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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Товариство з додатковою відповідальністю ”РОСНО Україна” (далі по
тексту – Страховик) згідно з Законом України «Про страхування», нормативними актами
цивільного законодавства України відповідно до цих Умов добровільного страхування
ризиків аграрного товаровиробника (далі – Умови) укладає договори добровільного
страхування ризиків аграрного товаровиробника (надалі – договори страхування) з
юридичними та дієздатними фізичними особами (надалі – Страхувальники).
1.2. Страхувальником може бути фізична або юридична особа, в тому числі яка є
власником домашнього господарства або виробником сільськогосподарської продукції,
незалежно від форми власності та господарювання: сільськогосподарські підприємства,
учбові і дослідно-виробничі заклади, фабрики, кооперативи, фермерські, селянські
господарства і т.п., які розташовані на території України.
1.3. Страхувальник має право при укладанні договору страхування призначати для
отримання страхового відшкодування Вигодонабувача – особу, яка має страховий інтерес
в об'єкті страхування відповідно до цих Умов, а також за згодою Страховика передати свої
права іншій особі, яка має страховий інтерес, або замінити Вигодонабувача до настання
страхового випадку, що оформлюється додатком до договору страхування.
1.4. Для укладання договору Страхувальник надає Страховикові необхідні дані
стосовно суттєвих умов страхування. За достовірність інформації несе відповідальність
Страхувальник. Якщо це передбачено договором страхування, подання Страхувальником
недостовірних чи неповних суттєвих даних, що безпосередньо впливають на визначення
ступеню ризику, розміру страхового відшкодування чи реалізації Страховиком права
вимоги до третьої сторони - винуватця страхового випадку, дають підстави Страховикові
повністю або частково відмовити у виплаті страхового відшкодування, а коли воно було
проведене – на повернення відповідної частини виплаченого страхового відшкодування
згідно з чинним законодавством України.
1.5. За договором страхування Страховик зобов`язується за обумовлену в договорі
плату (страховий платіж) у разі настання страхового випадку відшкодувати
Страхувальнику або Вигодонабувачу заподіяні внаслідок цієї події збитки (сплатити
страхове відшкодування) в межах обумовленої договором страхування суми. Конкретні
межі відповідальності Страховика встановлюються договором страхування.
2. ПЕРЕЛІК ОБ`ЄКТІВ СТРАХУВАННЯ
2.1. Об`єктами страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать
законодавству України, пов'язані з затратами Страхувальника на аграрне
товаровиробництво, а також зі збитками внаслідок неотримання або недотримання
аграрним товаровиробникам майбутнього врожаю сільськогосподарських культур і
багаторічних насаджень та/або повною загибеллю багаторічних насаджень, що належать
аграрному товаровиробнику на праві володіння та/або користування та/або
розпорядження.
2.2. На страхування приймаються:
2.2.1. Фактичні затрати Страхувальника на посів (висаджування) та вирощування
сільськогосподарської культури відкритого ґрунту, на підставі даних відповідних
бухгалтерських документів.
2.2.2. Фактичні затрати Страхувальника на посів (висаджування) та вирощування
сільськогосподарської культури в захищеному ґрунті, на підставі даних відповідних
бухгалтерських документів.
2.2.3. Майбутній (очікуваний) урожай сільськогосподарських культур і
багаторічних насаджень плодоносного віку.
2.2.4. Багаторічні насадження.
2.3. Якщо інше не передбачено умовами договору страхування, на страхування не
приймаються:
- посіви культур, що висівались на зелене добриво або пасовищне
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-

-

-

-

використання;
майбутній врожай природних сінокосів і пасовищ, культур посіяних на
зелене добриво, сіяних підпокривних та безпокривних багаторічних трав
посіви сільськогосподарських культур, які висівались Страхувальником три
останні роки підряд, але жодного року від них не отримано врожаю через
повну загибель (знищення);
багаторічні насадження плодоносного віку, якщо господарство не
одержувало врожаю з цих насаджень протягом трьох років, що передували
укладанню договору страхування;
багаторічні насадження, що зростають в садах, знос або зрідження яких
становить 70 і більше відсотків від їх первинної вартості або нормативу
посадки; такими, що підлягають списанню з балансу у зв’язку з плановою
реконструкцією, викорчовуванням, природним відмиранням, враженням
хворобами та шкідниками;
посіви (посадки) сільськогосподарських культур, що знаходяться в зоні, якій
загрожують обвали, зсуви, повені та інші стихійні явища – з моменту
оголошення у встановленому порядку про таку загрозу відповідними
органами нагляду у віданні яких знаходяться такі дії.

