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Додаток 3  

до Правил добровільного страхування  

від нещасних випадків 

(нова редакція) № 1 

від 14 січня 2017 року 

 

 

ТАБЛИЦЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ  ВИПЛАТ   

ПРИ  ХІРУРГІЧНИХ  ВТРУЧАННЯХ 

 

Таблиця № 12 

 

ВИД ХІРУРГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ 

Розмір страхової 

виплати, 

% страхової суми 

ЧЕРЕВНА ПОРОЖНИНА  

Дві або більше хірургічні операції, зроблених через той самий доступ, 

будуть вважатися як одна операція 
 

а) апендектомія 50 

б) резекція кишечнику   70 

в) резекція шлунка    70 

г) гастро-ентеротомія       60 

д) видалення жовчного міхура (холіцистектомія) 70 

е) лапаротомія для проведення  діагностики, лікування або видалення 

одного або декількох органів, за винятком вищезгаданого  
50 

ж) лапароскопія з метою діагностики або лікування 50 

 

АБСЦЕС 

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

 

5 

б) лікування карбункула або абсцесу, що вимагають госпіталізації, 

одного або декількох 
10 

 

АМПУТАЦІЯ 

a) одного пальця руки або ноги 
10 

б) кисті, передпліччя або стопи до гомілковостопного суглоба 20 

в) ноги, руки або стегна 40 

г) стегна ( на рівні таза) 70 

 

МОЛОЧНА ЗАЛОЗА 
a) ампутація однієї або обох повністю з резекцією лімфовузлів у 

пахвовій області 

 

70 

б) ампутація однієї або обох, часткова 40 

 

ГРУДНА КЛІТКА 
a) загальна торакопластика 

 

100 

б) видалення легені або частини легені 70 

в) розкриття грудної порожнини з метою діагностики або лікування 20 

г) бронхоскопія діагностична     10 

д) бронхоскопія операційна, що виключає біопсію   20 

е) кардіохірургія із заміною стулок клапанів 100 

ж) кардіохірургія з використанням шунтування 75 

з) кардіохірургія, що включає реконструкцію судин  50 
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ВУХО 
a) мірінготомія (розсічення барабанної перетинки) 

 

5 

б) мастоідектомія – повна однобічна    50 

в) мастоідектомія – повна двостороння  60 

г) фенестрація – однієї або двох сторін    100 

 

СТРАВОХІД 
a) операція із приводу стриктури     

 

40 

б) гастроскопія 10 

 

ОКО 
a) відслойка сітківки – численні розриви    

 

100 

б) катаракта 50 

в) глаукома 30 

г) видалення очного яблука 30 

д) видалення криловидної пліви (ітеригія)  20 

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

 

ПЕРЕЛАМИ 

Лікування простих переламів 

 

 У випадку відкритих переламів виплата, виражена у відсотках, збільшується на 50%, але не 

буде перевищувати максимальну страхову суму по даному покриттю, зазначену в Договорі 

страхування. 

 У випадку переламів, що вимагають відкритого операційного втручання, включаючи 

трансплантацію кістки або зрощування кістки, виплата, виражена у відсотках, збільшується на 

100%, але не буде перевищувати максимальну страхову суму по даному покриттю, зазначену в 

Договорі страхування. 

a) ключиці, лопатки або передпліччя, однієї кістки 15 

б) куприка, передплюсневих, цвілевих або os calsis 10 

в) стегна 40 

г) плеча або ноги 25 

д) кожного пальця руки або ноги, або ребра 5 

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

витяження  
20 

ж) ноги, двох кісток  30 

з) нижньої щелепи  20 

и) зап'ястя, п'ясткової кістки, кісток носа, двох і більше ребер або 

грудини 
10 

к) таза, що вимагає витяження 30 

л) хребця, поперечних відростків (кожного) 5 

м) хребця, компресійний перелам, одного або більше  40 

н) зап'ястя  10 

 

СЕЧОСТАТЕВА СИСТЕМА 
a) видалення нирки      

 

70 

б) фіксація нирки 70 

в) лапаротомія з метою діагностики або лікування пухлин або каменів у 

нирках, сечоводі або сечовому міхурі за допомогою інвазивной хірургії 
60 

г) лапаротомія з метою діагностики або лікування або видалення 

пухлин або каменів у нирках, сечоводі або сечовому міхурі за 
20 
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допомогою каутеризації, ендоскопічних засобів або літотріпсії 

