7.  Порядок укладання Договору страхування 
 

7.1 Страхування здійснюється на підставі Договору страхування, укладеного між 
Страховиком і Страхувальником. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає 
Страховику письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином 
заявляє про свій намір укласти Договір страхування, з наданням необхідної інформації, 
визначеної за домовленістю Сторін. 
 

7.2 Страхувальник несе відповідальність за достовірність і повноту даних, наданих 
Страховику. 
 

7.3 Під час укладання Договору страхування Страхувальник повинен повідомити 
Страховика про всі відомі йому обставини, що мають суттєве значення для визначення  
ступеня ризику. Суттєвими визнаються у всякому разі обставини, безперечно узгоджені 
Страховиком у стандартній формі Договору страхування або в його письмовому запиті (заяві 
на страхування). 
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7.4 Договір страхування набирає чинності з моменту внесення страхової премії або 
її першого страхового платежу, якщо інше не узгоджено в Договорі страхування. Договором 
страхування може бути передбачено, що, якщо страховий випадок настав до сплати 
Страхувальником страхової премії у повному обсязі, Страховик має право утримати 
несплачені страхові платежі із суми страхового відшкодування, що належить до сплати. 
 

7.5 Конкретні строк і порядок сплати страхової премії або страхових платежів 
вказуються в Договорі страхування. 
 

7.6 Під час дії Договору страхування Страхувальник повинен у встановлені в 
Договорі строки інформувати Страховика про будь-які суттєві зміни обставин, наданих під 
час підписання Договору, що стали йому відомі в період дії Договору страхування, якщо ці 
зміни можуть суттєво вплинути на збільшення страхового ризику, для вирішення питання 
про дію Договору страхування на нових умовах чи про припинення дії Договору. Зміни 
обставин визнаються суттєвими, коли такі обставини змінилися настільки, що якби Сторони 
мали змогу це передбачити, то Договір страхування взагалі не був би укладений, або він був 
би укладений на значно інших умовах. Невиконання цієї умови може тягнути за собою 
наслідки, передбачені підпунктом 8.3.2 цих Правил, якщо інше не зазначено в Договорі 
страхування.  
 

7.7 Факт укладання Договору страхування може підтверджуватися видачею 
Страховиком Страхувальнику страхового Поліса (Свідоцтва, Сертифіката), що є формою 
Договору страхування. У випадку втрати Страхувальником під час дії Договору страхування 
Полісу (Свідоцтва, Сертифіката) йому видається (на підставі письмової заяви 
Страхувальника) дублікат страхового Поліса (Свідоцтва, Сертифіката). Після видачі 
дублікату втрачений страховий Поліс (Свідоцтво, Сертифікат) вважається недійсним і 
виплати страхового відшкодування за ним не здійснюються. 
 

7.8 Сторони за взаємною згодою можуть приймати додаткові умови страхування. 
 

7.9 Якщо інше не обумовлено Договором страхування, всі зміни та доповнення до 
умов Договору страхування вносяться за домовленістю Сторін на підставі письмової заяви 
однієї із Сторін протягом п’яти робочих днів з моменту отримання такої заяви іншою 
Стороною. Такі зміни умов Договору страхування оформлюються Додатковою угодою у 
двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної з Сторін, які 
стають невід’ємною частиною Договору страхування, вступають в силу з моменту 
підписання та діють протягом строку дії зазначеного Договору страхування, якщо інше не 
обумовлено в Договорі страхування або в Додатковій угоді. До отримання оригіналів 
факсимільні копії Додаткових угод, підписані Сторонами та скріплені печатками Сторін, 
мають силу оригіналів.  
 

7.10 Якщо одна із Сторін не згодна на внесення змін та доповнень в умови 
Договору страхування, протягом п’яти робочих днів з моменту отримання іншою Стороною 
письмової заяви про внесення змін та доповнень вирішується питання про дію Договору 
страхування на попередніх умовах або про припинення дії Договору. При цьому, у випадку 
прийняття Сторонами рішення про припинення дії Договору, Страховик повертає 
Страхувальнику сплачену ним страхову премію за період, що залишився до закінчення дії 
Договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених у 
Додатку  № 1 до цих Правил, фактичних виплат страхового відшкодування, що були 
здійснені за цим Договором страхування. 
 

8.  Права та обов'язки сторін 
 

8.1    Страховик зобов’язаний: 
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8.1.1      ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування; 
 
8.1.2    протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового 

випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для 
своєчасної виплати страхового відшкодування; 

 
8.1.3 при настанні страхового випадку, за умови подання Страхувальником  

(Застрахованою особою, Вигодонабувачем або спадкоємцем Застрахованої 
особи) всіх оформлених належним чином документів, передбачених Договором 
страхування, та таких, що вимагає Страховик, здійснити виплату страхового 
відшкодування у передбачений Договором строк. Страховик несе майнову 
відповідальність за несвоєчасну виплату страхового відшкодування шляхом 
сплати Страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається 
умовами Договору страхування або законом;  

 
8.1.4 відшкодувати витрати, понесені Страхувальником (Застрахованою особою) 

при настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, 
якщо це передбачено Договором страхування, але ні за яких обставин розмір 
такого відшкодування не повинен перевищувати страхову суму за Договором 
страхування або відповідного ліміту відповідальності, встановленого в 
Договорі страхування; 

 
8.1.5 за заявою Страхувальника, у випадку здійснення ним заходів, що зменшили 

страховий ризик, переукласти або внести зміни в Договір страхування з 
урахуванням цих обставин; 

 
8.1.6 не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майнове становище, 

крім випадків, встановлених законом. 
 

Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки 
Страховика. 

 
8.2 Страхувальник зобов’язаний: 

 
8.2.1 своєчасно вносити страхові платежі, виконувати умови цих Правил та 

Договору страхування; 
 
8.2.2 при укладанні Договору страхування надати Страховику інформацію про всі 

відомі Страхувальнику обставини, що мають істотне значення для оцінки 
страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-які зміни страхового 
ризику;  

 
8.2.3 при укладанні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні 

договори страхування щодо цього предмета Договору; 
 

8.2.4 після настання страхового випадку вжити всіх необхідних заходів у тих 
обставинах, що склалися, щодо запобігання та зменшення розміру збитку, 
завданого внаслідок настання страхового випадку;  

 
8.2.5 повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, 

передбачений Договором страхування. 
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Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки 
Страхувальника. 

 
8.3 Страховик має право: 

 
8.3.1 під час укладання Договору страхування вимагати медичного обстеження 

Застрахованої особи, та за результатами приймати рішення щодо укладання 
Договору страхування стосовно такої особи; 

 
8.3.2 при невиконанні Страхувальником обов’язку повідомлення про збільшення 

страхового ризику (згідно з пунктом 7.6 та підпунктом 8.2.2 цих Правил) 
вимагати дострокового розірвання Договору страхування й відшкодування 
збитків, завданих таким розірванням Договору, а якщо такі обставини були 
виявлені після настання страхового випадку – відмовити у виплаті страхового 
відшкодування, якщо інше не обумовлено Договором страхування; 

 
8.3.3 при повідомленні про обставини, що тягнуть збільшення страхового ризику, 

вимагати зміни умов Договору страхування та/або сплати додаткової страхової 
премії пропорційно збільшенню ризику. Якщо Страхувальник заперечує проти 
зміни умов Договору страхування та/або доплати страхової премії, Страховик 
має право вимагати розірвання Договору в порядку, передбаченому пунктом 
7.10 цих Правил; 

 
8.3.4 при настанні страхового випадку давати інструкції, спрямовані на зменшення 

збитків, що є обов’язковими для Страхувальника та Застрахованої особи; 
 

8.3.5 вимагати від Страхувальника та/або Застрахованої особи (Вигодонабувача або 
спадкоємця Застрахованої особи) інформацію, необхідну для встановлення 
факту та обставин настання страхового випадку, включаючи відомості, що 
становлять комерційну або лікарську таємницю; 

 
8.3.6 за необхідності направляти запити до компетентних органів про надання 

відповідних документів та інформації, що підтверджує факт і причини 
настання страхового випадку та розміру збитку; 

 
8.3.7 у випадку необхідності самостійно з’ясовувати факт, причини та обставини 

страхового випадку, робити запити про відомості, пов’язані із страховим 
випадком, до правоохоронних органів, банків та інших підприємств, установ та 
організацій, що володіють інформацією про обставини страхової події; 

 
8.3.8 відстрочити виплату страхового відшкодування у випадках, передбачених 

Договором страхування; 
 

8.3.9 під час дії всього терміну позовної давності, передбаченого чинним 
законодавством України, вимагати повернення виплаченого страхового 
відшкодування, якщо на те виникнуть обґрунтування, передбачені 
законодавством, умовами цих Правил чи Договору страхування; 

 
8.3.10 ініціювати внесення змін до Договору страхування, а також дострокове 

припинення Договору страхування в порядку, передбаченому Договором 
страхування та цими Правилами; 

 
8.3.11 відмовити у виплаті страхового відшкодування у відповідності з умовами 

Договору страхування, цими Правилами та законодавством України. 
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Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права 

Страховика. 
 
8.4         Страхувальник має право: 

 
8.4.1 вимагати виплату страхового відшкодування Застрахованій особі 

(Вигодонабувачу або спадкоємцю Застрахованої особи) у межах  страхової 
суми з урахуванням конкретних умов Договору страхування; 

 
8.4.2 ініціювати внесення змін та доповнень до Договору страхування у порядку, 

передбаченому цими Правилами та Договором страхування; 
 

8.4.3 ініціювати дострокове припинення дії Договору страхування в порядку, 
передбаченому цими Правилами та Договором страхування. 

 
Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права 

Страхувальника. 
 
8.5 Права та обов’язки Страхувальника за Договором страхування не можуть бути 

передані будь-кому без письмової згоди на це Страховика. 
 
8.6 Сторони звільняються від відповідальності при настанні форс-мажорних 

обставин. 
 

9. Дії Страхувальника у разі настання страхового випадку 
 

9.1 У випадку настання події, яка може бути кваліфікована як страхова 
(потенційна страхова подія), Страхувальник або Застрахована особа (Вигодонабувач або 
спадкоємець Застрахованої особи) повинні інформувати Страховика про настання такої події 
в термін, встановлений в Договорі страхування.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

9.2 Будь-які дії Страховика або його представників, спрямовані на запобігання 
настання потенційної страхової події, не тягнуть за собою безумовного визнання 
Страховиком зобов’язань стосовно виплати страхового відшкодування за конкретним 
страховим випадком. 
 

9.3 Страховик має право провести будь-яке розслідування, а також призначити 
експерта з метою визначення факту, причини та розміру понесеного збитку. 
 