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. СТРАХОВІ
ТАРИФИ. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ. ФРАНШИЗА
3.1. Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик, відповідно до умов
страхування, зобов`язаний провести виплату страхового відшкодування у разі настання
страхового випадку. Страхова сума встановлюється на момент укладання договору
страхування. Загальна відповідальність Страховика обмежується страховою сумою
стосовно всіх вимог, що виникають внаслідок будь-якого окремого страхового випадку
або ряду страхових випадків, які сталися стосовно одного об'єкта страхування.
3.2. Страхова сума по об'єкту страхування, вказаному в п.2.2.1 та в п.2.2.2 цих
Умов, встановлюється в межах планових агротехнічних затрат на посів (висаджування) та
вирощування сільськогосподарської культури (групи культур).
3.3. Страхова сума по об'єкту страхування, вказаному в п.2.2.3 цих Умов,
визначається в межах 70 відсотків вартості майбутнього врожаю, якщо інше не
передбачено договором страхування. Решта вартості майбутнього врожаю в разі його
повного або часткового знищення покривається за рахунок Страхувальника.
3.4. Якщо інше не передбачено умовами договору страхування, вартість
майбутнього врожаю розраховується по наступній методиці:
3.4.1. Вартість майбутнього врожаю сільськогосподарських культур та
багаторічних насаджень плодоносного віку визначається Страховиком за даними обліку
Страхувальника, або по середній їх врожайності по адміністративному району
знаходження об'єкта страхування за останні 3 роки і цінам, вказаним в п.3.4.3. даних Умов
з розрахунку на фактичну площу, зайняту даною культурою під майбутній врожай, що
застраховано.
3.4.2. При чітко вираженій періодичності плодоносіння насіннєвих садів в
господарстві їх середню врожайність визначають по трьох останніх роках, що по
плодоносінню відповідають рокові страхування.
3.4.3. Вартість майбутнього врожаю культури (групи культур, виду продукції)
визначається:
а) По культурах, на продукцію яких встановлені біржові, договірні або ринкові ціни
- по середній ціні, що склалась у Страхувальника (в господарстві, районі, регіоні –
береться нижча з них) за останні три роки. При цьому, якщо за ці три роки ціни
змінились більше ніж на 10 % - в розрахунок береться ціна за останній рік.
б) По кормових культурах береться планова або фактична (за останні 3 роки)
собівартість продукції, що склалася у господарстві Страхувальника.
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в) По розсадниках, квітах, інших видах сільськогосподарських культур, які в рік
посадки (посіву) продукції не дають – по планових затратах по посадці (посіву) і догляду
за ними.
г) По інших культурах захищених ґрунтів - встановлюється за домовленістю
Сторін.
3.5. Вартість майбутнього врожаю визначається для кожної культури. Стосовно
овочів і баштанних, сіяних трав, плодово-ягідних насаджень, квітів, квітководекоративних рослин і їм подібних груп, то вартість врожаю визначається в цілому для
групи.
Вартість врожаю однорічних і багаторічних сіяних трав обчислюється на всю
посівну площу, за винятком посівів, що використовують на випас худобі.
3.6. За згодою сторін Договору страхування додатковими умовами визначення
вартості врожаю сільськогосподарських культур можуть бути наступні:
1) Вартість однорічних трав визначається у розрахунку на площу, з якої у
минулому році була одержана продукція. Якщо у минулому році проводилась виплата
страхового відшкодування за загиблі або пошкоджені однорічні трави, платежі
обчислюються стосовно фактично зібраної площі з урахуванням тієї площі, яка засівалась
для одержання продукції, але у зв'язку із загибеллю або пошкодженням посівів внаслідок
стихійних лих була використана на випас.