д) стриктура або уретра – відкрите хірургічне втручання 30 

е) внутрішньо-уретральні операції за допомогою інвазивної хірургії 15 

ж) простата – повне видалення шляхом оперативного втручання – 

повний курс процедур 
70 

з) простата – часткове видалення ендоскопічним способом 25 

и) простата – інші види операційного втручання  50 

к) орхіектомія або видалення придатка яєчка   25 

л) гідроцеле (водянка оболонок яєчка) або варикоцеле, варикозне 

розширення вен cіменного канатика    
10 

м) видалення фіброзних новотворів без лапаротомії (без розкриття 

черевної порожнини)    
20 

 

ЗОБ 
a) часткове або повне видалення щитовидної залози, включаючи всі 

стадії операційних процедур 

 

 

70 

 

ГРИЖА 
а) інвазивна хірургія – одиночна грижа  

 

20 

б) інвазивна хірургія – подвійна грижа 25 

в) радикальна операція, що включає ін'єкційний метод для лікування 

одиночної грижі 
40 

г) радикальна операція, що включає ін'єкційний метод для лікування 

подвійної грижі 
50 

 

СУГЛОБИ ТА ВИВИХИ  

Для вивиху, що вимагає відкритого оперативного втручання, розмір вказаного нижче 

страхового забезпечення збільшиться у два рази, але не буде перевищувати максимальну 

страхову суму по даному покриттю, зазначену в Договорі страхування. 

a) розсічення суглоба для лікування хвороби або травми, за винятком 

нижчезгаданих випадків і за винятком парацентеза 
15 

б) розсічення плечового, ліктьового, тазостегнового або колінного 

суглобів, за винятком парацентеза 
40 

в) ексцизія, відкрита фіксація, екзартикуляція або артропластика на 

плечі, стегні або хребті 
75 

г) ексцизія, відкрита фіксація, екзартикуляція або артропластика на 

коліні, лікті, зап'ясті або щиколотці 
35 

д) вивихи пальців рук і ніг (кожного) 5 

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

ж) вивих нижньої щелепи 5 

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

и) вивихи надколінка 5 

 

НІС  

a) операція усередині носової порожнини 15 

б) операція поза носовою порожниною  35 

в) поліп, видалення одного або декількох 5 

г) підслизова резекція 25 

д) конхотомія (резекція носової раковини)  10 

 

ПАРАЦЕНТЕЗ  
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a) черевної порожнини 10 

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

в) барабанної перетинки, суглобів або хребта, парацентез у випадку 

водянки оболонок яєчка 
5 

  

ПРЯМА КИШКА ТА РЕКТОСКОПІЯ  

а) радикальна резекція із приводу злоякісних новотворів, всі стадії, 

включаючи колостомію 
100 

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

в) геморой внутрішній або внутрішній і зовнішній, включаючи 

випадання прямої кишки, загальне для висічення або повного курсу 

ін'єкційного методу лікування 

20 

г) свищ у задньому проході 15 

д) тріщина в задньому проході 5 

е) ректоскопія з або без біопсії 10 

ж) колоноскопія з або без біопсії 15 

з) інші види операцій на прямій кишці 20 

 

ЧЕРЕП  

а) трепанація черепа для термінового видалення гематоми 100 

б) трепанація черепа за допомогою судинної хірургії 75 

в) трепанація черепа для видалення пухлин 75 

 

ГОРЛО  

а) тонзилектомія або тонзилектомія і аденоектомія для дорослих і дітей 

старше 15 років 

 

15 

б) тонзилектомія або тонзилектомія і аденоектомія для дітей молодше 

15 років 
10 

в) використання ларингоскопа для постановки діагнозу 5 

 

ПУХЛИНИ  

видалення шляхом хірургічного втручання: 
 

a) злоякісної пухлини, за винятком слизуватої оболонки, шкіри і 

підшкірної тканини 
50 

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

в) волосяний (пилоніальної кісти або кіст) 25 

г) доброякісних пухлин яєчка або молочної залози 20 

д) гангліїв (нервових вузлів) 5 

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

даній секції 
10 

ж) варикозне розширення вен – повний комплекс процедур на всіх 

венах, або хірургічне втручання або ін'єкційний метод лікування однієї 

ноги 

20 

з)  варикозне розширення вен – повний комплекс процедур на всіх 

венах, або хірургічне втручання або ін'єкційний метод лікування двох 

ніг    

30 

 

 

Актуарій   ________________  Клименко Юлія Володимирівна 

(Свідоцтво № 01-018 від 19.11.2015 р.) 

 


