
 

 
Пропозиція щодо укладання електронного договору добровільного страхування здоров’я на випадок 

хвороби  

 

Дана пропозиція є офіційною пропозицією Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ВУСО», 

(код ЄДРПОУ – 31650052, надалі – Страховик), ліцензія Національної комісії, що здійснює державне регулювання ринків 

фінансових послуг АЕ №293937 від 31 липня 2014 р., безстрокова), що адресується невизначеному колу споживачів – 

дієздатних фізичних осіб (далі - Клієнти), укласти із Страховиком електронний договір добровільного страхування 

здоров’я на випадок хвороби за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи Страховика або його страхового 

агента відповідно до Правил № 14-01 «Добровільного страхування здоров'я на випадок хвороби», затверджених 

розпорядженням 14 червня 2006 р., зареєстрованих Нацкомфінпослуг від 2 жовтня 2007 р., реєстраційний номер 0475053 

(надалі – Правила страхування) із дотриманням вимог Законів України «Про страхування», «Про електронні документи та 

електронний документообіг» та «Про електронну комерцію». Правила страхування розміщені на сайті www.vuso.ua. 

Адреса Страховика – м. Київ, вулиця Казимира Малевича, 31. 

Контактний телефон Центру Страхування – 3700. 

СТРАХУВАЛЬНИК – дієздатна фізична особа, яка уклала Договір страхування із Страховиком. 

ЗАСТРАХОВАНА ОСОБА – фізична особа, про страхування здоров’я на випадок хвороби якої укладений 

Договір страхування і яка може набувати прав і обов'язків Страхувальника згідно з Договором страхування. 

ВИГОДОНАБУВАЧ – фізична або юридична особа, призначена Страхувальником за згодою Застрахованої особи 

при укладенні Договору страхування для отримання страхової виплати у випадку смерті Застрахованої особи внаслідок 

захворювання. 

1. Терміни та визначення 

Електронний договір страхування (Договір страхування) - електронний договір добровільного страхування 

здоров’я на випадок хвороби; 

Ідентифікація – встановлення особи на підставі оригіналів або належним чином засвідчених копій документів під 

час його звернення до Страховика або його страхового агента з метою укладання договору страхування або отримання 

страхового відшкодування; 

Інформаційно-телекомунікаційна система (надалі ІТС)- сукупність інформаційних та телекомунікаційних 

систем, які у процесі обробки інформації діють як єдине ціле і використовується Страховиком або його страховим агентом 

для укладання договорів страхування у відповідності до вимог законодавства, що регулює організаційно-правові засади 

діяльності у сфері електронної комерції; 

Ідентифікація Клієнта в ІТС - підтвердження повноважень Клієнта на доступ в ІТС Страховика або його 

страхового агента шляхом введення імені користувача (логіна) і пароля. 

Логін - унікальне зареєстроване ім’я Клієнта в інформаційно-телекомунікаційних системах, що складається з 

алфавітно-цифрового набору символів та призначене для ідентифікації та подальшої аутентифікації Клієнта в 

інформаційно-телекомунікаційних системах Страховика та його страхових агентів. Логіном може бути адреса електронної 

пошти, номер мобільного телефону Клієнта тощо; 

Одноразовий ідентифікатор – алфавітно-цифрова послідовність, що її отримує особа, яка прийняла пропозицію 

(оферту) укласти електронний договір шляхом реєстрації в інформаційно-телекомунікаційній системі суб’єкта електронної 

комерції, що надав таку пропозицію. Одноразовий ідентифікатор може бути використаний для внесення змін та/або 

доповнень до електронного договору та його припинення. 

Пароль – секретний алфавітно-цифровий набір символів, призначений для можливості входу Клієнта в ІТС. 

2. Порядок укладання електронного договору страхування 

2.1. Страхування здійснюється у відповідності до Правил страхування та викладених у цій пропозиції Умов 

добровільного страхування здоров’я на випадок хвороби (надалі – Умови). 

2.2. Укладення Договору страхування здійснюється на підставі даної пропозиції, що розміщується на сайті 

Страховика www.vuso.ua та його страхових агентів, а також в ІТС (тощо) Страховика та його страхових агентів. 

2.3. У відповідності до статті 11 Закону України «Про електронну комерцію», безумовним прийняттям (акцептом) 

умов даної пропозиції Клієнтом вважається заповнення електронної заяви про укладення Договору страхування та 

підписання електронного договору електронним підписом одноразовим ідентифікатором шляхом направлення 

Страховиком або його страховим агентом одноразового ідентифікатора на мобільний телефон Страхувальника та введення 



 

Страхувальником в ІТС Страховика або його страхового агента отриманого одноразового ідентифікатора. Заповнення 

електронної заяви Клієнтом не зобов'язує його укласти Договір страхування, Договір страхування не є укладеним без 

електронного підпису Страхувальника одноразовим ідентифікатором. 

Акцепт даної пропозиції може бути здійснено Клієнтом із використанням банківських ІТС, що зарекомендували 

себе на ринку електронних банківських послуг як надійні та захищені (Приват24, Ощад 24/7 та інші).  

Заповненням електронної заяви про укладення Договору страхування Клієнт узгоджує всі істотні умову Договору 

страхування, передбачені ст. 16 Закону України «Про страхування», в тому числі: предмет страхування, страхову суму, 

перелік страхових випадків, розмір страхових платежів та порядок їх сплати, строк дії Договору страхування та ін. 

2.4. Якщо Страховик і Страхувальник на підставі цієї пропозиції укладуть Договір страхування за допомогою 

інформаційно-телекомунікаційної системи Страховика та його страхових агентів, він вважається укладеним у письмовій 

формі. 

3. Страховик залишає за собою право відмовитися від прийняття ризику на страхування без пояснення причин. 

Фактом відмови Страховика від прийняття ризику на страхування є ненаправлення Страховиком або його страховим 

агентом одноразового ідентифікатора на мобільний телефон Страхувальника та/або не направлення Полісу Клієнту згідно 

п. 14 даної пропозиції. 

4. Предметом Договору страхування є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, 

пов'язані з життям, здоров’ям та працездатністю Страхувальника чи Застрахованої особи, визначеної Страхувальником у 

договорі страхування за згодою Застрахованої особи. 

Згідно з цими Умовами і Правилами страхування, Страховик зобов'язується у разі настання страхового випадку 

здійснити страхову виплату Страхувальнику (Застрахованій особі) або Вигодонабувачеві (спадкоємцю Застрахованої 

особи), а Страхувальник зобов'язується своєчасно сплачувати страхові платежі та виконувати інші умови Договору 

страхування і Правил страхування. 