10. Перелік документів, що підтверджують настання 
страхового випадку та розмір збитків 

 
10.1 Якщо інше не передбачено Договором страхування, для прийняття рішення про 

визнання або невизнання події страховим випадком, та розрахунку суми страхового 
відшкодування, Страхувальник, Застрахована особа або Вигодонабувач (спадкоємець 
Застрахованої особи) повинні надати Страховику наступні документи: 
 

10.1.1   письмове повідомлення про настання страхового випадку;  
 
10.1.2 письмову заяву на виплату страхового відшкодування;  

 
10.1.3 паспорт особи, яка має отримати страхове відшкодування; 
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10.1.4 документи, що підтверджують факт настання страхового випадку 
(висновок відповідного закладу, визначений діючим законодавством, 
про встановлення групи інвалідності, документ, який посвідчує факт 
тимчасової непрацездатності Застрахованої особи, свідоцтва про 
смерть Застрахованої особи тощо); 

 
10.1.5 інші медичні документи на вимогу Страховика, що мають відношення 

до даного страхового випадку (медичні довідки, витяг з історії хвороби 
або з амбулаторної карти Застрахованої особи, листки 
непрацездатності, видані Застрахованій особі у зв’язку із даним 
випадком, підписані особами медичного закладу та завірені печатками 
та штампами медичного закладу у відповідності до вимог чинного 
законодавства України, та що містять повне прізвище, ім’я та по-
батькові Застрахованої особи, точний діагноз, дату звернення за 
медичною допомогою та тривалість лікування Застрахованої особи; 
витяг з історії хвороби або з амбулаторної картки Застрахованої особи 
повинен містити повний перелік медичних призначень та 
медикаментів, а також проведених медичних маніпуляцій, процедур, 
операцій та точних дат їх проведення, а також результати проведених 
досліджень та аналізів, тощо); 

 
10.1.6 у разі смерті Застрахованої особи, якщо Вигодонабувачами є 

спадкоємці Застрахованої особи, вони повинні надати документи, що 
підтверджують право на спадок, видані у відповідності до чинного 
законодавства України; 

 
10.1.7 матеріали слідчих та судових органів – у разі, якщо у зв’язку з подією, 

яка призвела до страхового випадку, заведена кримінальна справа, 
розпочато розслідування слідчими органами, розпочато судовий 
процес або вже закінчено розслідування або судовий розгляд.  

  
10.2 Якщо інше не передбачено в Договорі страхування, у разі встановлення 

Застрахованій особі інвалідності внаслідок нещасного випадку (пункт 4.1.2 цих Правил) або 
у разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку (пункт 4.1.3 цих Правил) 
витяг з історії хвороби або з амбулаторної карти Застрахованої особи, наданий згідно з 
п.10.1.5 цих Правил, повинен містити дані про загальний фізичний стан, точні діагнози та 
дати їх встановлення, призначеного та проведеного лікування, призначених та проведених 
медичних маніпуляцій, процедур, операцій та точних дат їх проведення, а також результати 
проведених досліджень та аналізів Застрахованої особи за останні п’ять років до настання 
страхового випадку. 
 

10.3 Із врахуванням умов конкретного Договору страхування та обсягу страхового 
покриття за таким Договором Страховик має право вимагати, а особа, що має отримати 
страхове відшкодування, повинна надати оригінали або належним чином засвідчені копії 
інших документів, що мають відношення до настання події, а також підтверджують факт, 
причини та обставини настання страхового випадку та ступінь отриманих Застрахованою 
особою тілесних ушкоджень або розладу здоров’я. 
 

10.4 Страховик має право скоротити викладений у пункті 10.1 цих Правил перелік 
документів або вимагати у Страхувальника або Застрахованої особи (Вигодонабувача або 
спадкоємця Застрахованої особи) додаткові документи, якщо з урахуванням конкретних 
обставин їх відсутність робить неможливим встановлення факту, причин та обставин 
настання страхового випадку, а також розміру страхового відшкодування. 
 



Правила добровільного страхування від нещасних випадків № 2  

АТЗТ «Страхова компанія «Азов» 15 

10.5 Ненадання таких документів, що обґрунтовують виплату страхового 
відшкодування та розмір страхової виплати, дає Страховику право відмовити у виплаті 
страхового відшкодування в частині збитку, не підтвердженій такими документами. 
 

11.  Порядок та умови здійснення страхового відшкодування 
 

11.1 Якщо інше не обумовлено в Договорі страхування, страхове відшкодування 
виплачується Застрахованій особі (Вигодонабувачу або спадкоємцю Застрахованої особи) 
при настанні страхового випадку (випадків), передбаченого Договором страхування, лише 
після того, як будуть встановлені факт, причини та обставини страхового випадку, та ступінь 
отриманих Застрахованою особою тілесних ушкоджень або розладу здоров’я. 
 

11.2 Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з 
Договором страхування на підставі заяви Страхувальника (Застрахованої особи або її 
спадкоємця) та страхового акта, який складається Страховиком або уповноваженою особою 
у формі, визначеній Страховиком. 
 

11.3 У випадку виникнення спорів між Сторонами про факт, причини та обставини 
страхового випадку та розмір страхового відшкодування кожна із Сторін має право вимагати 
проведення додаткової експертизи. 
 

11.4 Застрахована особа (Вигодонабувач або спадкоємець Застрахованої особи) має 
право на отримання страхового відшкодування тільки за умов сплати страхової премії за 
Договором страхування у встановлений в Договорі строк, якщо інше не передбачено 
Договором страхування.  

 
11.5 Виплата страхового відшкодування здійснюється в строк, передбачений 

умовами Договору страхування. 
 

11.6 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, то Страховик може 
зменшити суму страхового відшкодування, належну Застрахованій особі (Вигодонабувачу 
або спадкоємцю Застрахованої особи), на суму заборгованості із страхової премії та/або на 
суму майбутніх страхових платежів страхової премії, належної Страховику. 
 

11.7 Якщо інше не узгоджено в Договорі страхування, виплата страхового 
відшкодування здійснюється на розрахунковий рахунок, вказаний Застрахованою особою 
(Вигодонабувачем або спадкоємцем Застрахованої особи) в заяві про виплату страхового 
відшкодування у строки, встановлені в Договорі страхування. 

 
12. Строк прийняття рішення про виплату страхового відшкодування 

або про відмову у виплаті 
 

12.1    Якщо інше не обумовлено Договором страхування, протягом 30 (тридцяти) 
робочих днів з дня надання Страхувальником (Застрахованою особою, Вигодонабувачем або 
спадкоємцем Застрахованої особи) відповідних відомостей і документів, зазначених у 
пунктах 10.1-10.3 цих Правил, Страховик приймає одне з наступних рішень: 
 

12.1.1 про визнання події страховим випадком та про виплату страхового 
відшкодування. В цьому випадку Страховик складає та затверджує 
страховий акт, з визнанням факту настання страхового випадку, а 
також із зазначенням суми та порядку виплати страхового 
відшкодування; 
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12.1.2 про відмову у виплаті страхового відшкодування. В цьому випадку 
Страховик складає та затверджує страховий акт, із зазначенням 
причини відмови, з посиланням на відповідні норми закону та умови 
Договору страхування (або цих Правил) та письмово інформує 
Страхувальника/Застраховану особу (Вигодонабувача або спадкоємця 
Застрахованої особи) про прийняте рішення із зазначенням причини 
такої відмови; 

 
12.1.3 про проведення додаткового страхового розслідування або про 

продовження страхового розслідування, якщо це передбачено 
Договором страхування. У цьому випадку Страховик письмово 
інформує Страхувальника/Застраховану особу (Вигодонабувача або 
спадкоємця Застрахованої особи) про прийняття рішення щодо 
проведення додаткового розслідування або продовження страхового 
розслідування із зазначенням причини прийняття такого рішення. Крім 
того, таке рішення може містити вимоги до Страхувальника та/або 
Застрахованої особи (Вигодонабувача або спадкоємця Застрахованої 
особи) надати необхідні відомості, якщо вони їх мають чи повинні 
мати, і відповідні підстави, згідно з якими Страховик вважає, що ці 
відомості є чи повинні бути у Страхувальника та/або Застрахованої 
особи (Вигодонабувача або спадкоємця Застрахованої особи). Також, у 
рішенні повинен зазначатися строк закінчення додаткового 
розслідування. 

 
13. Причини відмови у страховій виплаті  
або виплаті страхового відшкодування 

 
13.1       Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є: 

 
13.1.1 навмисні дії Страхувальника чи Застрахованої особи (Вигодонабувача або 

спадкоємця Застрахованої особи), спрямовані на настання страхового випадку. 
Кваліфікація дій Страхувальника чи Застрахованої особи (Вигодонабувача або 
спадкоємця Застрахованої особи), встановлюється згідно з чинним 
законодавством України або країни, в юрисдикції якої знаходиться дана особа 
або даний випадок; 

 
13.1.2 вчинення Страхувальником-фізичною особою або Застрахованою особою 

(Вигодонабувачем або спадкоємцем Застрахованої особи), умисного злочину, 
що призвів до страхового випадку; 

 
13.1.3 подання Страхувальником або Застрахованою особою (Вигодонабувачем або 

спадкоємцем Застрахованої особи) свідомо неправдивих відомостей про 
предмет Договору страхування або про факт настання страхового випадку, чи 
приховання від Страховика інформації, необхідної для об’єктивної оцінки  
ризику; 

 
13.1.4 несвоєчасне повідомлення Страхувальником або Застрахованою особою 

(Вигодонабувачем або спадкоємцем Застрахованої особи) про настання 
страхового випадку без поважних на то причин або створення Страховикові 
перешкод у визначенні факту, обставин та характеру страхового випадку, а 
також розміру збитків; 

 
13.1.5 несплата Страхувальником страхової премії у строки, узгоджені Договором 

страхування; 
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13.1.6 інші випадки, передбачені законом. 

 
Умовами Договору страхування можуть передбачатися інші підстави для відмови у 

здійсненні виплати страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону. 
 

13.2 Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик має право 
відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Застрахована особа відмовилась від 
обстеження лікарем-експертом Страховика після настання нещасного випадку або після 
закінчення лікування з приводу нещасного випадку, у зв’язку з яким має бути здійснена 
виплата страхового відшкодування. 
 

13.3 Страховик має право частково або повністю відмовити у виплаті страхового 
відшкодування, якщо Страхувальник та/або Застрахована особа не виконали обов’язки, 
передбачені даними Правилами або Договором страхування. 
 

13.4 Відмову Страховика в страховій виплаті або в виплаті страхового 
відшкодування може бути оскаржено Страхувальником (Застрахованою особою або її 
спадкоємцем) у судовому органі України згідно з законодавством України. 
 

14. Умови припинення Договору страхування 
 

14.1      Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а 
також у випадку: 

 
14.1.1    закінчення строку дії; 
 
14.1.2    виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником 

/Застрахованою особою (Вигодонабувачем або спадкоємцем 
Застрахованої особи) у повному обсязі; 

 
14.1.3  несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені 

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

 
14.1.4 ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті 

Страхувальника-фізичної особи чи втрати ним дієздатності, крім 
випадків, передбачених чинним законодавством України;  

 
14.1.5 ліквідації Страховика у порядку, встановленому чинним 

законодавством України; 
 
14.1.6 прийняття судового рішення про визнання Договору страхування 

недійсним; 
 

14.1.7 в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 
 
14.2  Дія Договору страхування може бути достроково припинена на вимогу 

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування. 
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14.3     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 не передбачено умовами Договору страхування. 

 
14.4  У випадку дострокового припинення Договору страхування на вимогу 

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

 
14.5 У випадку дострокового припинення Договору страхування на вимогу 

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

 
14.6 При достроковому припиненні Договору страхування не допускається 

повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій формі. 
 

14.7 Згідно з підпунктом 14.1.6 Договір страхування вважається недійсним з 
моменту його укладання у випадках, передбачених чинним законодавством України. Згідно з 
цими Правилами та чинним законодавством України, Договір страхування визнається 
недійсним і не підлягає виконанню, також у випадку, якщо він був укладений після настання 
страхового випадку. 

 
15.  Порядок вирішення спорів 

 
15.1    Всі суперечки та розбіжності, що можуть виникати у зв’язку з підписанням і 

дією Договору страхування, укладеного на підставі даних Правил, будуть вирішуватися 
шляхом переговорів між Сторонами. У випадку неможливості досягнення згоди шляхом 
переговорів, розбіжності будуть розглядатися у відповідному судовому органі України за 
місцем знаходження відповідача, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування. 

