
Додаток № 1 до Пропозиції  
 

Таблиця розмірів страхових виплат за страховим випадком «Настання захворювання у 
Застрахованої особи, що вперше діагностоване під час дії Договору страхування» 

№з/п Захворювання Розмір виплати 
(%) 

1 Хвороби нервової системи   

1.1  Бічний аміотрофічний склероз 30 

1.2  - Ураження трійчастого нерву, 
- Ураження лицевого нерву 

15 

1.3  - Ураження інших черепних нервів, зокрема слухового та зорового, 
- Демієлінізуючі захворювання центральної нервової системи, 
- Міастенія гравіс 

10 

1.4  - Атрофія зорового нерва 5 

2 Хвороби органів чуття (ока та вуха)   

2.1  Глаукома 15 

2.2 - Катаракта (окрім вродженої та діабетичної), 
- Оклюзії судин сітківки за умови (як мінімум) транзиторної сліпоти 

10 

2.3 Хвороби судинної оболонки ока і сітківки (окрім уражень внаслідок цукрового 
діабету або гіпертонічної хвороби) 

10 

2.4 Гострий лабиринтит, хвороба Меньєра 8 

2.5 - Кератокон’юнктивіт, 
- Відшарування сітківки з розривом сітківки, 
- Гострий мастоїдит (за умови стаціонарного лікування) 

7 

2.6 - Кератити, 
- Іридоцикліти 

5 

2.7 Хвороби сльозових шляхів 5 

2.8 Гострий середній отит 4 

2.9 - Склерити, епісклерити, 
- Хоріоретинальне запалення (дифузне) 

3 

2.10 Гострий зовнішній отит 3 

3 Хвороби серцево-судинної системи   

3.1 - Гострий інфаркт міокарду,  
- Геморагічний інсульт  

50 

3.2 - Ішемічний інсульт (інфаркт мозгу),  
- Розрив аневризми судин мозку 

40 

3.3 - Емболія та гострий тромбоз магістральних судин,  
- Аневризма та розшарування аорти 

30 

3.4 Стеноз ниркової артерії (за умови проведення оперативного лікування)  30 

3.5  Повторний інфаркт міокарду  25 

3.6  Гостра серцево-легенева недостатність  25 

3.7  Аневризма серця, аневризма коронарної артерії  20 

3.8  Гострий перікардит  20 

3.9 - Флеботромбоз, 
- Поєднання мітрального стенозу із недостатністю двостулкового клапана (вперше 
виявлена) 

15 

3.10 - Гострий та підгострий ендокардит,  
- Гострий міокардит 

15 

3.11 - Ревматизм в активній фазі 
- Дисліпідемії (вперше виявлена) 
- Кардіоміопатія з порушеннями центральної гемодинаміки (значення фракції 
викиду 45% та нижче)  

10 



3.12 - Варикозне розширення вен нижніх кінцівок, 
- Посттромбофлебічний синдром,  
- Облітеруючий тромбангіїт 
(за кожен встановлений діагноз за умови проведення оперативного лікування)  

10 

3.13 - Тромбофлебіт  
- Ревматична хвороба серця 

8 

4 Хвороби крові, кровотворних органів:   

4.1  Тромбоцитна пурпура ускладнена геморагічним синдромом 35 

4.2  Анемія внаслідок ферментних порушень (за умови проведення спленектомії) 30 

4.3  Абсцес селезінки (за умови проведення оперативного лікування)  25 

4.4 - Істинна еритроцитарна аплазія,  
- Кіста селезінки  (за умови проведення оперативного лікування)  

20 

4.5 - Постгеморагічна анемія 10 

4.6 - Анемії, пов'язані з харчуванням 5 

5 Хвороби кістково - м'язевої системи та сполучної тканини:   