5. Якість надання послуг за Договором страхування відповідає вимогам Закону України «Про страхування» та 

іншим нормативним актам. 

6. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК 

6.1. Страховими випадками згідно цього Договору і Правил страхування є наступні події, що мали  місце під час 

дії Договору страхування, та підтверджені документами, виданими компетентними органами у встановленому 

законодавством порядку (медичними закладами, судом тощо): 

Страховий випадок Розмір виплати, %** 

6.1.1. Смерть Застрахованої особи внаслідок захворювання* 100% 

6.1.2. Настання у Застрахованої особи хвороби, передбаченої Додатком №1 до умов цього Договору 

Перелік класів хвороб Розмір виплати, 

%** 

Перелік класів хвороб Розмір виплати, %** 

Хвороби системи кровообігу від 8% до 50% Хвороби кістково-м'язової 

системи та сполучної 

тканини 

від 5% до 40% 

Хвороби крові, кровотворних органів від 5% до 35% Хвороби ендокринної 

системи 

від 10% до 40% 

Хвороби органів дихання від 3% до 20% Хвороби нервової системи від 5% до 15% 

Хвороби органів травлення від 6% до 45% Хвороби ока та вуха від 1% до 15% 

Хвороби сечостатевої системи від 5% до 50% Новоутворення від 15% до 70% 

Захворювання шкіри та підшкірної 

клітковини 

від 0,5% до 10% Інфекційні та паразитарні 

хвороби 

від 1% до 40% 

* Страховим випадком вважається смерть Застрахованої особи внаслідок виникнення первинного захворювання 

(або загострення захворювання) в період дії Договору страхування, передбаченого Додатком №1 до Умов страхування, що 

настала під час дії Договору або протягом 6-ти місяців від дня виникнення (загострення) захворювання. 

**розмір виплати в % від Страхової суми за Договором. 

Повний перелік захворювань та розмір суми виплати зазначений у Додатку № 1 до Умов страхування.  

6.2. За Договором встановлюється період очікування страхового випадку - проміжок часу від дати початку дії 

Договору (дати поновлення дії страхового покриття за Договором після сплати частини загального страхового платежу в 

несплачений період страхування), протягом якого страхове покриття за Договором не діє. Період очікування страхового 

випадку для кожного захворювання, передбаченого Договором, встановлюється строком в календарних днях відповідно до 



 

Додатку №1 Умов страхування. 

6.3. Не визнаються страховими подіями розлади здоров'я, у тому числі пов'язані із нещасними випадками, які не 

зазначені в умовах страхування. 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

7.1. Строк дії Договору страхування дорівнює 12 місяцям. Строк дії Договору страхування поділяється на 

сплачувані періоди страхування. Договір діє за наявності сплати на відповідний(-і) сплачений(-і) період(-и) страхування. 

При цьому Договір страхування починає діяти з 00 годин 00 хвилин дня наступного після сплати річного (місячного) 

страхового платежу за перший сплачений період страхування. Термін закінчення останнього сплаченого періоду 

страхування відповідає терміну закінчення Договору страхування. 

7.2. Оплачуваний період страхування – 1 (один) рік або 1 (один) місяць. Сплачений період починається с 00 годин 

00 хвилин дня, наступного за днем надходження страхового платежу на поточний рахунок Страховика. Якщо страховий 

платіж надійшов у діючому періоду страхування, то сплачений період починається з 00 годин 00 хвилин дня, наступного за 

днем закінчення попереднього сплаченого періоду страхування. 

7.3. Укладений Договір страхування лонгується на такий самий строк у разі сплати наступних страхових платежів, 

якщо жодний з учасників Договору страхування не заявить про бажання його припинити. 

8. СТРАХОВА СУМА 

Розмір страхової суми зазначається у п. 8 Полісу. 

9. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. 

Розмір страхового тарифу залежить від віку Застрахованої особи та встановлюється Сторонами згідно п. 9 Полісу. 

Розмір страхового тарифу змінюється при збільшенні віку Застрахованої особи та встановлюється в розмірі:  

Вік Застрахованої особи Страховий тариф(річний) 

від  1 до 30 років (включно) 1,2% 

від  31 до 40 років (включно) 1,8% 

від 41 до 50 років (включно) 2,4% 

від 51 до 60 років (включно) 3,6% 

від 61 до 69 років (включно) 4,8% 

В разі досягнення Застрахованою особою віку, за яким передбачено більший страховий тариф, ніж на дату 

укладання Договору, новий розмір страхового тарифу за Договором встановлюється з дати наступної за датою завершення 

періоду страхування, в якому відбулося відповідне збільшення віку Застрахованої особи. При збільшенні розміру 

страхового тарифу розмір страхового платежу за Договором пропорційно збільшується. 

Розмір страхового платежу (загальний) за Договором визначається шляхом добутку страхової суми (загальна) та 

страхового тарифу. 

10. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ (загальний) зазначається у п. 10 Полісу. 

11. ПОРЯДОК ТА СТРОКИ СПЛАТИ СТРАХОВИХ ПЛАТЕЖІВ 

11.1. Страхові платежі здійснюються за реквізитами: рахунок № 26500056200595 в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», 

МФО 305299, ЄДРПОУ 31650052. 

11.2. Спосіб сплати: річний платіж у розмірі згідно п. 10 цієї пропозиції або щомісячний регулярний платіж у 

розмірі 1/12 страхового платежу згідно п. 10 цієї пропозиції з карткового рахунку Страхувальника. 

11.3. Страховий платіж вважається сплаченим з моменту надходження безготівкових коштів або внесення 

готівкових коштів на вищезазначений рахунок Страховика. 

11.4. Під час сплати страхового платежу в призначені платежу вказується наступне: «Страхова премія за договором 

№__________ від ___________». 



11.5. y prpi HecrJraru a6o HenoBHoI cflrara ai.4noeiAHoi qacrrrHu arpaxoBoro nnare)Ky ua nepruni (Hacrynuraii)

cnra.{eHrft nepio4 crpaxyBaHHq Ueil ,{oroeip He ua6ynae cntn (a6o flpunuHfle cBoro Aito) i uirxi crpaxosi svnrarh 3a HilM }re

sAificHrolorrcr. Y pasi crrJrarlr HacrynHoro rr,licsquoro crpaxoBoro nJrare)r(y qefi ,{oronip crpaxyBaHH.n noHoBr}oe ceo}o AiIo s 00

roAr.rn 00 xBrrJrr4H AHr, HacryrrHoro 3a AHeM HaAXoAxeHHfl rulicqquoro crpaxoBoro nnare)Ky na noroquufi paxyHoK Crpaxonaxa.