 
15.2      За всіма іншими питаннями, не передбаченими Договором страхування та цими 

Правилами, Сторони керуються чинним законодавством України. 
 

16.  Страхові тарифи 
 

16.1 Базові страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно. Конкретний 
розмір страхового тарифу визначається в Договорі страхування за згодою Сторін і 
встановлюється з урахуванням рівня ризику і умов Договору страхування шляхом 
використання поправочних коефіцієнтів до базового тарифу (Додаток № 2 до цих Правил). 

 
16.2 Розмір нормативних витрат на ведення справи визначається при актуарних 

розрахунках базових страхових тарифів (Додаток № 2 до цих Правил). Конкретний розмір 
витрат на ведення справи встановлюється в Договорі страхування. Якщо Договором 
страхування не визначено конкретного розміру витрат на ведення справи, то встановлюється 
граничний розмір, зазначений в Додатку № 2 до цих Правил.  
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Додаток № 1 
до Правил добровільного страхування  

від нещасних випадків № 2 
 
 
 

Таблиці виплат страхового відшкодування  
при настанні страхових випадків 

 
Таблиця № 1. 

 

№ 
за/п 

Страхові випадки, що сталися внаслідок 
нещасних випадків 

Розмір страхової виплати, % від 
страхової суми  

варіант І варіант ІІ 
1. Травматичні ушкодження та/або 

функціональні розлади, зазначені в Таблиці № 
2, що виникли внаслідок нещасного випадку. 

згідно з 
Таблицею №2 

варіант І 

згідно з 
Таблицею № 2 

варіант ІІ 
2. Тимчасова втрата працездатності внаслідок 

нещасного випадку 
0,3% від 
страхової суми 
за кожний день 
непрацездатності  

0,5% від 
страхової суми 
за кожний день 
непрацездатності 

3. Стійка втрата загальної працездатності 
(встановлення групи інвалідності) внаслідок 
нещасного випадку: 
 

 
 

- I група інвалідності 
 

80% від 
страхової суми 

90% від 
страхової суми 

- II група інвалідності 
 

65% від 
страхової суми 

75% від 
страхової суми 

- III група інвалідності 
 

50% від 
страхової суми 

60% від 
страхової суми 

4. Смерть внаслідок нещасного випадку 
 

100% від страхової суми 

 
 

Таблиця № 2. 
 

Характер ушкодження 
Розмір виплати, 
% від страхової 

суми 

 варіант 
І 

варіант 
ІІ 

 
1. Черепно – мозкові травми 

 

1.1.  Струс головного мозку:   
а) при терміні лікування від 3 до 13 днів включно 0,5 2 
б) при терміні лікування 14 днів і більше 3  5 

1.2.  Забій головного мозку 5  10 
1.3.  Розтрощення речовини головного мозку 20   30 
1.4.  Переломи кісток черепа: 

а)  перелом зовнішньої пластинки кісток склепіння черепа, 
розходження шва 

2,5  5 

б)  перелом склепіння 5  15 
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в)  перелом основи 10  20 
г) перелом склепіння та основи 15 25 
д)  перелом, вивих кісток, хрящів носу, передньої стінки 

чолової чи  верхньощелепної порожнини, гратчастої кістки 
2 5 

є)  відкритий перелом (додатково до пп.а-д) 2  5 
1.5.  Внутрішньочерепні травматичні гематоми:  

а)  епідуральні 5  10 
б)  субдуральні, внутрішньомозкові 7  15 
в)  епідуральні  та субдуральні (внутрішньомозкові) 10  20 

Примітки: 
1. Якщо у зв’язку із черепно-мозковою травмою проводилися оперативні втручання на 
кістках черепа, головному мозку та його оболонках, додатково виплачується одноразово 
3% від страхової суми, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
2. Якщо внаслідок однієї травми виникли ускладнення. зазначені в підпунктах однієї 
статті, виплата страхового відшкодування здійснюється по одному з підпунктів такої 
статті, що враховує найбільш важкі ушкодження, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. При ушкодженнях, зазначених в різних статтях, страхова виплата 
здійснюється з урахуванням кожної з них шляхом підсумовування, якщо інше не 
передбачено Договором страхування.  
1.6. Ушкодження нервової системи (травматичне, токсичне, гіпоксичне), що 

призвело до виникнення: 
а) гостре отруєння нейротропними отрутами, кліщовий 

енцефаліт, правець 
20  30 

б) астенічного синдрому, дистонії, енцефалопатії у дітей у віці 
до 16 років 

3  5 

в) арахноїдиту, енцефаліту, арахноенцефаліту 5  10 
г) епілепсії 8  15 
д) верхнього або нижнього монопарезу (парезу однієї верхньої 

або нижньої кінцівки) 
15  30 

е) гемі- або парапарезу (парезу обох верхніх або обох нижніх 
кінцівок, парезу правих або лівих кінцівок), амнезії (втрати 
пам’яті) 

20  40 

ж) моноплегії (паралічу однієї кінцівки) 30  60 
з) тетрапарезу (парезу верхніх і нижніх кінцівок), порушення 

координації рухів, деменції 
35  70 

і) гемі-, пара- або тетраплагії, афазії (втрати мови), 
декортикації, порушення функції органів тазу 

50  100 

Примітки: 
1. Виплата страхового відшкодування за підпунктами (б) – (і) ст.1.6. здійснюється по 
одному з цих підпунктів, що враховує найбільш важкі ушкодження, якщо зазначені в цих 
підпунктах ускладнення встановлені лікувально-профілактичною установою не раніше 3 
місяців з дня травми, якщо інше не передбачено Договором страхування. При цьому 
виплата страхового відшкодування за цими підпунктами здійснюється додатково до 
страхової виплати, здійсненої у зв’язку із страховими подіями, що призвели до ураження 
нервової системи, якщо інше не передбачено Договором страхування.  
2.Виплата страхового відшкодування за статтями 1.1.-1.5., 2.1.-2.9. та ст.1.6.  
здійснюється шляхом підсумовування, якщо інше не передбачено Договором страхування..  
3. При зниженні гостроти зору або зниженні слуху внаслідок черепно-мозкової травми 
страхова виплата здійснюється з урахуванням цієї травми та зазначених ускладнень по 
відповідних статтях шляхом підсумовування, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 
1.7. Периферичне ушкодження одного або кількох черепно-

мозкових нервів 
5 10 
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Примітка: Якщо ушкодження черепно-мозкових нервів настало при переломі основи 
черепа, виплата страхового відшкодування здійснюється за ст.1.4., якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 

 
2. Травми спинного мозку та хребетного стовпа 

 

2.1.  Струс спинного мозку 2 5 
2.2.  Забій спинного мозку 5 15 
2.3.  Здавлення, гематомієлія, посттравматичний поліомієліт 15 30 
2.4.  Повний розрив 60  100 
2.5.  Частковий розрив 20  50 
2.6.  Перелом хребетного стовпа з повним пошкодженням 

поперечки спинного мозку 
60  90 

2.7.  Перелом хребетного стовпа з частковим пошкодженням 
поперечки спинного мозку 

30 50 

2.8.  Перелом тіл хребців та задніх елементів без 
пошкодження спинного мозку, але з порушенням 
функції хребтового стовпа 

15  30 

2.9.  Ушиб хребетного стовпа, перелом відростків хребців 5,5 15 
Примітки:  
1. Якщо виплата страхового відшкодування здійснюється за статтями 2.1.-2.3. та 2.5.-
2.9., але надалі виникли ускладнення, перераховані у ст.1.6. (б-і), виплата страхового 
відшкодування здійснюється додатково за ст.1.6. (б-і), якщо інше не передбачено 
Договором страхування. 
2. Якщо у зв’язку із травмою хребта і спинного мозку проводилися оперативні втручання, 
додатково виплачується 2% страхової суми одноразово, якщо інше не передбачено 
Договором страхування.  
2.10. Ушкодження сплетінь: 

а) травматичний плексит 5  10 
б) частковий розрив сплетінь 20 40 
в) повний розрив сплетінь 35  70 

2.11. Ушкодження нервів: 
а) на рівні променево-зап’ясткового, гомілковостопного 

суглобів 
5  10 

б) на рівні передпліччя, гомілки 15  30 
в) на рівні плеча, ліктьового суглоба, стегна, колінного суглоба 20  40 

2.12. Травматичний неврит однієї кінцівки (за винятком 
невритів пальцевих нервів) 

3  5 

2.13. Перелом, переломо-вивих або вивих тіл, дужок і суглобових відростків 
хребців (за винятком крижової кістки та куприка): 

а) одного-двох 5  20 
б) трьох-п’яти 10  30 
в)  шести і більше 15  40 

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

2 5 

Примітка: При рецидивах підвивиху хребця виплата страхового відшкодування не 
здійснюється, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
2.15. Перелом кожного поперечного або остистого відростка 2  4 
2.16. Перелом крижової кістки 5  10 
2.17. Ушкодження куприка 

а) підвивих куприкових хребців 1  3 
б) вивих куприкових хребців 2  5 
в) перелом куприкових хребців 5  10 
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г) видалення куприкових хребців 10  15 
Примітки: 
1. Якщо у зв’язку з травмою хребта (в тому числі крижової кістки та куприка) 
проводилися оперативні втручання, додатково виплачується 10% від страхової суми 
одноразово, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
2. Якщо перелом або вивих хребців супроводжувався ушкодженням спинного мозку, 
виплата страхового відшкодування здійснюється з урахуванням обох ушкоджень шляхом 
підсумування, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
3. У випадку, якщо в результаті однієї травми відбудеться перелом тіла хребця, 
ушкодження зв’язок, перелом поперечних або остистих відростків, виплата страхового 
відшкодування здійснюється за статтею, що передбачає найбільш важке ушкодження, 
одноразово, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

 
3. Травми органів зору 

 

3.1. Параліч акомодації одного ока 10  15 
3.2. Геміанопсія одного ока, ушкодження м’язів очного 

яблука одного ока (травматична косоокість, птоз, 
диплопія) 

10 15 

3.3. Звуження поля зору одного ока: 
а) неконцентричне 5  10 
б) концентричне 10 15 

3.4. Пульсуючий екзофтальм одного ока 5  20 
3.5.  Ушкодження одного ока, що не призвели до зниження гостроти зору:  

а)  непроникаюче поранення очного яблука, гіфема 1  3 
б) проникаюче поранення очного яблука, опіки 2 – 3 ступеню, 

гемофтальм 
3  5 

Примітки:  
1. Опіки ока без вказівки ступеня, а також опіки ока І ступеня, що не призвели до 
патологічних змін, не є підставою для виплати страхового відшкодування, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 
2. Якщо ушкодження, зазначені в ст. 3.5. спричинять зниження гостроти зору, виплата 
страхового відшкодування здійснюється згідно зі ст. 3.12. При цьому ст.3.5. не 
застосовується. Але, якщо у зв’язку із ушкодженням очного яблука здійснювалась виплата 
згідно зі ст. 3.5., але травма в подальшому ускладнилась зниженням гостроти зору, це дає 
підставу для здійснення виплати страхового відшкодування у більшому розмірі, розмір 
проведеної раніше страхової виплати відраховується. 
3. Поверхневі сторонні тіла на оболонках ока не є підставою для виплати страхового 
відшкодування. 
3.6. Ушкодження сльозовидільних шляхів одного ока: 