5.1 Системний червоний вовчак (за умови стаціонарного лікування)  40 

5.2 Хвороба Бехтерева (за умови проведення оперативного лікування) 35 

5.3 Системна склеродермія (за умови стаціонарного лікування) 30 

5.4 Вузелковий периартерііт (за умови стаціонарного лікування)  25 

5.5 Ревматоїдний артрит(за умови проведення оперативного лікування)  20 

5.6 - Хвороба Рейтера, 
- Подагричний артрит (за умови проведення оперативного лікування)  

15 

5.7 - Піогенний артрит, 
- Остеоартроз  
(кожне заворювання за умови оперативного лікування та протезування 
ушкоджених суглобів)  

12 

5.8 - Ішіас (без люмбаго),  
- Ревматизм в активній фазі  

10 

5.9 - Гострий поліартрит, 
- Кила міжхребцєвих дисків (за винятком протрузії та екструзії) 

8 

5.10  Дискогенний радикуліт  4 

6 Хвороби органів дихання:   

6.1  Хронічна обструктивна хвороба легень (вперше виявлена) 40 

6.2  Бронхоектатична хвороба в фазі загострення (за умови стаціонарного лікування) 15 
90 днів 

15 

6.3  Абсцес легені та середостіння 15 30 днів 15 

6.4  Плеврит 10 

6.5 - Пневмоторакс, 
- Гемотаракс 

10 

6.6  Бронхіальна астма (вперше виявлена ) 10 

6.7  Емфізема 8 

6.8  Пневмонія  8 

6.9  Бронхопневмонія 6 

6.10  Гострий тонзіліт  4 

7 Хвороби органів травлення:    

7.1  Панкреонекроз 45 

7.2 - Цироз печінки з клінічними проявами портальної гіпертензії та функціональних 
порушень печінки   (окрім алкогольного цирозу), 
- Хвороба Крона (за умови оперативного втручання) 

30 

7.3 - Перитоніт (окрім місцевого), 
- Гостра кишкова непрохідність  

25 



7.4  Хвороба Крона (консервативне лікування в умовах стаціонару) 20 

7.5  Жовчокам'яна хвороба (за умови проведення оперативного лікування)  20 

7.6 Защемлена діафрагмальна кила  15 

7.7 Гострий холецистит (за умови проведення оперативного лікування)  15 

7.8 Гострий панкреатит  15 

7.9 - Гострий апендицит, 
- Печінкова колька  

15 

7.10 - Защемлена пахова, стегнова кила, 
- Постхолецистектомічний синдром (за умови рецидиву утворення каменів у 
жовчних протоках), 
- Гостра виразка шлунку, 12-палої кишки (вперше виявлена)  

10 

7.11  Загострення виразкової хвороби шлунку, 12-палої кишки (ускладнене кровотечею, 
перфорацією)  

10 

7.12 Інші защемлені кили черевної стінки (окрім післяопераційних)  8 

7.13 Загострення виразкової хвороби шлунку, 12-палої кишки  5 

7.14 Гострий холецистит (консервативне лікування в умовах стаціонару) 5 

8 Хвороби сечостатевої системи    

8.1  Гостра ниркова недостатність  50 

8.2  Гостре запальне захворювання матки  20 

8.3 - Сечокам'яна хвороба (вперше виявлена), 
- Токсична нефропатія, 
- Гострий параметрит,  
- Гострий пельвіоперитоніт, 
- Гідронефроз з калькульозною обструкцією нирки і сечовода,  
- Гострі нефрит, пієлонефрит, гломерулонефрит, гломерулярная хвороба (вперше 
виявлені) 

15 

8.4  Ниркова колька (за умови проведення оперативного лікування)  15 

8.5  Гострі запальні хвороби передміхурової залози  10 

8.6 - Абсцес бартолінової залози, 
- Випадіння статевих органів (за умови проведення оперативного лікування)  

10 

8.7  Гострий сальпінгіт та офорит  8 

8.8 - Гострий уретрит, 
- Гострий простатит, 
- Незапальні хвороби яєчників, маткових труб та широкої зв'язки 