12. MICIIE CTPAXyBAHH.g
12.1. Micqe 4ii ,{oroeopy crpaxyBaHHfl - repuropir Yrpaiua.
12,2, [it,{oronopy He rrour]prcerbc Ha r}rMqacoBo orcynoaani repnropii ,{oneqrxoi'ra JlyraHcsxoi o6nacreft, a ral(o)l(

Anrouorrluy Pecny6nixy Kpuv, na repuropii, axi o$iqifiHo eusuaHi 3oHaMu sificsKoeux 4iil (:6poiHNx r<oH$nixriu), il'ricuelocri,

4e oQiqifino ofoJrorxeHo uagLzsu\airLrufi cran a6o 3arpo3y crl4xifiHofo ruxa, axi Bll3uaHo 3oHaMI4 ei4uy>xeuur erlac,'liAorc aeapii' Ha

[{AEC,

13. @ar<r yKnaAeHHrr .{oronopy crpaxyBaHHr nocni4uyerrcr crpaxoBaM noricotr.l (naaani - flo,ric), rrcufi 4loprr,tyerbctl B

eneKrpoHHoMy nnrnn4i Ha niAcraBi 4aHt4x, Ha1gg^ux KaieHrotl y 3arei npo yKnaAeHHn [oroeopy cTpaxyBaHHt.

14.-Ilonic HanpaBJrflerr,cr C'rpaxyranbHlrKy Ha ftoro elerrpoHHy aApecy no enel(rpoHnifi nouni a6o HaAczraetscq

KaHaJraMr,r nonryHiraqii crpaxoBoro afeHTa. .{a'ra, vac, noprAoK i rfar<r HanpaBJIeHHt ra orptIMaHHR oA}ropa3oBoro iaeuruclixaropa

Crpaxyra;rrnaKoM, BBeAeHu.s fioro e ITC, eianpaBreHHq llonicy ra AoAarKie Ao Ht,oro, a raKox( noeiAorareHu.r no elexrpout-tifi

nouri Qir<cyerrcr C'rpaxoeuxonl (crpaxoeuu areHrov) a elerrpouuifi 6asi Crpaxoer.l<a (crpaxonoro areHra).

15. CropoHrz AoMoBlrJurcr, rqo eiAnpaexa rlolica ra nosiAorvrreHHq ro erexrpouuift nourri ua aApecy erexrpoHHoi

rrorrrrr.r C'rpaxyeantuuKa e HaJrex(HHM BpyqeHH.sNr llorica/noeiAoN4reHHr CrpaxyeanrHr.rry. C'ropoar,r npnIrraarcro Ha ce6e

306og's3auug 3a 6yAb-flKoi neo6xiAnocri, ruo Br.rHraKna, ei4ruopu'ru llolic Ha nanepoBorvry r-locii. Ha nHclti'toey BHI\lory

C'rpaxyaalrHzra Crpaxonux sAiftcFrrce BpyqeHHr llonica, niArr.rcaeoro opzniualr,Hau niAnncona ynoBHoBa)I(eHoFo rlpeAcraBHhKa

Crpaxonuxa, o po6ouzi uac Crpaxoenxa sa iloro N,ticqesHaxoArKeHHflM.

16. CtopoHra y3roAI{JIu, uto llonic,.xt<lzfi HanpauteTbct C'rpaxyealsHhKy Ha fioro elerrpoHFly aApecy oo eneKTpoHHifi

noruri a6o HaAcrrJlaerbcfl KaHaJraMa rorrayuircauii crpaxoBoro aneHTa sriAHo n.14 AaHoi nponosuqii nao>t<e 6yru niAnNcaso

C'rpaxoenrolr is elrropncranuxrv Qar<cnuilruoro ai4reopeun-a 3a AonoMororo saco6ie uexauiqnoro, eJleKrpoHHoro qn iuuoro
KoniroeaHHq [iAnr4cy oco6r4, ynoBHoBa)J{eHoi ni4nzcynaru raKi Aoroeopu ai4 irvreni CrpaxoBuKa, a raKor{ BiA6l'trKa lleqarKu

C'rpaxonara, 3p€BoK rxux ni4o6pax(eHo B Vl.tosax qiei nponosrzqii.

17. C'roponu AoMoBl,rJrlrcr, ruo cnJrara crpaxoBoro nnaremy 3a yKraAeFrHM AoroBopoM crpaxyBaHHt aa nepmnfi

onra.rysaHnfi nepio4 crpaxyBaHH.rr sAificsrcerrcr Crpaxynancuur<ov rirrrcn nicnr orpnvaHHt llonicy ei4 Crpaxonnr<a a6o iolo
crpaxoBoro areHTa no eneKTpoHHifi noulri KOMyH r KaUl I.CTpaXOBOFO afeHTa

18. Ilponoruqiq aiiicHa: 4 3CTpOrtOBOtO.

forosa flpan.niHHn
IIpAT <CK <BYCO>)

A.B. Aprrcxon

\\



 

Умови страхування до Договору страхування на випадок хвороби 
 

1. Права та обов’язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору 

1.1. Страховик зобов’язаний: 

1.1.1. Ознайомити Страхувальника з Правилами та умовами страхування. 

1.1.2. Протягом двох робочих днів з моменту отримання заяви Страхувальника про виплату страхового 

відшкодування, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного здійснення страхової 

виплати. 

1.1.3. При настанні страхового випадку здійснити страхову виплату у строки та в порядку, передбачені Правилами 

страхування та розділом 3 Умов страхування. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення 

страхової виплати шляхом сплати Застрахованій особі або Вигодонабувачу пені у розмірі 0,01% від належної до сплати 

суми за кожен день прострочення. 

1.1.4. Письмово повідомити Страхувальника про відмову у страховій виплаті протягом 5 робочих днів після 

прийняття рішення. 

1.2. Страхувальник зобов'язаний: 

1.2.1. Своєчасно вносити страхові платежі. 

1.2.2. При укладанні цього Договору надати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають 

істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику. 

1.2.3. Повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо предмета страхування за цим Договором. 

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

1.2.5. Повідомити Страховика про настання страхового випадку у строки та порядку, передбачені Правилами 

страхування та цим Договором. 

1.2.6. Повідомити Застрахованій особі, що при настанні страхового випадку дотримання нею курсу лікування, 

призначеного лікарем, який має відповідну медичну освіту, посвідчену дипломом, є обов’язковою умовою Договору. 

1.2.7. Для вирішення питання про здійснення страхової виплати надати Страховику документи, зазначені у п.3.3. 