а) що не спричинило порушення функцій сльозовидільних 
шляхів 

2,5  5 

б) що спричинило порушення функцій сльозовидільних шляхів 7  10 
3.7. Наслідки травми ока: 

а) кон’юнктивіт, кератит, іридоцикліт, хоріоретинит, ерозія 
роговиці 

2,5 5 

б) дефект радужної оболонки, зміщення кришталика, зміна 
форми зіниці, трихіаз, заворот повіка, немагнітні сторонні 
предмети очного яблука чи очної ямки, рубці оболонок 
очного яблука і повіка (за винятком шкіри) 

5  10 

Примітка: 
1. Якщо внаслідок однієї травми виникло кілька патологічних змін, зазначених у ст.3.7., 
страхове відшкодування виплачується з урахуванням найбільш важкої патології 
одноразово, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
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2. У випадку, якщо не раніше, ніж через 3 місяці лікарем-окулістом буде встановлено 
патологічні зміни, зазначені в статтях 3.1.-3.4. та 3.7., а також 3.12., виплата 
страхового відшкодування має бути здійснена з урахуванням усіх ушкоджень та їх 
наслідків шляхом підсумування, але не більше 50% від страхової суми за одне око, якщо 
інше не передбачено Договором страхування. 
3.8. Перелом орбіти 5  10 
3.9. Видалення внаслідок травми очного яблука (сліпого 

ока) 
5  10 

3.10. Ушкодження обох очей, що призвело до повної втрати 
зору 

80  100 

3.11. Ушкодження ока, що призвело до повної втрати зору на 
це око 

35  50 

3.12. Ушкодження одного ока, що призвело до зниження зору: 
а)  до 50% 15  25 
б)  на 50% и більше 20  30 

Примітки: 
1. Виплата за ст.3.12. здійснюється додатково до виплат за статтями 3.1.-3.4., 3.7. та 
3.8., якщо інше не передбачено Договором страхування. 
2. Виплата за ст.3.12. здійснюється тільки якщо зниження зору буде встановлено 
лікарем-окулістом не раніше трьох місяців з дня травми. У такому випадку попередньо 
може бути здійснена виплата за статтями 3.5., 3.6., 3.8., якщо інше не передбачено 
Договором страхування. 
3. У випадку, якщо у зв’язку із після травматичним зниженням гостроти зору був 
імплантований штучний кришталик, або застосована лінза, що коригує, виплата 
страхового відшкодування здійснюється з урахуванням гостроти зору до такої операції, 
якщо інше не передбачено Договором страхування. 

 
4. Травми органів слуху 

 

4.1.  Ушкодження однієї вушної раковини, що призвело: 
а) перелому хряща 1  3 
б) відсутність до 1/3 частини вушної раковини 2,5  5 
в) відсутність до 1/2 частини вушної раковини 5  10 
г) відсутність більш ніж 1/2 частини вушної раковини або 

повну її втрату 
10  30 

4.2.  Розрив однієї барабанної перетинки, що настав 
внаслідок травми та не призвів до зниження слуху 

2 5 

Примітки: 
1. Якщо внаслідок травми відбувся розрив барабанної перетинки і настало зниження 
слуху, страхове відшкодування визначається за ст. 4.3., якщо інше не передбачено 
Договором страхування. Ст. 4.2. при цьому не застосовується, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. 
2. Якщо розрив барабанної перетинки відбувся внаслідок перелому основи черепа (середня 
черепна ямка), ст. 4.2. не застосовується, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 
4.3. Ушкодження одного вуха, що призвело до зниження слуху: 

а)  несприймання шепотіння на відстані до 1 метру 10  15 
б)  повна глухота – несприймання розмови 20  30 

Примітка: Рішення про здійснення виплати страхового відшкодування у зв’язку із 
пошкодженнями, зазначеними в ст. 4.3. приймається не раніше 3 місяців після отримання 
травми. Після закінчення цього терміну Застрахована особа направляється до ЛОР-
фахівця для визначення наслідків перенесеного ушкодження. У такому випадку попередньо 
може бути здійснена виплата страхового відшкодування з урахуванням факту травми за 
статтями 4.2., 4.4. (а) – якщо на це є підстави, та якщо інше не передбачено Договором 
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страхування. 
4.4.  Ушкодження одного вуха, що викликало хронічний посттравматичний 

отит: 
а) гострий гнійний 3  5 
б) хронічний 5 15 

Примітка: Виплата страхового відшкодування за ст. 4.4.(б) здійснюється додатково в 
тому випадку, якщо ускладнення травми буде встановлено ЛОР-фахівцем після закінчення 
3-х місяців після травми, якщо інше не передбачено Договором страхування. Раніше цього 
терміну виплата страхового відшкодування здійснюється з урахуванням факту травми 
по відповідній статті, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

 
5. Травми органів дихання 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

5.1.  Перелом грудини 2  5 
5.2.  Перелом кожного ребра 2  5 
Примітки: 
1. При переломі ребер під час реанімаційних заходів виплата страхового відшкодування 
здійснюється на загальних підставах, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
2. Перелом хрящової частини ребра дає підстави для здійснення виплати страхового 
відшкодування, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
3. Якщо в документах, отриманих з різних лікувально-профілактичних установ, буде 
зазначена різна кількість ушкоджених ребер, страхова виплата здійснюється з 
урахуванням більшого числа ребер, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
5.3.  Ушкодження грудної клітки та її органів, які призвели до: 

а)  видалення частки чи долі легенів 15  40 
б)  видалення однієї легені 30  60 
в) легеневої недостатності ( що виникла через 3 місяці після 

травми) 
5   10 

Примітка: При здійсненні виплати страхового відшкодування за ст.5.3. (а) чи (б) ст. 5.3. 
(в) не застосовується. 
5.4.  Пошкодження легенів, підшкірна емфізема, гемоторакс, пневмоторакс, 

ексудативний плеврит, попадання стороннього предмету у грудну 
порожнину: 

а) з однієї сторони 5  10 
б) з двох сторін 10  20 

Примітки: 
1. Пневмонія, що розвилася в період лікування травми або після оперативного втручання, 
зробленого з приводу травми (за винятком ушкоджень грудної клітки та органів грудної 
порожнини), не дає підстав для здійснення виплати страхового відшкодування, якщо інше 
не передбачено Договором страхування. 
2. Якщо переломи ребер, грудини спричинили ускладнення, зазначені в ст. 5.4., страхова 
виплата по цій статті виплачується додатково до статей 5.1. та 5.2., якщо інше не 
передбачено Договором страхування.   
5.5. Проникаюче поранення грудної клітини, торакоскопія, торакоцентез, 

торакотомія, здійснені з приводу травми: 
а)  торакоскопія, торакоцентез, проникаюче поранення без 

ушкодження органів грудної порожнини 
3  5 

 торакотомія: 
б)  при відсутності ушкодження органів грудної порожнини 5 10 
в) при ушкодженні органів грудної порожнини 10  15 
г) повторні торакотомії (незалежно від їхньої кількості) 3 8 

Примітки:  
1. Якщо внаслідок ушкодження грудної клітки було зроблено видалення легенів або їх 
частини, виплата здійснюється у відповідності із ст.5.3. При цьому ст.5.5. не 
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застосовується. Ст. 5.5. та ст. 5.4. одночасно не застосовуються. 
2. Якщо у зв’язку з травмою грудної порожнини проводилися торакоскопія, 
торакоцентез, торакотомія, виплата страхового відшкодування здійснюється з 
урахуванням найбільш складного втручання, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 
5.6.  Ушкодження гортані, трахеї, стравоходу, язика, 

щитовидного хряща, перелом під’язикової кістки, опік 
верхніх дихальних шляхів, які не спричинили 
порушення функцій 

3  5 

Примітка: Якщо у зв’язку із травмою проводилася бронхоскопія, трахеотомія 
(трахеотомія), додатково виплачується 5% від страхової суми, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. 
5.7. Ушкодження гортані, трахеї, стравоходу, язика, щитовидного хряща, 

перелом під’язикової кістки, опік верхніх дихальних шляхів, трахеостомія, 
зроблена у зв’язку із травмою, які спричинили: 

а) охриплість, або втрату голосу, носіння трахеостомічної 
трубки протягом не менш 3 місяців після травми 

5  10 

б) втрату голосу, носіння трахеостомічної трубки протягом не 
менш 6 місяців після травми 

10  20 

Примітка: виплата страхового відшкодування здійснюється за ст. 5.7. додатково до 
страхової виплати за ст. 5.6. У цьому випадку Застрахована особа повинна надати 
висновок фахівця через 3 місяці після травми. Раніше цього терміну виплата страхового 
відшкодування має бути здійснена за ст. 5.6., якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 
5.8.  Перелом, вивих кісток, хряща носа, передньої стінки 

лобової кістки, гайморової пазухи, ґратчастої кістки 
2,5  5 

Примітка: Якщо внаслідок перелому, вивиху кісток, хряща носа наступить його 
деформація, виплата страхового відшкодування має бути здійснена за ст. 5.8. та ст.9.1 
(якщо є підстави для застосування цієї статті) шляхом підсумовування, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 

 
6. Травми серцево-судинної системи 

 

6.1.  Ушкодження серця, його оболонок та великих 
магістральних судин, що не призвели до серцево-
судинної недостатності 

10  25 

6.2.  Ушкодження серця, його оболонок та великих магістральних та 
периферичних судин, що призвели до серцево-судинної недостатності: 

а)  1 ступеню 10  15 
б)  2 – 3 ступеню 20  30 

Примітка: Якщо в документах, наданих Застрахованою особою, не зазначений ступінь 
серцево-судинної недостатності, виплата страхового відшкодування здійснюється за ст. 
6.2.(а), якщо інше не передбачено Договором страхування. 
6.3.  Ушкодження великих периферичних судин (що не призвело до порушення 

кровообігу) на рівні: 
а)  плеча, стегна 5  10 
б)  передпліччя, гомілки 3  5 

6.4.  Ушкодження великих периферичних судин, що призвело 
до судинної недостатності 

10  20 

Примітки:  
1.Виплата за ст. 6.1., 6.3. не здійснюється, якщо застосовується ст.6.2. або 6.4. 
2.Виплата страхового відшкодування за ст.6.2. та 6.4. здійснюється тільки якщо такі 
ускладнення виникли не раніше 3 місяців після травми, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. Раніше цього терміну виплата здійснюється за ст. 6.1. та 6.3., 
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якщо інше не передбачено Договором страхування. 
3. Якщо у зв’язку із ушкодженням великих судин проводилися операції з метою відновлення 
судинного русла, додатково одноразово виплачується 5% від страхової суми, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 

 
7. Травми органів травлення 

 

7.1.  Перелом верхньої щелепи, виличної кістки або нижньої щелепи, вивих 
щелепи з розривом зв’язок 

а) перелом однієї кістки, в тому числі ізольований перелом 
альвеолярного відростку, вивих нижньої щелепи  

3  5 

б) перелом двох і більше кісток або подвійний перелом однієї 
кістки, перелом кістки та вивих нижньої щелепи 

5  10 

Примітки: 
1. При переломі щелепи, що випадково наступила під час стоматологічних маніпуляцій, 
виплата страхового відшкодування здійснюється на загальних підставах, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 
2. Перелом альвеолярного відростку при втраті зубів не є підставою для виплати 
страхового відшкодування. 
3. Якщо у зв’язку із травмою щелеп та/або  виличної кістки проводилися оперативні 
втручання, додатково виплачується 5% від страхової суми одноразово, якщо інше не 
передбачено Договором страхування.  
7.2. Звичний вивих щелепи 5  10 
Примітка: При звичному вивиху нижньої щелепи виплата страхового відшкодування 
здійснюється додатково до виплати згідно зі ст. 7.1., якщо інше не передбачено 
Договором страхування. При рецидивах звичного вивиху щелепи виплата страхового 
відшкодування не здійснюється, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
7.3.  Ушкодження щелепи, що призвело до: 