2) Вартість врожаю овочевих культур відкритого ґрунту попередньо
розраховується окремо для кожної основної культури (капуста, огірки, помідори, буряки
столові, морква, цибуля, часник, зелений горошок тощо), потім — для груп інших овочів і
повторних посівів овочевих культур. Вартість врожаю груп інших і повторних посівів
овочевих культур визначається за середньо зваженою арифметичною ціною всіх культур
даної групи, виходячи із валового врожаю за попередній рік і договірних цін на період
масової реалізації продукції. Якщо у дану групу входить велика кількість культур то, за
домовленістю із сільськогосподарським підприємством, середньозважена ціна може бути
визначена щодо культур, які займали у попередньому році не менше 80% площі даної
групи культур.
3) У місцевостях, де проводяться повторні посіви овочевих культур або
вирощуються культури зимового овочівництва (у південних районах), вартість врожаю
культур даної групи визначається окремо і потім додається до вартості основних та інших
овочевих культур.
4) Вартість врожаю насінників основних овочевих культур визначається окремо для
кожної культури, а неовочевих культур - в цілому по групі. Якщо господарства
одержують із насіннєвих ділянок, крім насіння, ще й інші види продукції (наприклад, з
насіннєвих ділянок помідорів - пульпу і помідори), середня вартість п'ятирічного врожаю
з 1 га розраховується з урахуванням всіх видів продукції.
5) Вартість врожаю насінників попередньо розраховується окремо для кожного
виду продукції шляхом множення середньої п'ятирічної врожайності на відповідну ціну за
домовленістю і на всю площу, яка була зайнята культурами у попередньому році. Вартості
окремих видів продукції додаються і визначається середня п'ятирічна вартість врожаю
кожного насінника з 1 га та з усієї площі.
6) Середня вартість п'ятирічного врожаю насінників інших овочевих культур
визначається в цілому для групи, виходячи із середньозваженої врожайності,
середньозваженої ціни у розрахунку на площу, яка була зайнята культурами цієї групи.
Вартість врожаю культур, що входять у групи насінників баштанних продовольчих
культур і насінників кормових коренеплодів, визначається у порядку, передбаченому для
насінників основних овочевих культур.
7) Вартість врожаю культур захищеного ґрунту визначається по групах: овочі,
розсада (овочів, тютюну, махорки), насінників овочевих культур, квітів і квітководекоративних рослин, маточників, грибів та ін. Вартість врожаю овочів і розсади
розраховується в цілому для групи шляхом множення середньої врожайності за три роки
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кожної культури, що входить у групу, на ціну за домовленістю і на всю фактичну площу
збирання.
8) Вартість врожаю з 1 га та з усієї площі квітів та квітково-декоративних рослин,
маточників і насінників визначається в порядку, передбаченому для відповідних груп
культур відкритого ґрунту.
9) Вартість врожаю багаторічних сіяних трав посіву минулих років визначається
для тих видів продукції, що заплановані сільськогосподарським підприємством для
одержання врожаю з них у цьому році. При цьому вартість продукції насінників
розраховується для кожного виду насіння окремо.
10) У випадках, коли господарство вирощує на насіння велику кількість різних
видів багаторічних трав, врожайність насіння і договірна ціна можуть розраховуватися не
для кожного виду трав, а для двох груп: бобові (конюшина, люцерна, еспарцет та ін.) і
злакові (тимофіївка, овсяниця лугова та ін.) У розрахунок середньозваженої ціни у цьому
випадку слід включати насіння культур одержання врожаю з яких заплановано в даному
році культур.
11) Середня вартість врожаю за три роки багаторічних безпокривних трав посіву
поточного року (із всієї площі) визначається у порядку, передбаченому для багаторічних
сіяних трав посіву минулих років.