Умов страхування. 

1.2.8. Протягом 3 (Трьох) років з дати виплати страхового відшкодування зберігати оригінали документів поданих 

у вигляді копій згідно п.3.3. цих Умов для здійснення страхового відшкодування. 

1.2.9. Протягом 3 (Трьох) робочих днів з дати отримання від Страховика відповідного запиту надіслати на вказану 

адресу оригінали документів подані Страхувальником згідно п.3.3. цих Умов для здійснення страхового відшкодування у 

вигляді копій. 

Обов’язки Страхувальника за цим Договором, за винятком обов’язків щодо сплати страхового платежу, також 

розповсюджуються на Застраховану особу. Невиконання Застрахованою особою цих обов’язків спричиняє ті ж наслідки, 

що і невиконання їх безпосередньо Страхувальником. 

1.3. Страховик має право: 

1.3.1. Вимагати від Страхувальника надання необхідної інформації, що має значення для оцінки ступеня 

страхового ризику. 

1.3.2. У разі необхідності, робити запити про відомості, пов’язані із страховим випадком, до правоохоронних 

органів, банків, медичних закладів та інших підприємств, установ і організацій, що володіють інформацією про обставини 

страхового випадку, а також самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку – проводити розслідування 

причин та обставин події, що підпадає під ознаки страхового випадку. З цією метою Страховик має право призначати 

незалежних експертів, направити Застраховану особу для проходження медичного огляду до вказаного Страховиком 

медичного закладу або лікаря (чи направити лікаря до Застрахованої особи для її огляду). 

1.3.3. Перевіряти надану Страхувальником інформацію, а також виконання ним умов цього Договору. 

1.3.4. Відмовити у здійсненні страхової виплати у випадках, передбачених розділом 4 Умов страхування. 

1.3.5. Вимагати від Страхувальника повернення страхової виплати, якщо після її здійснення стало відомо про 

обставини, зазначені у розділі 4 Умов страхування. 

1.3.6.У разі отримання інформації про обставини, які стали причиною збільшення страхового ризику, вимагати 

зміни умов договору страхування або сплати додаткового страхового платежу відповідно до збільшення ризику. 

1.3.7. У разі появи причин для сумніву в обґрунтованості (законності) здійснення страхової виплати, відстрочити її 

до отримання підтвердження або спростування цих причин відповідними органами на строк, що не може перевищувати 

трьох місяців. 

1.3.8. Відкласти здійснення страхової виплати у разі, якщо по факту, який став причиною настання страхового 



 

випадку, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні або розпочато судовий процес. Здійснення 

страхової виплати відкладається до закінчення розслідування та судового розгляду або встановлення не винуватості 

Страхувальника (Застрахованої особи) або Вигодонабувача (спадкоємця). 

1.4. Страхувальник має право: 

1.4.1. Достроково припинити дію цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором. 

1.4.2. Укладати зі Страховиком Договори про страхування третіх осіб (Застрахованих осіб) за їх згодою. 

1.4.3. Оскаржити відмову Страховика у страховій виплаті в судовому порядку. 

1.4.4. Вимагати від Страховика при настанні страхового випадку здійснення страхової виплати у порядку та 

розмірі, передбачених умовами цього Договору. 

1.4.5. Отримати дублікат договору страхування, у випадку його втрати в період дії Договору, звернутися до 

Страховика з письмовою заявою на видачу його дубліката. 

 

2. Порядок зміни і припинення дії Договору 

2.1. Цей Договір припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у разі: 

2.1.1. закінчення строку його дії; 

2.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі; 

2.1.3. несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені цим Договором строки; 

2.1.4. смерті Страхувальника-громадянина чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених 

статтями 22, 23 і 24 Закону України ―Про страхування; 

2.1.5. прийняття судового рішення про визнання цього Договору недійсним; 

2.1.6. досягнення Застрахованою особою 70-річного віку. Особа вважається такою, що досягла певного віку, 

починаючи з 00:00 годин дня, наступного за Днем народження. За письмовою заявою Страхувальника Страховик повертає 

йому частину сплачених страхових платежів за період, що залишився до закінчення дії Договору з відрахуванням 

нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу (30%), фактичних виплат 

страхових  сум та страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування. 

2.1.7. Дію цього Договору може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника або Страховика. 

Про намір достроково припинити дію цього Договору будь-яка сторона зобов'язана повідомити іншу не пізніше як 

за 30 календарних днів до дати припинення дії цього Договору. У разі дострокового припинення дії цього Договору за 

вимогою Страхувальника Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з 

вирахуванням нормативних витрат на ведення справи у розмірі 30% від страхового тарифу та фактичних виплат 

страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором. Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням 

Страховиком умов цього Договору, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. При 

достроковому припиненні дії цього Договору за вимогою Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені 

ним страхові платежі з вирахуванням фактичних виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором. 

Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов цього Договору, то Страховик повертає 

Страхувальнику страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії Договору, з вирахуванням витрат на ведення 

справи у розмірі 30% страхового тарифу та виплат страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором. 

Страхові платежі за минулі роки страхування не повертаються. 

2.2. Зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється 

додатковою угодою до цього Договору і є його невід’ємною частиною. Порядок внесення змін та доповнень до Договору 

здійснюється у відповідності до Правил страхування. 

 

3. Умови здійснення страхових виплат 

3.1. У разі настання події, яка підпадає під ознаки страхового випадку, Страхувальник або Застрахована особа, 

повинні у строк не пізніше двох днів з дня закінчення лікування, а у випадку смерті Застрахованої особи – спадкоємець (-

ці) — у строк не пізніше двох місяців з дня настання події, повідомити Страховика про її настання. 

3.2. Для отримання страхової виплати Страхувальник або Застрахована особа у строк не пізніше двох робочих днів 

з дня закінчення лікування, а у випадку смерті Застрахованої особи — спадкоємець (-ці) у строк не пізніше 6 місяців з дня 

настання події, повинні звернутися до Страховика з заявою про страхову виплату та надати документи, які підтверджують 

факт настання страхового випадку. Сторони погоджуються, що заявою на виплату страхового відшкодування є телефонний 

дзвінок страхувальника на номер 3700 або заявка у інформаційно-телекомунікаційної системи Страховика або його 

страхового агента . 