а)  втрати частини щелепи (за винятком альвеолярного 
відростка) 

15  30 

б)  повної втрати щелепи (враховуючи втрату зубів) 40  70 
Примітки: 
1. У випадках, коли травма щелепи супроводжувалася ушкодженням інших органів 
ротової порожнини, відсоток страхової суми, що підлягає виплаті, визначається з 
урахуванням цих ушкоджень по відповідних статтях шляхом підсумовування, якщо інше 
не передбачено Договором страхування. 
2. При здійсненні виплати страхового відшкодування за ст. 7.3. додаткова виплата за 
оперативні втручання не проводиться, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
7.4.  Ушкодження язика, ротової порожнини (поранення, 

опік, обмороження), що призвело до виникнення рубця 
3  5 

7.5.  Ушкодження язика, що призвело до відсутності: 
а)  кінця язика 5  10 
б)  язика на рівні дистальної третини 8 15 
в)  язика на рівні середньої третини 15 30 
г)  язика на рівні кореня (повна відсутність) 25 50 

7.6.  Ушкодження зубів, яке призвело до: 
а) відломлювання коронки зуба, перелом зуба (коронки, 

шийки, кореня), вивих зуба 
0,5  2 

 втрати: 
б) 1 зуба 2  5 
в) 2 – 3 зубів 5  10 
г) 4 – 6 зубів 7  15 
д) 7 – 9 зубів 10  20 
е) 10 і більше зубів 15 25 
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Примітки: 
1. При втраті або переломі молочних зубів у дітей у віці до 5 років виплата страхового 
відшкодування здійснюється на загальних підставах. 
2. При втраті зубів і переломі щелепи розмір страхової виплати визначається за ст. 7.1. 
та 7.6. шляхом підсумовування. 
7.7.  Ушкодження (поранення, розрив, опік) глотки, 

стравоходу, шлунка, кишечнику, брижи, а також 
езофагогастроскопія, зроблена у зв’язку з цими 
ушкодженнями або з метою видалення сторонніх тіл 
стравоходу, шлунка, що не спричинило функціональних 
розладів 

2,5  5 

7.8.  Ушкодження (поранення, розрив, опік) ротової порожнини, глотки, 
стравоходу шлунка, кишечнику, брижи, що призвели до: 

а)  звуження (деформації) стравоходу 20  40 
б) непрохідності стравоходу (при наявності гастростоми), а 

також стан після пластики стравоходу 
30  60 

Примітка: Виплата за ст.7.8. (б) проводиться, якщо таке ускладнення було встановлено 
не раніше 6 місяців з дня отримання травми, якщо інше не передбачено Договором 
страхування.  Раніше цього терміну виплата страхового відшкодування здійснюється за 
ст.7.7., з відрахування в подальшому від остаточної суми страхового відшкодування. 
7.9. Ушкодження органів травлення, випадкове гостре отруєння, що викликало 

виникнення: 
а) холециститу, дуоденіту, гастриту, панкреатиту, ентериту, 

коліту, проктиту, парапроктиту 
2,5  5 

б) рубцевого звуження (деформації) шлунка, кишечнику, 
заднепрохідного отвору 

8  15 

в) спайкової хвороби, стану після операції з приводу спайкової 
непрохідності 

12,5  25 

г) кишкового свищу, кишково-піхвового свищу, свищу 
підшлункової залози 

25  50 

д) протиприродного заднього отвору (колостому) 30  60 
Примітка:  
1. Виплата за ст.7.9 (а), (б) та (в) здійснюється не раніше 3 місяців після травми, якщо 
інше не передбачено Договором страхування. Виплата за ст. 7.9.(в) та 7.9 (г) проводиться 
не раніше 6 місяців після травми. До цього строку виплата має бути за ст.7.9. (а), якщо 
інше не передбачено Договором страхування. Раніше цих термінів виплата страхового 
відшкодування має бути здійснена за ст.7.7., якщо для цього є підстави, і цей відсоток не 
вираховується при остаточній виплаті. 
2. Якщо внаслідок однієї травми виникнуть ускладнення, зазначені в одному підпункті 
ст.7.9., виплата страхового відшкодування здійснюється одноразово. Однак, якщо 
виникли паталогічні зміни, зазначені в різних підпунктах, виплата страхового 
відшкодування здійснюється з урахуванням кожного з них шляхом підсумовування, якщо 
інше не передбачено Договором страхування. 
7.10.  Грижа, що виникла на місці ушкодження передньої 

черевної стінки, діафрагми або в області 
післяопераційного рубця, якщо операція проводилась з 
приводу травми, а також стан після операції з приводу 
такої грижі 

5  10 

Примітка: Виплата за ст.7.10. виплачується додатково до страхової виплати у зв’язку із 
травмою органів живота, якщо вона з’явилась як прямий наслідок такої травми, якщо 
інше не передбачено Договором страхування.  
7.11. Ушкодження шлунка, підшлункової залози, кишечнику, брижи, що 

призвели до: 
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а) утворення несправжньої кісти підшлункової залози 10  20 
б) резекцію шлунку, кишечнику, підшлункової залози 10  30 
в) видалення до 1/3 шлунка, до 1/3 кишечнику 10  20 
г) видалення 1/2 шлунка, 1/2 кишечнику, 1/3 хвоста 

підшлункової залози 
20  30 

д) видалення 2/3 шлунка, 2/3 кишечнику, 1/2 тіла підшлункової 
залози 

25  40 

є) видалення шлунка, кишечнику, 2/3 тіла підшлункової залози 30  60 
ж) видалення шлунка з частиною кишечнику або частиною 

підшлункової залози 
55  75 

з) видалення шлунка з кишечником та частиною підшлункової 
залози 

70  90 

7.12.  Ушкодження печінки, жовчного міхура внаслідок травми або випадкогого 
гострого отруєння, що призвело до: 

а) підкапсульного розриву печінки, що не потребував 
оперативного втручання, гепатиту, сироваткового гепатиту, 
що розвився безпосередньо у зв’язку із травмою, гепатоз 

2,5  5 

в) печінкової недостатності 5  10 
г) ушивання розривів печінки або видалення жовчного міхура 7,5  15 
д) ушивання розривів печінки та видалення жовчного міхура 10  20 
е) видалення частки печінки 15  25 
ж) видалення частки печінки та жовчного міхура 15  35 

7.13.  Ушкодження селезінки, що призвело до: 
а)  підкапсульного розриву селезінки, який не потребував 

оперативного втручання 
2,5  5 

б)  видалення селезінки 10  30 
Примітка: При виникненні ушкоджень, зазначених в одному підпункті ст.7.11., виплата 
страхового відшкодування здійснюється одноразово. Однак, якщо травма різних органів 
спричинить ускладнення, зазначені в різних підпунктах ст.7.11., виплата страхового 
відшкодування здійснюється з врахуванням кожного з них шляхом підсумовування, якщо 
інше не передбачено Договором страхування. 
7.14. Ушкодження органів живота, у зв’язку з чим було проведено: 

а) лапароскопію (лапароцентез) 3  5 
б) лапаротомію при підозрі на ушкодження органів живота (у 

тому числі з лапароскопією, лапароцентезом) 
5  10 

в) лапаротомію при ушкодженні органів живота (у тому числі 
з лапароскопією, лапароцентезом) 

7,5  15 

г) повторні лапаротомії (незалежно від їхньої кількості) 5  10 
Примітки: 
1. Якщо у зв’язку з травмою органів живота є підстави для виплати страхового 
відшкодування за статтями 7.11.-7.13., ст.7.14. не застосовується (крім підпункту (г), 
якщо інше не передбачено Договором страхування. 
2. Якщо внаслідок однієї травми будуть ушкоджені різні органи черевної порожнини, з 
яких один або декілька органів будуть вилучені, а інші – ушиті, виплата страхового 
відшкодування буде здійснюватись за відповідними статтями та ст.7.14. одноразово. 
3. У випадку, якщо внаслідок однієї травми будуть ушкоджені органи травної, 
сечовидільної або статевої систем (без їхнього видалення), додатково здійснюється 
страхова виплата за ст.8.5. (5% від страхової суми), якщо інше не передбачено Договором 
страхування.  

 
8. Травми сечовидільної та статевої систем 

 

8.1.  Ушкодження нирки, що призвело до: 
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а)  забію нирки (нирок), підкапсульного розриву нирки, що не 
потребували оперативного втручання 

3  5 

б)  видалення частки нирки  10  30 
в)  видалення нирки 20  60 

8.2. Ушкодження органів сечостатевої системи (нирки, сечоводу, сечового 
міхура, сечівника) що призвело до: 

а) циститу, уретриту 3  5 
б) гострої ниркової недостатності, пієліту, пієлоциститу 5  10 
в) резекції сечового міхура або зменшення об’єму сечового 

міхура, звуження сечоводу, сечівника 
8  15 

г) гломерулонефриту, пієлонефриту, звуження сечоводу, 
сечівника 

10  25 

д) синдрому тривалого роздавлювання (травматичний 
токсикоз, „краш – синдром”, синдром розтрощення), 
хронічної ниркової недостатності 

15  30 

є) непрохідності сечоводу, сечівника, сечостатевих свищів 15  40 
ж) термінальної стадії гострої ниркової недостатності 

внаслідок травми органів сечовидільної системи або 
травматичного токсикозу 

25  50 

Примітки:  
1. Якщо внаслідок травми виникло порушення функції декількох органів сечостатевої 
системи, розмір страхової виплати визначається за одним з підпунктів ст.8.2., що 
враховує найбільш важке ушкодження, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
2. Виплата за ст.8.2(а), (в), (г), (д) та (є) здійснюється, якщо ці ускладнення виникли 3 
місяці після травми, якщо інше не передбачено в Договорі страхування. Раніше цього 
терміну виплата страхового відшкодування здійснюється за ст.8.1. або 8.4. (а), якщо 
інше не передбачено Договором страхування. 
8.3.  Оперативні втручання, виконані у зв’язку з травмою органів сечовидільної 

системи: 
а) цистостомія 3  5 
б) при підозрі на ушкодження органів 5  10 
в) при ушкодженні органів 7,5  15 
г) повторні операції, зроблені у зв’язку з травмою (незалежно 

від їхньої кількості) 
3  10 

Примітка: Якщо у зв’язку із травмою було зроблено видалення нирки або її частини, 
виплата страхового відшкодування здійснюється за ст.8.1. (б) та (в). При цьому ст.8.3. 
не застосовується, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
8.4. Ушкодження органів статевої системи, що призвело до: 

а)  видалення одного яєчника, маткової труби, яєчка 10  20 
б)  видалення обох яєчників, обох маткових труб, яєчок, частки 

статевого члена 
15  30 

в)  втрати матки жінкою у віці: 
 - до 40 років 25  50 
 - від 40 до 50 років 10  30 
 - від 50 років та старіше 7,5  15 

г) втрату статевого члена, обох яєчок  25  50 
8.5. Ушкодження органів статевої або сечовидільної систем: 

а) поранення, розрив, опік, відмороження 3  5 
б) зґвалтування у віці: 

 - до 15 років 25  50 
 - від 15 до 18 років 15  30 
 - 18 років та старше 7,5  15 

8.6. Позаматкова вагітність, патологічні пологи, що спричинили:  
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а) видалення однієї маткової труби, одного яєчника 10  15 
б) видалення обох маткових труб, обох яєчників 15  30 
в)  втрату матки (у тому числі з придатками) у віці: 

 - до 40 років 20  50 
 - від 40 до 50 років 10  30 
 - 50 років та старше 7,5  15 

Примітка: У випадку, коли під час операції з приводу позаматкової вагітності одночасно 
з вагітною трубою видаляється (перев’язується) і друга маткова труба в зв’язку з її 
захворюванням або з метою стерилізації, виплата страхового відшкодування 
здійснюється за ст.8.6. (а), якщо інше не передбачено Договором страхування. 