5 

8.9 - Гострий цистит , 
- Ниркова колька (консервативне лікування в умовах стаціонару)  

5 

9 Хвороби ендокринної системи:   

9.1  Цукровий діабет I типу (вперше виявлений) 40 

9.2  Цукровий діабет II типу (вперше виявлений) 30 

9.3  Гіпоглікемічна діабетична кома 20 

9.4 - Цукровий діабет інші типи (орім гестаційного вперше виявлений), 
-Тиреотоксикоз з дифузним, токсичним вузловим зобом, 
- Гипотеріоз (за умови декомпенсованого або ускладненого перебігу), 
- Аутоімунний тиреоїдит, підтверджений лабораторно (вперше виявлений) 

20 

9.5  Гострий тирєоідіт 15 

10 Новоутворення   

10.1 - Злоякісні новоутворення бронхів та легень, 
- Злоякісні новоутворення головного мозку 

70 

10.2 - Злоякісна меланома шкіри 
- Злоякісні новоутворення стравоходу, 
- Злоякісні новоутворення органів заочеревинного простору (нирки,  
сечоводи, наднирники. підшлункова залоза, дванадцятипалої кишка) 

50 



10.3  Злоякісні новоутворення молочної залози   

    - до 34 років 50 

    - від 35 років  40 

10.4  Злоякісні новоутворення тіла матки та придатків матки:   

    - до 34 років 50 

    - від 35 років  40 

10.5  Злоякісні новоутворення простати та яєчок:   

    - до 34 років 40 

    - від 35 років  30 

10.6 - Злоякісні новоутворення органів черевної порожнини (жовчний міхур, шлунок, 
селезінка худа, клубова, ободова, сліпа кишки з апендиксом, печінка), 
- Мієломна хвороба 

45 

10.7 - Лейкоз, 
- Доброякісні новоутворення головного мозку 

40 

10.8  Інші злоякісні новоутворення 30 

10.9  Злоякісні новоутворення щитоподібної залози 25 

10.10 - Доброякісні новоутворення молочної залози, 
- Доброякісні новоутворення матки та придатків матки 

15 

10.11 Інші доброякісні новоутворення, що підтверджені патогістологічним дослідженням 
(окрім доброякісних новоутворень шкіри та підшкірної клітковини) 

5 

11 Інфекційні та паразитарні хвороби:    

11.1 - Енцефаліт,  
- Енцефаломієліт, 
- Туберкульоз (вперше виявлений), 
- Менінгококова інфекція (генералізовані форми) 

40 

11.2  Сепсис 30 

11.3  Вірусні гепатити В, С 25 

11.4 - Менінгіт,  
- Арахноїдит, 
- Гострий поліомієліт 

25 

11.5 - Лейшманіоз, 
- Лептоспіроз, 
- Сибірська виразка 

20 

11.6 - Малярія, 
- Холера, 
- Ботулізм, 
- Туляремія, 
- Тиф та паратиф, 
- Дифтерія (окрім дифтерії носу) 

15 

11.7 - Токсоплазмоз, 
- Сальмонельоз, 
- Інфекційний мононукулеоз, 
- Дизентерія (шигельоз, амебіаз) 

10 

11.8 - Кір, 
- Краснуха, 
- Скарлатина, 
- Вітряна віспа, 
- Оперізуючий лишай (Негреs zоstег) 

4 

11.9  Коклюш (кашлюк) 3 

12 Якщо діагностовані захворювання не передбачене цією таблицею, але потребує 
стаціонарного та/або амбулаторного безперервного лікування в цілому не менше 

  



14 днів, то страхова виплата здійснюється у наступному розмірі в залежності від 
строку лікування 

12.1 період безперервного амбулаторного та/або стаціонарного лікування склав від 14 
до 29 календарних днів 

1,5 

12.2 період безперервного амбулаторного та/або стаціонарного лікування склав від 30 
календарних днів і більше 

2,5 

 
  



 