3.3. Для отримання страхової виплати Страхувальник (Застрахована особа) чи Вигодонабувач повинні надати 



 

Страховику заяву про настання страхового випадку, а також належним чином засвідчені копії договору страхування,  

довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, паспорта або документа, що посвідчує особу, яка звернулася за 

страховою виплатою. Сторони погоджуються, що заява про виплату страхового відшкодування, може заповнюватися і 

подаватися в електронній формі за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи Страховика або його страхового 

агента в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Сторони домовились, що заява про виплату страхового 

відшкодування, складена за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи Страховика або його страхового агента 

за формою прирівнюється до письмової, і є підставою для виплати страхового відшкодування відповідно до ст. 25 Закону 

України «Про страхування». Також надаються копії документів, що підтверджують настання страхового випадку, а саме: 

- у разі настання страхового випадку за ризиком, передбаченим п.6.1.1.: 

а) копію свідоцтва про смерть; 

б) копію лікарського свідоцтва про смерть; 

в) виписку з карти амбулаторного/стаціонарного хворого (форма 027/о) або виписку із медичної карти 

стаціонарного хворого 

на злоякісне новоутворення (форма 027-1/о) Застрахованої особи, завірену належним чином; 

г) для спадкоємців – копія свідоцтва про право на спадщину. 

- у разі настання страхового випадку за ризиками, передбаченими п.6.1.2.: 

а) виписку з карти амбулаторного/стаціонарного хворого (форма 027/о) або виписку із медичної карти 

стаціонарного хворого 

на злоякісне новоутворення (форма 027-1/о) Застрахованої особи, завірену належним чином; 

б) копію листка непрацездатності Застрахованої особи (на вимогу Страховика). 

3.3.1.Документи, які подаються для отримання страхового відшкодування, повинні бути достовірні, подані в 

обсязі, якого вимагає Страховик, оформлені та посвідчені належним чином. З метою перевірки достовірності поданих 

документів страховик має право запитувати їх оригінали.  

3.3.2. Страховик має право вимагати та запитувати у Страхувальника, Застрахованої особи чи Вигодонабувача інші 

документи, що підтверджують факт, обставини настання страхового випадку та розмірі збитків, і до їх отримання - 

призупинити вирішення питання про виплату (відмову у виплаті) страхового відшкодування.  

3.3.3. Документи, передбачені у п. 3.3. цього Договору, можуть подаватися Страхувальником (Вигодонабувачем), 

за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи Страховика або його страхового агента, або іншим способом 

(подання особисто, за допомогою засобів поштового зв’язку тощо). 

3.4. Страхова виплата при настанні страхового випадку, передбаченого цим Договором, здійснюється Страховиком 

у розмірах, зазначених в Розділі 6 Договору страхування на підставі Таблиці № 1 «Перелік захворювань та розмір 

страхових виплат за даними захворюваннями» Додатку № 1 до цих умов (надалі по тексту Таблиця). 

3.4.1. Страхова виплата за однаковим захворюванням здійснюється не більше одного разу на протязі року. 

3.4.2. У випадку сплати загального страхового платежу (частини загального страхового платежу (якщо спосіб 

оплати платежу встановлений за Договором "щомісячно рівними частинами")) в неповному розмірі, Страховик несе 

відповідальність за Договором пропорційно відношенню фактично сплаченої частини загального страхового платежу 

(частини загального страхового платежу (якщо спосіб оплати платежу встановлений за Договором "щомісячно рівними 

частинами")) до нарахованого та визначеного Полісом; у разі настання страхового випадку за Договором, страхова виплата 

зменшуватиметься пропорційно сплаченій частині загального страхового платежу (частини загального страхового платежу 

(якщо спосіб оплати платежу встановлений за Договором "щомісячно рівними частинами")) за Договором. 

3.5. Страховик протягом 30 (тридцяти) робочих днів з моменту одержання заяви про страхову виплату і 

документів, передбачених п. 3.3. Умов страхування, приймає рішення про здійснення або про відмову в здійсненні 

страхової виплати, яке оформляється Страховим актом. 

3.6. У разі прийняття рішення про здійснення страхової виплати, вона виплачується Страховиком Застрахованій 

особі (спадкоємцям Застрахованої особи) протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту оформлення страхового акта. 

Страхове відшкодування виплачується Застрахованій особі (спадкоємцям Застрахованої особи) на один з його рахунків, 

відкритих в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», у випадку відсутності таких в ПАТ «КБ «ПРИВАТБАНК», на любий інший, 

зазначений у заяві на виплату страхового відшкодування. Якщо Застрахована особа є неповнолітньою (малолітньою) 

страхове відшкодування виплачується її батькам або особі, яка визнана опікуном згідно чинного законодавства України. 

3.7. Сторони погоджуються, що виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком на реквізити 

банківської платіжної картки, з якої Страхувальником було сплачено страховий платіж, або  на інший будь-який рахунок, 

відкритий в Приватбанку.  

3.8. Після здійснення страхової виплати цей Договір зберігає дію до кінця оплаченого строку, а наступна 



 

відповідальність Страховика зменшується на виплачену суму. Якщо виплату здійснено в розмірі страхової суми, дія цього 

Договору в частині відповідальності Страховика припиняється з моменту списання вказаної грошової суми з поточного 

рахунку Страховика. 

3.9. Договір страхування у відношенні до Застрахованої особи, якій здійснювались страхові виплати, не припиняє 

чинності до кінця строку дії цього Договору. При цьому, відповідальність Страховика визначається як різниця між 

страховою сумою, визначеною для Застрахованої особи Договором, та раніше проведеними страховими виплатами. Якщо 

страхові виплати по Застрахованій особі склали 100 % страхової суми, дія Договору страхування по відношенню до такої 

Застрахованої особи припиняється. 

3.10. Якщо Страхувальнику була надана можливість внесення страхового платежу частинами, то у разі несплати 

чергової частини платежу при настанні страхового випадку із суми, належної до виплати, Страховик має право утримати 

несплачену частину страхового платежу. 

 

4. Причини відмови у страховій виплаті 

4.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхової виплати є: 

4.1.1. Навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено цей Договір, спрямовані на настання 

страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням ними громадянського чи службового 

обов’язку, в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або захисту майна, життя, здоров’я, честі, гідності та 

ділової репутації. Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої укладено цей Договір, встановлюється 

відповідно до чинного законодавства України. 

4.1.2. Вчинення Страхувальником-громадянином або іншою особою, на користь якої укладено цей Договір, 

умисного злочину, що призвів до страхового випадку. 

4.1.3. Подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про об’єкт страхування або про факт настання 

страхового випадку. 

4.1.4. Несвоєчасне повідомлення Страхувальником або Застрахованою особою про настання страхового випадку 

без поважних на це причин у строки, передбачені цим Договором, або створення Страховику перешкод у визначенні 

обставин, характеру та розміру збитків. 