 
9. Травми м’яких тканин 

 

9.1. Ушкодження м’яких тканин обличчя, передньобокової поверхні шиї, 
підщелепної області, вушних раковин, яке спричинило після загоєння: 

а) утворення рубців площею від 0,5 до 1,0 см² 1  2 
б) утворення рубців площею від 1,0 см² і більше або довжиною 

5 см і більше 
2,5 5 

в)  значне порушення косметики 5  10 
г) різке порушення косметики 15  30 
д) спотворення 30  70 

Примітка: Якщо у зв’язку з переломом кісток лицевого черепа зі зміщенням відламків була 
зроблена операція (відкрита репозиція), внаслідок чого на обличчі утворився рубець, 
виплата страхового відшкодування здійснюється з урахуванням перелому і 
післяопераційного рубця, якщо цей рубець порушує косметику в тій чи іншій мірі, якщо 
інше не передбачено Договором страхування.  
9.2. Ушкодження м’яких тканин волосяної частини голови, тулуба, кінцівок, яке 

спричинило після загоєння утворення рубців площею: 
а) від 2,0 до 5,0 см² або довжиною 5 см і більше 1  2 
б) від 5,0 см² до 0,5% поверхні тіла 3  5 
в) від 0,5% до 2,0% поверхні тіла 5  10 
г) від 2,0% до 4,0% поверхні тіла 10  15 
д) від 4,0% до 6,0% поверхні тіла 15  20 
є) від 6,0% до 8,0% поверхні тіла 20  25 

ж) від 8,0% до 10,0% поверхні тіла 25  30 
з) від 10,0% до 15,0% поверхні тіла 30  35 
і) від 15,0% поверхні тіла і більше 35  40 

Примітки: 
1. При визначенні площі рубців слід враховувати рубці, які утворились на місці взяття 
шкірного трансплантанта для заміщення дефекту враженої ділянки шкіри, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 
2. Якщо ушкодження виникло внаслідок переломів кісток лицевої частини черепа або 
оперативних втручань на кістках лицевої частини черепа, викликаних травмою, виплата 
страхового відшкодування здійснюється з урахуванням як перелому, так і 
післяопераційного рубця шляхом підсумовування, якщо інше не передбачено Договором 
страхування.  
3. Якщо виплата страхового відшкодування здійснюється за оперативне втручання (при 
відкритих ушкодженнях, при пластиці сухожиль, зшиванні судин, нервів та ін.) ст.9.2. не 
застосовується. 
9.3. Ушкодження м’яких тканин тулуба, кінцівок, які призвели до утворення 

пігментних плям площею: 
а) від 1,0% до 2,0% поверхні тіла 1,5  3 
б) від 2,0% до 10,0% поверхні тіла 3  5 



Правила добровільного страхування від нещасних випадків № 2  

АТЗТ «Страхова компанія «Азов» 31 

в) від 10,0% до 15,0% поверхні тіла 5  10 
г) 15,0% і більше 7,5  15 

Примітки: 
1. Рішення про виплату страхового відшкодування за статтями 9.1., 9.2. та 9.3. 
приймається на підставі даних огляду Застрахованої особи, проведеного після загоєння 
поверхні ран, але не раніше 3 місяців після травми, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 
2. Загальна сума виплат за статтями 9.2. та 9.3. не повинна перевищувати 40% 
страхової суми, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
9.4. Опікова хвороба, опіковий шок 5  10 
Примітка: Виплата за ст.9.4. здійснюється додатково до страхової виплати, що 
здійснюється у зв’язку з опіком. 
9.5. Ушкодження м’яких тканин: 

а) не вилучені сторонні тіла 1  2 
б) м’язова грижа, пост травматичний періостит, гематома, що 

не розсмокталася, площею не менше 2см², розрив м’язів 
1,5  3 

в) розрив сухожиль, за винятком пальців кисті, взяття 
аутотрансплантанта з іншого відділу опорно-рухового 
апарата 

2,5  5 

Примітки: 
1. Виплата страхового відшкодування у зв’язку з гематомою, що не розсмокталась, 
м’язовою грижею або пост травматичним періоститом здійснюється в тому випадку, 
якщо ці ускладнення травми мають місце по закінченні 1 місяця з дня травми, якщо інше 
не передбачено Договором страхування. 
2. Рішення про виплату страхового відшкодування за ст. 9.5. приймається на підставі 
даних огляду Застрахованої особи, проведеного не раніше, ніж через 1 місяць після 
травми, якщо інше не передбачено Договором страхування.   

 
10. Травми верхніх кінцівок 

 

10.1.  Перелом лопатки, ключиці, повний або частковий розрив акроміально – 
ключичного, грудинно – ключичного сполучень: 

а)  перелом, вивих однієї кістки, розрив одного сполучення 2,5  5 
б)  перелом двох кісток, подвійний перелом однієї кістки, 

розрив двох сполучень або перелом, вивих однієї кістки та 
розрив одного сполучення, переломо-вивих ключиці  

5  10 

в) розрив двох сполучень та перелом однієї кістки, перелом 
двох кісток та розрив одного сполучення 

7,5  15 

г) перелом, що не зрісся (несправжній суглоб) 5  15 
Примітки: 
1. У випадку, якщо у зв’язку з ушкодженнями, зазначеними в ст.10.1., проводились 
оперативні втручання, додатково виплачується 2% від страхової суми одноразово, якщо 
інше не передбачено Договором страхування. 
2. У випадку, якщо у зв’язку з відкритим переломом не проводилось оперативне втручання, 
рішення про виплату страхового відшкодування за ст.9.2. приймається за результатами 
огляду, проведеного після загоєння рани, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 
3. Виплата страхового відшкодування у зв’язку з переломом, що не зрісся (несправжній 
суглоб) виплачується в тому випадку, якщо це ускладнення травми буде встановлено після 
закінчення 6 місяців після травми, якщо інше не передбачено Договором страхування. Ця 
виплата є додатковою.  
10.2.  Ушкодження області плечового суглобу (суглобової западини лопатки, 

головки плечової кістки, анатомічної, хірургічна шийки, горбиків, 
суглобової капсули): 
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а)  розрив сухожиль, капсули суглобу, відриву кісткових 
фрагментів, в тому числі великого горбика, перелом 
суглобової западини лопатки, вивих плеча 

3  5 

б)  перелом двох кісток, перелом лопатки та вивих плеча 5  10 
в)  перелом плеча (голівки, анатомічної, хірургічної шийки), 

переломо – вивих плеча 
7,5  15 

10.3.  Ушкодження плечового пояса, які спричинили: 
а) звичний вивих плеча 5  15 
б) відсутність рухів у суглобі (анкілоз)  7,5  20 
в) „розбовтаний” плечовий суглоб, у результаті резекції 

суглобових поверхонь його складових кісток 
15  40 

Примітки: 
1. Виплата страхового відшкодування за ст.10.3. здійснюється додатково до страхової 
виплати, здійсненої у зв’язку з ушкодженнями області плечового суглоба в тому випадку, 
якщо зазначені в цій статті ускладнення будуть встановлені після закінчення 6 місяців з 
дня травми, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
2. У випадку, якщо у зв’язку з травмою плечового суглоба будуть проведені оперативні 
втручання, додатково виплачується 3% від страхової суми одноразово, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 
3. При рецидивах звичного вивиху плеча виплата страхового відшкодування не 
здійснюється, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
10.4. Травматична ампутація верхньої кінцівки або її важке ушкодження, що 

призвело до ампутації: 
а)  з лопаткою, ключицею чи їх частками 40   80 
б)  плеча на будь-якому рівні 30  75 
в)  однієї кінцівки на рівні плеча 50  100 

Примітка: Якщо виплата страхового відшкодування здійснюється за ст.10.4., додаткова 
виплата за оперативне втручання, післяопераційні рубці не здійснюється, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 
10.5.  Перелом плечової кістки: 

а)  на будь-якому рівні (верхня, середня, нижня третина) 5  15 
б)  подвійний перелом 10  20 

10.6. Перелом плечової кістки, що спричинив утворення 
перелому, що не зрісся (несправжнього суглобу) 

15  45 

Примітки: 
1. Виплата страхового відшкодування за ст.10.5. здійснюється додатково до страхової 
виплати у зв’язку з травмою плеча, якщо зазначені ускладнення будуть встановлені після 
закінчення 9 місяців з дня травми, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
2. Якщо у зв’язку з травмою області плеча проводилося оперативне втручання (за 
винятком первинної хірургічної обробки та видалення сторонніх тіл), додатково 
виплачується 3% від страхової суми одноразово, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 
10.7. Ушкодження ділянки ліктьового суглобу: 

а)  гемартроз, пронаційний підвивих передпліччя 1  2 
б) відриву кісткових фрагментів, в тому числі надвиростків 

плечової кістки, перелом променевої чи ліктьової кістки, 
вивих кістки 

2,5  5 

в) перелом променевої та ліктьової кістки, вивих передпліччя  5   10 
г) перелом плечової кістки 7,5  15 
д) перелом плечової кістки разом з променевою та ліктьовою 

кістками 
10  20 

Примітка: У випадку, якщо внаслідок однієї травми Застрахована особа отримала різні 
ушкодження, зазначені в ст.10.7., виплата страхового відшкодування здійснюється 
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відповідно до підпункту, що враховує найбільш важкі ушкодження, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 
10.8. Ушкодження області ліктьового суглобу, що спричинило: 

а) відсутність рухів у суглобі (анкілоз) 5  20 
б) „розбовтаний” ліктьовий суглоб, у результаті резекції 

суглобових поверхонь його складових кісток 
10  30 

Примітки: 
1. Виплата страхового відшкодування за ст.10.8. здійснюється додатково до страхової 
виплати у зв’язку з ушкодженнями області ліктьового суглоба у тому випадку, якщо 
порушення рухів у цьому суглобі буде встановлено після закінчення 6 місяців з дня травми, 
якщо інше не передбачено Договором страхування. 
2. У цьому випадку, якщо у зв’язку із травмою області ліктьового суглобу будуть 
проведені оперативні втручання (за винятком первинної хірургічної обробки та видалення 
сторонніх тіл), додатково виплачується 3% від страхової суми одноразово, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 
10.9. Перелом кісток передпліччя на будь-якому рівні, за винятком області 

суглобів (верхня, середня, нижня третина): 
а)  перелом однієї кістки 2,5  5 
б)  перелом двох кісток, подвійний перелом однієї кістки 5  10 

10.10. Перелом, що не зрісся (несправжній суглоб) кісток передпліччя: 
а) однієї кістки 5  15 
б) двох кісток 10  30 

Примітка: Виплата страхового відшкодування за ст.10.10. здійснюється додатково до 
страхової виплати у зв’язку з травмою передпліччя, якщо таке ускладнення травми буде 
встановлено після закінчення 9 місяців з дня травми, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 
10.11.  Травматична ампутація або важке ушкодження, що призвело: 