12) Вартість врожаю підпокривних багаторічних трав, що дають продукцію (сіно,
зелений корм) у рік посіву, розраховується для кожного виду продукції в розрахунку на
площу, врожай із якої зібрано у попередньому році. Якщо у попередньому році частина
однорічних трав висівалася для одержання продукції, але у зв'язку з загибеллю або
пошкодженням унаслідок стихійних лих була використана на випас, вартість їх врожаю
розраховується шляхом множення середньої вартості п'ятирічного врожаю на 1 га в
цілому для культури на фактично зібрану площу, включаючи площу, що використана у
зв'язку з пошкодженням на випас, за яку у попередньому році виплачувалося страхове
відшкодування. При цьому середня вартість врожаю за три роки на 1 га в цілому для
групи визначається з урахуванням усіх видів продукції виходячи із фактично зібраної
площі.
13) Вартість врожаю ефіроолійних культур (коріандр, м'ята, герань, аніс, фенхель,
лаванда) для визначення страхових платежів обраховується окремо для кожної культури,
виходячи із середньої врожайності за п'ять років, діючих договірних цін в розрахунку на
площу, з якої одержана продукція у поточному році. Аналогічно розраховується вартість
врожаю для груп лікарських рослин та інших технічних культур.
14) Вартість продукції маточників розраховується для кожного виду продукції
окремо: саджанців плодових, ягідних, виноградних, лісо-декоративних, квітководекоративних та інших культур; підщеп насіннєвого і вегетативного розмноження
плодових, виноградних, квітково-декоративних та інших культур.
15) Вартість сіянців визначається виходячи із середнього показника врожаю на 1 га
за останні три роки, середньої ціни реалізації або договірної ціни і зайнятої ними площі.
16) Вартість саджанців плодових та інших культур у полях формування
визначається шляхом множення фактичних за попередній рік витрат на 1 га по
вирощуванню та догляду по роках закладки на площу посадки. Вартість саджанців
ліквідного поля (поля копання) визначається виходячи із середньої врожайності за три
роки, договірної ціни в розрахунку на площу, що зайнята під готовими до копання
саджанцями.
17) Вартість продукції маточників визначається виходячи із середнього виходу
чубуків, за три роки та інших видів продукції з 1 га, відповідних договірних цін
(реалізації) за попередній рік та експлуатаційної площі, зайнятої маточниками.
18) Вартість саджанців, затрати на вирощування саджанців у полях формування, а
також вартість саджанців ліквідного поля і продукції маточників додаються і по загальній
вартості обчислюються як страхова сума.
19) Вартість квітів і квітково-декоративних рослин, що вирощуються у відкритому
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ґрунті для промислових цілей і реалізації, визначається в цілому для групи культур
шляхом множення середнього виходу кожного виду продукції з 1 га за три роки на
відповідну договірну ціну і на всю площу посіву (посадки) попереднього року. Вартість
дворічних і багаторічних квіткових культур, що не дають в перші роки росту продукції,
визначається виходячи із фактично проведених господарством затрат на 1 га посіву
(посадки), догляду за ними за попередній рік і зайнятої площі.
3.7. Страхова сума по об'єкту страхування, вказаному в п. 2.2.4 цих Умов, –
багаторічних насадженнях, включаючи й ті, що вступають у плодоносний вік у році, на
який укладено договір страхування, страхова сума визначається в договірній сумі на
підставі даних бухгалтерського обліку Страхувальника, інвентарних карток обліку цих
насаджень або середньої вартості аналогічних насаджень на одному гектарі, що склалась в
даному районі чи регіоні на момент укладання договору страхування.
3.8. Врожай сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень
плодоносного віку може бути застрахований на повну вартість, або на певну її частку. При
страхуванні лише на частку вартості діє принцип пропорційного страхування.
3.9. Залежно від зони та умов, у яких вирощується культура, страхова сума
визначається з обов'язковим урахуванням впливу кліматичних та інших чинників
(агротехнічних вимог щодо вирощування), які також безпосередньо впливають на стан
посівів у різних фазах розвитку рослин та формування врожаю.