4.1.5. Надання Страхувальником (Застрахованою особою) документів (медичних довідок), що не відповідають 

вимогам п. 3.3. Умов страхування. 

4.1.7. У випадку звернення Застрахованою особою на протязі року вдруге та більше за страховою виплатою за 

однаковим захворюванням, якщо Страховиком в цей же строк було здійснено страхову виплату у відповідності до Таблиці 

№1 та п.3.4. Умов страхування цього Договору. 

4.1.8. Невиконання Застрахованою особою рекомендацій лікаря, не дотримання курсу лікування, порушення 

порядку, встановленого медичним закладом, що призвело до погіршення стану її здоров'я. 

4.1.9. У разі відмови Застрахованої особи від обстеження довіреним лікарем Страховика після настання 

захворювання або непроходження обстеження в визначений Страховиком термін. 

4.1.10. Ненадання, або надання в неповному об’ємі документів, що зазначені в 3.3 

4.1.11. Інші випадки, передбачені законодавством України. 

4.2. Не визнаються страховими випадками захворювання та/або смерть внаслідок захворювання: 

1) які були вперше виявлені у Застрахованої особи до вступу в дію Договору або після його закінчення; 

2) що виникли внаслідок вживання Застрахованою особою алкоголю, наркотиків, токсичних речовин, ліків без 

призначення лікаря, самолікування; 

3) які є наслідком спроби самогубства, навмисного заподіяння Застрахованою собі тілесних ушкоджень або 

перебування Застрахованої в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп'яніння; 

4) які пов'язані з масовими епідеміями; 

5) що отриманні в результаті військових дій, громадянських безладь, страйків, терористичних актів, впливу 

ядерної енергії, іонізуючого випромінювання; 

6) що отримані при проведенні заходів політичного характеру, які здійснюються згідно з розпорядженням 

військової чи громадянської влади та політичних організацій; 

7) що отриманні внаслідок порушення Застрахованою особою норм та правил безпеки праці, правил дорожнього 

руху та правил безпеки на залізничному транспорті; 

8) вроджені вади та спадкові хвороби; 

9) психічні хвороби; 

10) ожиріння, косметичні чи косметологічні послуги, естетичні оперативні втручання, операції по заміні статі; 



11) ycrnaaueHns sarirHoc'ri ra nororie a6o uryuHe nepeplrBar{Hr eariruocri Ta ycl(naAHeHrtr nic,qq HboFo;;

l2) iuuoreuuir, uorouive qn >riHoqe 6esnriAAs ra 3axoar4 no perynroBaHHto HapoA)ttyeaHoc'ri;

13) noaii, tqo craJlzct 3a Me)KaMr reparopii aii {oroeopy crpaxyBaHHt.

4.3" 3riano yMoB qboro .{oronopy Bt4HrrKaMr4 s nepeniry crpaxoBl.rx eunaAKie € 3axBop}oBauHr 3acrpaxosaHiJoi oco6h

HarineproHivny xropo6y, creuoxapAiro, rerraopofi, refironeuiro, 6poHxi'ra, raiinopn'ru i cuuycurn, raprznri'ru i rpaxeirrz,

racrpurn, AyoAeni'ru, nacrpoAyoAeHiru, xeopo6r.r Knacy (3axBoproBaHHff rrxipu ra ni4urxipHoi xrirrcoenHz>, xeopo6u v'r:ie,

dracqifi, cyxoNurr<iu, MelKpe6epHa Henpanrir, KoH'rorrzgr,rrt'r, |PBI, rpun, iurui 6axrepianrHi xururcoBi inQercqii, tr'tixosu'

4,4, He Mo)nyrr, 6yru 3acrpaxoBauIdMl{ oco6il:
1) rusHaui y BcraHoBneHoMy 3aKoHoAaBcrBoM nopttaKy ueAie:Aa'rHur,tu;

2) lxi crpor<4alorE, TsxKuMa 3axBoploBaHHrMt,r Hepeoeoi crrcreN4H (nyxnnua rorroBHoFo Mo3Ky, nyxJlhHa cnuHHofo M03Ky

ra xpe6eruoro croBna, nopztsKa Hepeonoi eucreMu npu slolrcicHnx HoBoyrBopeHHflx, cMeprb Mo3Ky, TpaBMa xpe6erHoro croBna

Ta cflr,tHHono Mo3Ky, rocrpe nopyueHHr Mo3KoBofo r<posoo6iny (iHcynsr), enuecfanir roc'rpzfi Hexporauuufi);

3) gcuxiuHo xeopi; BIJI-inQircoeaui;

4) ineani4u I'ra II rpyna.
4.5. Y sunaaKy HaflBHocri o6craszH (o4niei qu Aer<irrxox), nepe46aueHnx nn.l - 4 n. 4.4. qux Yuon, 4o noua:rry aii

,{oroaopy, lorosip BBa)Kaerrcr raKuM, rqo He ua6yn vuunocri crocoeHo 3acrpaxoeaHoi oco6z rloAo qxoi icuyroru :aeuaqeHi

o6craszHll. V CropiH He BHHHKae 6y4r-ar<ux so6oe'ssaHs 3a raKuM,{oroeoponr,3a nzcsl'toeo}o 3atBo}o Crpaxyua,uHut<a

Crpaxorur noBeprae fiouy curavexi crpaxoei nla'rerxi y noBHoMy posrraipi.

5,3 ycix nl4TaHb, He BpefyJrboBaHr.rx ur.rM,{oronoponr, cropoHrl Kepy}ort,cr 3ar<oHov Yr<palur,r "llpo crpaxysattHl" ra

llpaeurav u crpaxyBaHHr.