а) до ампутації передпліччя на будь-якому рівні  25  60 
б) до екзартикуляції в ліктьовому суглобі 35  70 
в)  до ампутації однієї кінцівки на рівні передпліччя 50  90 

Примітки: 
1. Якщо у зв’язку із травмою області передпліччя проводилися оперативні втручання (за 
винятком первинної хірургічної обробки та видалення сторонніх тіл), додатково 
виплачується 3% від страхової суми одноразово, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 
2. Якщо виплата страхового відшкодування здійснюється за ст.10.11., додаткова 
виплата за оперативні втручання та післяопераційні рубці не здійснюється, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 
10.12.  Ушкодження області променево-зап`ясткового суглобу: 

а)  перелом однієї кістки передпліччя, відрив шилоподібного 
відростка(ів), відрив кісткового фрагменту(ів), вивих 
головки ліктьової кістки 

2,5  5 

б) перелом двох кісток передпліччя 5 10 
в) перилунарний вивих кістки 5  15 

10.13. Ушкодження області променево-зап’ясткового суглобу, 
що призвело до відсутності рухів у цьому суглобі 
(анкілоз) 

5  10 

10.14.  Перелом або вивих кісток зап`ястка, п`ясткових кісток однієї кисті: 
а)  однієї кістки (крім човноподібної) 3  5 
б)  двох і більше кісток (крім човноподібної) 5  10 
в) човноподібної кістки 5  10 
г) вивих, переломо-вивих кисті 5  15 

Примітки: 
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1. Якщо у зв’язку із травмою кисті проводилися оперативні втручання (за винятком 
первинної хірургічної обробки та видалення сторонніх тіл), додатково виплачується 2% 
від страхової суми одноразово, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
2. При переломі (вивиху) внаслідок однієї травми кісток зап’ястя (п’ясткових кісток) та 
човноподібної кістки виплата страхового відшкодування здійснюється з урахуванням 
кожного ушкодження шляхом підсумовування, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 
10.15. Ушкодження кисті, що спричинило: 

а) перелом, що не зрісся (несправжній суглоб) однієї або 
декількох кісток (за винятком відриву кісткових фрагментів) 

5  10 

б) втрату всіх пальців, ампутацію на рівні п’ясткових кісток 
зап’ястя або променево-зап’ясткового суглобу 

25  50 

в) ампутацію однієї кисті 50  90 
Примітка: Виплата страхового відшкодування за ст.10.15. (а) здійснюється додатково, 
якщо таке ускладнення травми буде встановлено після закінчення 6 місяців з дня травми, 
якщо інше не передбачено Договором страхування. 
10.16.  Травматичне ушкодження першого пальця, що спричинило: 

а) відрив нігтьової пластинки 1  2 
б) ушкодження сухожилля(ль) розгиначу пальця 1,5  3 
в) перелом, вивих, значну рубцеву деформацію фаланги 

(фаланг), ушкодження сухожилля (ль) розгиначу пальця, 
сухожильний, суглобовий, кістковий панарицій 

2,5  5 

Примітки: 
1. Гнійне запалення навколонігтьового валика (пароніхія) не є підставою для виплати 
страхового відшкодування. 
2. Якщо у зв’язку із ушкодженням сухожиль, переломом або вивихом фаланги (фаланг), 
кістковим, суглобовим, сухожильним панарицієм проводилися оперативні втручання, 
додатково виплачується 2% від страхової суми одноразово, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. 
10.17. Ушкодження першого пальця, що спричинило: 

а) відсутність рухів в одному суглобі 2,5  10 
б) відсутність рухів у двох суглобах 5  15 

Примітка: Виплата страхового відшкодування у зв’язку із порушенням функції 1 пальця 
виплачується додатково до страхової виплати в зв’язку з його травмою, у тому випадку, 
якщо відсутність рухів у суглобі (суглобах) пальця буде встановлена по закінченні 6 місяців 
після травми.  
10.18. Ушкодження першого пальця, що спричинило: 

а) реампутацію (повторну ампутацію) на рівні тієї ж фаланги 2,5  5 
б) ампутацію на рівні нігтьової фаланги 5  10 
в) ампутацію на рівні міжфалангового суглобу (втрата 

нігтьової фаланги) 
8  15 

г)  ампутація на рівні основної фаланги, п’ястно-фалангового 
суглобу (втрата пальця) 

10  20 

д) ампутація пальця з п’ястковою кісткою або її частиною 15  25 
Примітка: Якщо виплата страхового відшкодування здійснюється за ст.10.18, 
додаткова виплата за оперативні втручання та післяопераційні рубці не здійснюється. 
10.19.  Травматичне ушкодження другого – п`ятого пальців: 

а)  відрив нігтьової пластинки одного пальця 0,5  2 
б)  ушкодження сухожилля(ль) розгиначів пальця 1,5  3 
в)  перелом, вивих, значна рубцева деформація фаланги 

(фаланг), ушкодження сухожилля(ль) згиначу пальця, 
сухожильний, суглобовий, шкірний панарицій 

2,5  5 

Примітки: 
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1.  Гнійне запалення навколонігтьового валика (пароніхія) не є підставою для виплати 
страхового відшкодування. 
2. Якщо у зв’язку із ушкодженням сухожиль, переломом або вивихом фаланги (фаланг), 
кістковим, суглобовим, сухожильним панарицієм проводилися оперативні втручання, 
додатково виплачується 5% від страхової суми одноразово, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. 
10.20. Травматичне ушкодження другого – п`ятого пальців: 

а)  відсутність рухів в одному суглобі 1,5  5 
б) відсутність рухів у двох або трьох суглобах пальця 3  10 

Примітка: Виплата страхового відшкодування у зв’язку із порушенням функцій другого-
п’ятого пальців здійснюється додатково до виплати у зв’язку з його травмою, за умов, що 
відсутність рухів у суглобі (-ах) була встановлена по закінченні 6 місяців з дня травми, 
якщо інше не передбачено Договором страхування.  
10.21. Травматичне ушкодження другого – п`ятого пальців. що спричинило: 

а) реампутацію (повторну ампутацію) на рівні тієї ж фаланги 1,5  3 
б) ампутацію на рівні нігтьової фаланги, втрату фаланги 3  5 
в)  ампутацію на рівні середньої фаланги, втрату двох фаланг 5  10 
г) ампутацію на рівні основної фаланги, втрату пальця 7  15 
д)  втрата пальця з п`ястковою кісткою або її часткою 10  20 

Примітки: 
1. Якщо страхове відшкодування було виплачено за ст.10.21, додаткова виплата за 
оперативні втручання та післяопераційні рубці не здійснюється. 
2. При ушкодженні кількох пальців кисті в період страхування за Договором страхування 
страхове відшкодування виплачується з урахуванням кожного ушкодження шляхом 
підсумовування. Однак розмір такого страхового відшкодування не повинен перевищувати 
50% для однієї кисті та 100% для обох кистей, якщо інше не передбачено Договором 
страхування.  

 
11. Травми тазу 

 

11.1.  Ушкодження таза: 
а) перелом однієї кістки 5  7 
б) перелом двох кісток або розрив одного зчленування, 

подвійний перелом однієї кістки 
7  10 

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

10  15 

Примітки: 
1. Якщо у зв’язку із переломом кісток таза або розривом сполучень проводилися 
оперативні втручання, додатково виплачується 3% від страхової суми одноразово, якщо 
інше не передбачено Договором страхування. 
2. Розрив лобкового, крижово-клубового сполучення (сполучень) під час пологів є 
підставою для виплати страхового відшкодування на загальних підставах за ст.11.1 (б) 
або (в), якщо інше не передбачено Договором страхування. 
11.2. Ушкодження таза, що спричинило відсутність рухів у тазостегнових 

суглобах: 
а) в одному суглобі 10  20 
б) в двох суглобах 25  40 

Примітка: виплата страхового відшкодування з порушенням функцій тазостегнового 
суглобу (суглобів) здійснюється за ст.11.2. додатково до страхової виплати у зв’язку з 
травмою таза у тому випадку, якщо відсутність рухів у суглобі буде встановлена не 
раніше 6 місяців з дня травми, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

 
12. Травми тазостегнового суглобу 
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12.1.  Ушкодження тазостегнового суглобу:  
а) відрив кісткового фрагменту(ів) 3  5 
б) ізольований відрив вертлюга(ів) 5  10 
в) вивих стегна 7,5  15 
г) перелом голівки, шийки, проксимального метафізу 

стегнової кістки 
10  20 

Примітки: 
1. Якщо в результаті однієї травми будуть встановлені різні ушкодження 
тазостегнового суглобу, виплата страхового відшкодування здійснюється відповідно за 
підпунктом, який передбачає найбільш важке ушкодження, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. 
2. Якщо у зв’язку із ушкодженням тазостегнового суглобу проводилися оперативні 
втручання, додатково виплачується 3% від страхової суми одноразово, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 
12.2. Ушкодження тазостегнового суглобу, що спричинило: 

а) відсутність рухів (анкілоз) 5  10 
б) перелом, що не зрісся (несправжній суглоб) шийки стегна 10  15 
в) ендопротезування 7  10 
г) „розбовтаний” суглоб внаслідок резекції голівки стегна 10  20 

Примітки: 
1. Виплата страхового відшкодування у зв’язку із ушкодженнями за ст.12.2. 
здійснюється додатково до страхової виплати, здійсненої з приводу травми суглоба, якщо 
інше не передбачено Договором страхування. 
2. Виплата страхового відшкодування за п.(б) ст.12.2. здійснюється в тому випадку, 
якщо таке ускладнення буде встановлено по закінченні 9 місяців з дня травми, якщо інше 
не передбачено Договором страхування.  

 
13. Травми стегнової кістки 

 

13.1.  Перелом стегнової кістки: 
а)  перелом без зміщення на будь-якому рівні, за винятком 

області суглобів (верхня, середня, нижня третина) 
7,5  25 

б)  перелом зі зміщенням, подвійний перелом стегнової кістки 20  30 
13.2. Перелом стегнової кістки, що спричинив утворення 

перелому, що не зрісся (несправжнього суглобу) 
15  30 

Примітки: 
1. Якщо в зв’язку із травмою області стегнової кістки проводилися оперативні втручання 
(за винятком первинної хірургічної обробки та видалення сторонніх тіл). додатково 
виплачується 3% від страхової суми одноразово, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 
2. Виплата страхового відшкодування за ст.13.2. здійснюється додатково до страхової 
виплати у зв’язку з переломом стегнової кістки, якщо таке ускладнення буде встановлено 
по закінчення 9 місяців з дня травми, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
13.3. Травматична ампутація або важке ушкодження, що призвело до ампутації 

кінцівки на будь-якому рівні стегнової кістки: 
а) однієї кінцівки 30  70 
б) єдиної кінцівки 50  100 

Примітка: Якщо виплата страхового відшкодування була здійснена за ст. 13.3., 
додаткова виплата за оперативні втручання, післяопераційні рубці не здійснюється, якщо 
інше не передбачено Договором страхування. 

