
№ 
з/п Перелік травм і ушкоджень 

Розмір страхової 
виплати (у % від 
страхової суми) 

1 Струс головного мозку при терміні стаціонарного лікування 14 днів і більше 10 

2 Забій головного мозку, субарахноїдальний крововилив 15 

3 Переломи кісток (в т.ч. відриви їх фрагментів), крім кісток грудної клітки, хребта: 
 черепа (основи черепа, лицьового скелета), крім кісток носа;  
 плечового пояса; верхніх кінцівок, крім кісток кисті та пальців; 
 таза, нижньої кінцівки, крім кісток ступні та пальців, 

а саме: 

3.1. перелом однієї кістки 5 

3.2. 
а) переломи двох кісток або  
б) подвійний перелом однієї кістки або  
в) перелом однієї кістки та розрив одного і більше сполучень 

10 

3.3. а) переломи трьох і більше кісток або 
б) перелом двох кісток та розрив двох і більше сполучень 20 

4. Перелом тіл, дужок і суглобових відростків хребта за винятком крижової 
кістки та куприка:  

4.1. одного-двох 20 

4.2. трьох-п’яти 30 

4.3. шести і більше 40 

5. Ушкодження грудної клітки і її органів, а саме:  

5.1. переломи 3 (трьох) і більше ребер 10 

5.2. перелом грудини та 2 (двох) і більше ребер 10 

5.3. ушкодження, що спричинило видалення частки, частини легені  25 

5.4. ушкодження, що спричинило видалення однієї легені 50 

6. Ушкодження органів черевної порожнини та порожнини таза, а саме: 

6.1. ушкодження печінки, що спричинили:  

 а) ушивання розривів печінки та/або видалення жовчного міхура 15 

 б) видалення частини печінки 25 

6.2. ушкодження селезінки, що спричинили її видалення 25 

6.3. ушкодження шлунку, підшлункової залози, кишечнику, що спричинили 
резекцію одного або кількох вказаних органів 25 

6.4. ушкодження органів сечостатевої системи, що спричинили:  

 а) видалення частини нирки 25 

 б) видалення однієї нирки 50 

 в) оперативні втручання, пов’язані з травмами сечового міхура, сечівника, 
сечоводу 15 

 г) видалення яєчника, маткової труби, яєчка 15 

 д) видалення обох яєчників, маткових труб, яєчок, матки, статевого члена 50 

 є) переривання вагітності 10 

7. Частковий розрив спинного мозку 50 

8. Повний розрив спинного мозку 80 

9. Часткова (на рівні передпліччя та вище) або повна втрата однієї верхньої 
кінцівки  70 

10. Часткова (на рівні гомілки та вище) або повна втрата однієї нижньої кінцівки  80 

11. Повна необоротна втрата зору одного ока 35 

12. Повна необоротна втрата зору обох очей  80 

 