6. Uefi ,{oroeip yKrraAeHo y ABox npnuipuurcax, ulo Ma}orb pisuy ropraauqHy cl4ry, i s6epiratorsct no oAHolvly

nprlui puur<y y Crpaxouur<a ra CrpaxyBarb HraKa,

7. Isuri yMoBrr 3a 3roAorc cropiu:
' 7,1. tlpr.r yxna4anui AoroBopy crpaxyBaHH,t Crpaxonnxolr uoNe 6yra BI4KopI4craHo dtar<cr,rrtainlue ei4rnopeuHn ni4nr.rcy

oco6u, ynoBHoBax(eHoi ni4nucyea'ru rarci AoroBopl4, a raKo)K nigreopeHHl siA6urxa fleqarKtt texHiquntlttt ApyKyBanhHtJMLl

ilpunalaMu,
7.2. CrpaxysaJr;HlrK, ni4nucyrouu Aaxnfi Aonosip, ua4ae Crpaxoeuny Aoseir ua o6po6rcy Bcix cBoix nepcoHarbill.lx

AaHLrx B llirgx nos'-sgaHux 3 BHKoHaHurv CropouaM14 yMoB AaHoro,{oroaopy 6es o6Me)(eHHmepviHy e6epiraHua i o6po6r<u, a

TaKo)r( AJlr uinei g.qiicHeHHl se'asry it Crpaxyeanbr{r4KoM Anr HaAaHHr iu$opvauii npo BhKoHaHHr !,oronopy, Arl opraHi:altii

flor]rroBr4x po3c].rJroK, po3crrJroK SMS-noei,(oN{leHr i po:curoK eneKTpoFrHoro nou.lro}o Ha aApecy CrpaxynalsHt4la, Ltrr Hal\aHHtl

C'rpaxynalruurcy inQopnaauii npo Br..rKoHaHnr.{orosopy,4ar nepeAaui iHQoprurauiftHttx i perravunx noeiAoN,treHb npo noc,'lyft'r

C'rpaxonura, a raKo)r( flocnyru iHruux cy6'emin rocno4aproBaHHfl, s iHrur,rx qirnx, rri He cynepeLrarE, 3aKoHoAaBcrty Yxpaiun.

CrpaxynalruaK HaAae cBorc 3roAy Ha nepeAaqy cnoix nepcouarr,Hrrx AaHl4x po3nopflAHxKaM 6as nepcouarbHzx AaHax

Crpaxonnrca, a raKo)K rperiu oco6ar,r, BKJrloqaloqlt IIAT KE (IIPI4BATEAHK> ra iHurnx aresrin Crpaxonarca, tKu]o qboro

BHMarae 3axprcr npar i 3aKoHHr.tx inrepecin cy6'erra nepcoHaJrbHux AaHhx a6o inullx oci6, e inurux qirrnx He cynepeqarb
rnrHHoMy 3aKoHoAaBcrBy Yrpainr,r 6es AoAarKoeoro noeiAoMJreHHr CrpaxyeanrHrzxa, C'rpaxyBaJIbHltK ni4'reeplxye caoe

uoei4oruneuua npo croi npana, noe'rsaHi is [oro uepcouaJll't{nx AaHux, Bt43HaqeHHX tl14HHhM

3aKoHoAaBcrBov, qili o6po6xra Aanr.rx i oci

Io.flosa flpaoliuxl
IIpAT <CK (BYCO>

A.B. AprrcxonffiPP'hq

Kdtlfr"1)



 

 
Додаток №1 до Умов страхування до Пропозиції щодо укладання електронного договору добровільного 

страхування здоров’я на випадок хвороби 

 

Перелік захворювань та розмір страхових виплат за даними захворюваннями* 

 

№ Захворювання 
Розмір виплати, % 

від страхової суми 

Період очікування 

страхового випадку, 

дні 

І. Хвороби системи кровообігу: 

1 Гострий інфаркт міокарду 50 7 днів 

2 Повторний інфаркт міокарду 25 30 днів 

3 Гострий перікардит 20 30 днів 

4 Гострий та підгострий ендокардит 15 30 днів 

5 Гострий міокардит 15 30 днів 

6 Кардіоміопатія 10 90 днів 

7 
Варикозне розширення вен нижніх кінцівок (за умови проведення 
оперативного лікування) 10 

90 днів 

8 Тромбофлебіт, флєботромбоз 15 90 днів 

9 
Посттромбофлебічний синдром (за умови проведення оперативного 
лікування) 10 

90 днів 

10 
Облітеруючий ендертеріїт (за умови проведення оперативного 
лікування) 10 

90 днів 

11 
Облітеруючий тромбангіїт (за умови проведення оперативного 
лікування) 10 

90 днів 

12 
Облітеруючий артеріосклероз кінцівок (за умови проведення 
оперативного лікування) 12 

90 днів 

13 Ішемічний інсульт (інфаркт мозгу) 40 7 днів 

14 Геморагічний інсульт 50 7 днів 

15 Ревматизм в активній фазі 10 90 днів 

16 Ревматична хвороба серця 8 90 днів 

17 Гостра сердцево-легенева недостатність 25 7 днів 

18 Емболія та гострий тромбоз магістральних судин 30 7 днів 

19 Аневризма та розшарування аорти 30 90 днів 

20 Аневризма серця, аневризма коронарної артерії 20 90 днів 

21 Розрив аневризми судин мозку 40 7 днів 

II. Хвороби крові, кровотворних органів: 

22 
Анемія внаслідок ферментних порушень (за умови проведення 
спленектомії) 10 

90 днів 

23 Анемії, пов'язані з харчуванням 5 90 днів 

24 Постгеморагічна анемія 10 30 днів 

25 Тромбоцитна пурпура ускладнена геморагічним синдромом 35 90 днів 

III. Хвороби органів дихання: 

26 Тонзіліт (ангіна) 6 30 днів 

27 Бронхопневманія 7 30 днів 

28 Емфізема 8 90 днів 

29 Пневмонія 10 30 днів 

30 Плеврит 10 30 днів 
31 Пневмоторакс 10 7 днів 

32 Гемоторакс 10 7 днів 

33 
Бронхоектатична хвороба в фазі загострення (за умови стаціонарного 
лікування) 15 

90 днів 

34 Абсцес легені та середостіння 15 30 днів 

35 Бронхіальна астма (за умови наявності астматичного стану) 20 90 днів 



 

IV. Хвороби органів травлення: 
36 Защемлена пахова, стегнова кила 10 90 днів 

37 Защемлена діафрагмальна кила 15 90 днів 

38 Інші защемлені кили черевної порожнини 8 90 днів 

39 Перитоніт 25 7 днів 

40 Гострий холецистит 10 30 днів 

41 
Постхолецистектомічний синдром за умови (рецидиву утворення 
каменів у жовчних протоках) 10 