 
14. Травми колінного суглобу 

 

14.1.  Ушкодження області колінного суглобу: 
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а)  гемартроз  1  3 
б) відрив кісткового фрагменту(ів), перелом надвиростка(ів), 

перелом голівки малогомілкової кістки, ушкодження 
меніска 

3  5 

в)  переломи наколінника, міжвиросткового виступу, виростків, 
проксимального метафізу великогомілкової кістки  

5  10 

г) перелом проксимального метафізу великогомілкової кістки 
з голівкою малогомілкової кістки 

7,5  15 

д)  перелом виростків стегнової кістки, вивих гомілки 10  20 
е)  перелом дистального метафізу стегнової кістки 12,5  25 
ж)  перелом дистального метафізу, виростків стегнової кістки з 

проксимальними відділами однієї чи обох гомілкових кісток 
15  30 

Примітки: 
1. При поєднанні різних ушкоджень колінного суглоба, виплата страхового 
відшкодування здійснюється одноразово відповідно до підпункту ст.14.1., що передбачає 
найбільш важке ушкодження, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
2. Якщо в зв’язку із травмою області колінного суглоба проводилися оперативні 
втручання (за винятком первинної хірургічної обробки та видалення сторонніх тіл). 
додатково виплачується 5% від страхової суми одноразово, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. 
14.2. Ушкодження області колінного суглоба, що спричинило: 

а) відсутність рухів у суглобі 5  20 
б) „розбовтаний” колінний суглоб внаслідок резекції 

суглобових поверхонь його складових кісток 
10  30 

в) ендопротезування 10  40 
Примітка: виплата страхового відшкодування за ст.14.2. здійснюється додатково до 
страхової виплати у зв’язку з травмою цього суглобу, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. 

 
15. Травми гомілки (за винятком ділянки суглобів) 

 

15.1.  Перелом кісток гомілки: 
а) переломи малогомілкової кістки, відриви кісткових 

фрагментів 
2,5   5 

б) переломи великогомілкової кістки, подвійний перелом 
малогомілкової кістки 

5 10 

в) переломи обох кісток, подвійний перелом великогомілкової 
кістки 

7,5 15 

Примітки: 
1. Якщо інше не передбачено Договором страхування, розмір страхової виплати за 
ст.15.1. визначається при: 
- переломах малогомілкової кістки у верхній та середній третинах; 
- переломах діафізу великогомілкової кістки на будь-якому рівні; 
- переломах великогомілкової кістки в області діафізу (верхня, середня, нижня третини) 
та переломах малогомілкової кістки у верхній або середній третині. 
2. Якщо внаслідок травми виник внутрішньосуглобовий перелом великогомілкової кістки у 
колінному або гомілковостопному суглобі та перелом малогомілкової кістки на рівні 
діафізу, виплата страхового відшкодування здійснюється за ст.14.1. та 15.1. або за 
ст.16.1. та 15.1. шляхом підсумовування, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 
15.2.  Перелом кісток гомілки, що призвело до перелому, що не зрісся 

(несправжнього суглобу) (за винятком кісткових фрагментів):  
а) малогомілкової кістки 2  5 
б) великогомілкової кістки 5  10 
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в) обох кісток 7,5  15 
Примітки: 
1. Виплата страхового відшкодування за ст.15.2. здійснюється додатково до страхової 
виплати у зв’язку з переломом кісток гомілки, якщо такі ускладнення будуть встановлені 
по закінченні 9 місяців з дня травми, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
2. Якщо у зв’язку з травмою гомілки проводилися оперативні втручання (за винятком 
первинної хірургічної обробки та видалення сторонніх тіл). додатково виплачується 3% 
від страхової суми одноразово, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
15.3.  Травматична ампутація або важке ушкодження гомілки, що спричинило: 

а)  ампутацію гомілки на будь-якому рівні 30  60 
б) екзартикуляцію в колінному суглобі 30  70 
в) єдиної кінцівки на будь-якому рівні гомілки 50  90 

Примітка: Якщо страхове відшкодування буде здійснено у зв’язку з ампутацією гомілки, 
додаткова виплата за оперативне втручання, післяопераційні рубці не проводиться, якщо 
інше не передбачено Договором страхування. 

 
16. Травми  гомілковостопного суглобу 

 

16.1.  Ушкодження області гомілковостопного суглобу: 
а)  перелом однієї щиколотки, ізольований розрив 

міжгомілкового синдесмозу 
3  5 

б)  перелом двох щиколоток або перелом однієї щиколотки з 
краєм великогомілкової кістки 

5  10 

в)  обох щиколоток з краєм великогомілкової кістки 7  15 
Примітки: 
1. При переломах кісток гомілковостопного суглоба, що супроводжується розривом 
міжгомілкового синдесмозу, підвивихом (вивихом) стопи, додатково виплачується 2% від 
страхової суми одноразово, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
2. Якщо у зв’язку із травмою гомілковостопного суглоба проводилися оперативні 
втручання (за винятком первинної хірургічної обробки та видалення сторонніх тіл). 
додатково виплачується 3% від страхової суми одноразово, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. 
16.2. Ушкодження області гомілковостопного суглобу, що спричинило: 

а) відсутність у гомілковостопному суглобі (анкілоз) 7,5  20 
б) „розбовтаний” гомілковостопний суглоб у результаті 

резекції суглобних поверхонь кісток, що його складають 
15  40 

в) екзартикуляцію в гомілковостопному суглобі 25 50 
Примітка: Якщо внаслідок травми гомілковостопного суглобу будуть виявлені 
ускладнення, зазначені у ст.16.2., виплата страхового відшкодування здійснюється по 
одному з підпунктів, що враховує найбільш важкий наслідок, якщо інше не передбачено 
Договором страхування. 
16.3. Ушкодження ахіллового сухожилля: 

а) при консервативному лікуванні  2,5 5 
б) при оперативному лікуванні 7,5  15 

 
17. Травми стопи 

 

17.1.  Ушкодження стопи:  
а) перелом, вивих однієї кістки (крім п’яткової та таранної 

кісток), розрив зв’язок  
3  5 

б) перелом, вивих двох кісток, перелом таранної кістки 5  10 
в) перелом, вивих трьох кісток і більше, перелом п’яткової 

кістки, підтаранний вивих стопи, вивих у поперечному 
суглобі заплесни (шопара) або в заплесно-плесновому 

7 15 
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(плюсновому) суглобі (лісфранка) 
Примітки: 
1. Якщо в зв’язку з переломом або вивихом кісток або розривом зв’язок стопи проводилися 
оперативні втручання, додатково виплачується 2% від страхової суми одноразово, якщо 
інше не передбачено Договором страхування. 
2. При перелоах або вивихах кісток стопи, що виникли внаслідок різних травм, страхове 
відшкодування здійснюється з урахуванням факту кожної травми, якщо інше не 
передбачено Договором страхування. 
17.2.  Ушкодження стопи, що спричинило: 

а) перелом, що не зрісся (несправжній суглоб) однієї-двох 
кісток (за винятком п’яткової та таранної кісток) 

3  5 

б) перелом, що не зрісся (несправжній суглоб)трьох і більше 
кісток, а також таранної або п’яткової кістки 

5  15 

в) артродез підтаранного суглобу, в поперечному суглобі 
заплесни (шопара) або заплесно-плесновому суглобі 
(лісфранка) 

5  20 

 ампутація на рівні: 
г) плесно-фалангових суглобів (відсутність всіх пальців стопи) 5  25 
д) плеснових або заплесневих кісток 15  35 
є) таранної, п`яткової кістки (втрата стопи) 20  50 

Примітки: 
1. Виплата страхового відшкодування у зв’язку з ускладненнями травми стопи, 
передбаченими ст.17.2. (а), (б) та (в) здійснюється додатково до страхової виплати у 
зв’язку з травмою стопи у тому випадку, якщо вони будуть встановлені по закінченні 6 
місяців з дня травми, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
2. У випадку, якщо виплата страхового відшкодування здійснюється у зв’язку з 
ампутацією стопи, додаткова виплата за оперативні втручання, післяопераційні рубці не 
здійснюється, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

 
18. Травми пальців стопи 

 

18.1.  Перелом, вивих  фаланг(и), розрив сухожилля однієї стопи: 
а)  одного пальця 1,5  3 
б)  двох-трьох пальців 2,5  5 
в)  чотирьох-п`яти пальців 5 10 

Примітка: Якщо у зв’язку з переломом, вивихом або розривом сухожиль пальця стопи 
проводились оперативні втручання, додатково здійснюється виплата 3% від страхової 
суми одноразово, якщо інше не передбачено Договором страхування. 
18.2.  Травматична ампутація першого пальця стопи: 

а)  на рівні нігтьової фаланги або міжфалангового суглобу 2,5  5 
б)  на рівні основної фаланги або плесно-фалангового суглобу 5  10 

18.3.  Травматична ампутація другого – п`ятого пальців  стопи: 
а)  одного-двох пальців на рівні нігтьових або середніх фаланг 2,5  5 
б)  одного-двох пальців на рівні основних фаланг або плесне-

фалангових суглобів 
5  10 

в)  трьох-чотирьох пальців на рівні нігтьових або середніх 
фаланг 

7,5  15 

г)  трьох-чотирьох пальців на рівні основних фаланг або 
плесне-нігтьових суглобів 

10 20 

Примітки: 
1. У випадку, якщо виплата страхового відшкодування здійснюється за ст.18.2. та 18.3., 
додаткова виплата за оперативні втручання, післяопераційні рубці не здійснюється, якщо 
інше не передбачено Договором страхування. 
2. Якщо у зв’язку з травмою була зроблена ампутація пальця з плесневою кісткою або її 
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частиною, додатково виплачується 2% від страхової суми одноразово, якщо інше не 
передбачено Договором страхування.  

 
19. Обмороження 

 

19.1.  Загальне охолодження організму (шок): 
а)  на повітрі 3 -  5 
б)  на воді 5 -  10 

19.2.  Обмороження: 
а)  1 ступеню 3 -  5 
б)  2 ступеню 5 -  7 
в)  3 ступеню 7 -  10 
г)  4 ступеню 10 -  15 

19.3.  Ускладнення при 3, 4 ступенях обмороження: 
19.3.1.  місцевого характеру: 

а)  раньова інфекція (анаеробна, гніліста, гнійна) 5  7 
б)  ішемія кінцівки (нітроваскуліт, змінення дотичної 

чутливості) 
7  10 

19.3.2.  загального характеру: 
а)  запалення легенів 3  5 
б)  сепсис 5  7 
в)  емболія 7  10 
г)  гострий міоглобурійний нефроз 7  10 

19.3.3.  відторгнення органу (ніс, вушні раковини, статевий член) 
1) часткове: 

а)  вушної раковини 3  5 
б)  від 1/3 до 2/3 носу 10  20 
в)  статевого члену 10  20 

2) повне: 
а) вуха 10  20 
б)  носу 20  25 
в)  статевого члену 25  35 

 
20. Опіки 

 

20.1.  Поверхневі пошкодження (1,2 3, 3 – А ступеню) до 12% 
поверхні тіла 

3  5 

20.2.  Глибокі пошкодження (3-Б, 4 ступеню) на площині до 
6% поверхні тіла 

5  10 

20.3.  Пошкодження органів дихання: 
а)  без порушення функцій 3  5 
б)  з порушенням функцій 7  10 

20.4.  Пошкодження на площині від 13% до 20% поверхні тіла, 
в тому разі глибокі (3-Б, 4 ступеню) до 10% поверхні тіла 

10  20 

20.5.  Пошкодження на площині від 21% до 59% поверхні тіла, 
в тому разі  глибокі (3-Б, 4 ступеню) від 40% поверхні 
тіла та більше 

15  25 

20.6.  Пошкодження на площині від 60% поверхні тіла та 
більше, в тому разі глибокі (3-Б, 4 ступеню) від 40% 
поверхні тіла та більше 

20  30 

20.7.  Опікова хвороба 5  10 
20.8.  Ускладнення опікової хвороби 7  15 

 
21. Інші ушкодження 
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