90 днів 

42 Гострий панкреатит 15 30 днів 

43 Панкреонекроз 45 7 днів 

44 Гостра кишкова непрохідність 25 7 днів 

45 Гострий апендицит. 15 7 днів 

46 Печінкова колька 15 
7 днів 

47 Загострення виразкової хвороби шлунку 15 90 днів 

48 Загострення виразкової хвороби 12-палої кишки 15 90 днів 

V. Хвороби сечостатевої системи 

49 Нефрит, пієлонефрит гломерулонефрит, гломерулярная хвороба 

(вперше виявлені) 
15 

90 днів 

50 Сечо-кам'яна хвороба (вперше виявлена) 20 90 днів 

51 Ниркова коліка 15 7 днів 

52 Уретрит (кольпіт) 15 90 днів 

53 Гострий цистит 5 
місяць 

54 Гостра ниркова недостатність 50 7 днів 

55 Запальне захворювання матки 20 90 днів 

56 Гострий параметрит, гострий перитоніт 20 90 днів 

57 Гострий сальпінгіт та оофорит 8 90 днів 

58 Запальні хвороби простати 10 90 днів 

59 Випадіння статевих органів (за умови проведення оперативного 
лікування) 10 

90 днів 

60 Незапальні хвороби яєчників, маткових труб та широкої зв'язки 12 90 днів 

VI. Хвороби кістково-м'язевої системи та сполучної тканини: 

61 Ревматизм в активній фазі 20 
90 днів 

62 Вузелковий периартерііт (за умови стаціонарного лікування) 25 90 днів 

63 Ревматоїдний артрит(за умови проведення оперативного лікування) 20 90 днів 

64 
Остеоартроз (за умови оперативного лікування та протезування 
ушкоджених суглобів) 12 

90 днів 

65 Артроз, артрит(за умови проведення оперативного лікування) 8 90 днів 

66 Системний червоний вовчак  (за умови стаціонарного лікування) 40 90 днів 

67 Хвороба Бехтерева (за умови проведення оперативного лікування) 35 90 днів 

68 Системна склеродермія (за умови стаціонарного лікування) 30 
90 днів 

69 Подагричний артрит (за умови проведення оперативного лікування) 15 90 днів 

70 Ішіас 15 90 днів 

71 Поліартроз. поліартрит 10 90 днів 

72 Хвороба Рейтера (реактивний поліартрит) 15 90 днів 

73 Хвороби міжхребцєвих дисків (дискогенний радикуліт) 8 90 днів 

74 Кила міжхребцєвих дисків 10 90 днів 

VII. Хвороби ендокринної системи: 

75 Гипотеріоз (за умови декомпенсованого або ускладненого перебігу) 25 90 днів 

76 Зоб токсичний дифузно-вузловий 20 90 днів 

77 Гострий тирєоідіт 15 90 днів 

78 Цукровий діабет (вперше виявлений) 40 90 днів 



 

VIII. Хвороби нервової системи 

79 Ураження трійчастого нерву 15 90 днів 

80 Ураження лицевого нерву 15 90 днів 

81 Ураження периферійної нервової системи (нервових стовбурів, 

корінців та сплетінь) 
10 

90 днів 

82 Міастенія гравіс 10 90 днів 

IX. Хвороби ока та вуха 

83 Кератити 5 90 днів 

84 Іридоцикліти 5 90 днів 

85 Склерити, епісклерити 3 90 днів 

86 Катаракта (окрім вродженої) 10 90 днів 

87 Глаукома 15 90 днів 

88 Неврит зорового нерву 10 90 днів 

89 Виразки роговиці 10 90 днів 

90 Хвороби сосудів сітчатки та зорового нерву 10 30 днів 

91 Хвороби сльозових шляхів 5 30 днів 

92 Хвороби зовнішнього вуха 3 30 днів 

93 Хвороби середнього вуха 5 
30 днів 

94 Хвороби внутрішнього вуха 8 30 днів 

X. Новоутворення 

95 
Злоякісні новоутворення стравоходу 50 90 днів 

96 
Злоякісні новоутворення органів черевної порожнини (нирки, 

сечоводи, наднирники. підшлункова залоза, дванадцятипалої кишка) 
50 

90 днів 

97 

Злоякісні новоутворення органів заочеревинного простору (жовчний 

міхур, шлунок, селезінка, худа кишка, клубова кишка, поперечна 

ободова кишка, сигмовидна кишка, сліпа кишка з апендиксом, спадна 

і висхідна ободова кишка, печінка) 

45 

90 днів 

98 Злоякісні новоутворення бронхів та легень 70 90 днів 

99 
Злоякісна меланома шкіри 20 90 днів 

100 Злоякісні новоутворення молочної залози:  90 днів 

 - до 35 років 50 90 днів 

 - від 35 років і старше 40 90 днів 

101 Злоякісні новоутворення тіла матки та придатків матки:  90 днів 

 - до 35 років 50 90 днів 

 - від 35 років і старше 40 90 днів 

102 Злоякісні новоутворення простати та яєчок  90 днів 

 - до 35 років 40 90 днів 

 - від 35 років і старше 30 90 днів 

103 Злоякісні новоутворення головного мозку 70 90 днів 

104 Злоякісні новоутворення щитовидної залози 25 90 днів 

105 Лейкоз 40 90 днів 

106 Мієломна хвороба 45 90 днів 

107 Інші злоякісні новоутворення 30 90 днів 

108 
Доброякісні новоутворення головного мозку 40 90 днів 

109 Доброякісні новоутворення молочної залози 25 90 днів 

110 Доброякісні новоутворення матки та придатків матки 30 90 днів 

111 
Інші доброякісні новоутворення (окрім доброякісних новоутворень 
шкіри) 15 90 днів 

XI. Інфекційні та паразитарні хвороби: 

112 Холера 15 30 днів 

113 Тиф и паратиф 15 30 днів 



 

114 Сальмонельоз 10 30 днів 

115 Ботулізм 15 30 днів 

116 
Дизентерія 10 30 днів 

117 Туляремія 15 30 днів 

118 Дифтерія (окрім дифтерії носу) 15 30 днів 

119 Сибірська виразка 20 30 днів 

120 Коклюш 3 30 днів 

121 Скарлатина 4 30 днів 

122 Вітряна віспа 4 30 днів 

123 Кір 4 30 днів 

124 Краснуха 4 30 днів 

125 Оперізуючий лишай (Негрез гозіег) 4 30 днів 

126 Туберкульоз 40 30 днів 

127 Вірусні гепатити А. Е 15 30 днів 

128 Вірусні гепатити В, С.  25 180 днів 

129 Менінгококова інфекція (генералізовані форми) 40 30 днів 

130 Гострий поліомієліт 25 30 днів 

131 Енцефаліт, єнцефаломієліт. енцефалопатія 40 30 днів 

132 Менінгіт 25 30 днів 

133 Лептоспіроз 20 30 днів 

134 Токсоплазмоз 20 30 днів 

135 Лейшманіоз 20 30 днів 

136 Інфекційний монокулеоз 40 30 днів 

137 Малярія 15 30 днів 

138 Сепсис 30 30 днів 

*у разі причинно-наслідкового  зв'язку декількох захворювань однієї групи органів, відшкодування виплачується по 

найбільш важкому. 
 