3.10. Страхувальник зобов’язаний внести Страховику страховий платіж в якості
плати за страхування. Страховий платіж визначається згідно зі страховим тарифом, розмір
якого встановлюється у договорі страхування залежно від об’єкту страхування, прийнятих
на страхування ризиків, страхових сум, розміру франшизи, строку страхування та інших
чинників в залежності від конкретних умов страхування.
Страховий тариф встановлюється в відсотках від страхової суми. Базові страхові
тарифи, що застосовуються за цими Умовами, зазначені в Додатку 1 до цих Умов.
3.11. Страховий платіж може бути сплачений готівкою в касу Страховика або
безготівковим перерахуванням на поточний рахунок Страховика (його представника).
3.12. Страхувальники - резиденти згідно з укладеним договором страхування
мають право вносити платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальник нерезидент - у іноземній вільно конвертованій валюті або у грошовій одиниці України у
випадках, передбачених чинним законодавством України.
3.13. Зазначений в договорі страхування страховий платіж за узгодженням Сторін
може сплачуватися одноразово або частинами. Конкретні умови та строки сплати
страхового платежу встановлюються договором страхування. Договір страхування
набирає чинності за умови сплати Страхувальником страхового платежу або першої його
частини в строки, зазначені в договорі страхування, якщо інше не передбачено договором
страхування.
3.14. При укладенні договору страхування можливе застосування франшизи, розмір
якої визначається за згодою Сторін при укладанні договору страхування.
4. СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВІ ВИПАДКИ
4.1. Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка
має ознаки ймовірності та випадковості настання.
4.2. До страхових ризиків відносяться:
4.2.1. По об'єктам, вказаним в п.п. 2.2.1, 2.2.2 та 2.2.3. цих Умов:
а) вимерзання озимих культур та багаторічних сіяних трав посіву минулих років
(строк використання яких за агротехнічними нормами не закінчився);
б) градобій, злива, тривалі дощі, буря, ураган або затоплення посівів, якщо останнє
є наслідком стихійного лиха;
в) пожежа на пні колосових та інших сіяних культур;
г) припинення подачі електроенергії, викликане стихійними явищами, або аварією
у спорудах захищеного ґрунту в результаті стихійного лиха - для культур захищеного
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ґрунту;
д) вимокання, випрівання, якщо це сталося внаслідок стихійного лиха;
е) посуха (за окремою умовою договору);
є) хвороби рослин (за окремою умовою договору страхування);
ж) землетрус;
з) підвищена вологість, що перешкоджає зібрати врожай (за окремою умовою
договору страхування);
і) повне знищення карантинними комахами (за окремою умовою договору
страхування);
й) інші ймовірні та випадкові події, невиключені цими Умовами та зазначені в
договорі страхування.
4.2.2. По об'єкту, вказаному в п.2.2.4 цих Умов:
а) вимерзання;
б) сильні снігопади і обледеніння;
в) повень, буря, ураган, злива, обвал, зсув, сель, землетрус;
г) пожежа, удар блискавки;
д) посуха;
е) повне знищення карантинними комахами, якщо Страхувальник завчасно не мав
відповідної інформації про це;
є) інші ймовірні та випадкові події, невиключені цими Умовами та зазначені в
договорі страхування.
4.3. Конкретний перелік страхових ризиків за кожним окремим договором
страхування визначається Страхувальником та Страховиком та зазначається в договорі
страхування.
4.4. Страховий випадок - передбачувана договором страхування подія, яка мала
місце під час дії договору страхування, не підпадає під виключення або обмеження
страхування, передбачені чинним законодавством а умовами страхування і з настанням
якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового відшкодування
Страхувальнику (Вигодонабувачу).
4.5. До страхових випадків відносяться:
4.5.1. По об'єктам, вказаним в п.п. 2.2.1. та 2.2.2. цих Умов - факт понесення збитків
Страхувальником або особою, зазначеною в договорі страхування, в результаті повної
загибелі рослин на всій або частині площі сівби чи садіння, незалежно від фази їх
розвитку, внаслідок настання страхових ризиків, передбачених п. 4.2.1. цих Умов.
4.5.2. По об'єкту, вказаному в п.2.2.3. цих Умов – факт понесення збитків
Страхувальником або особою, зазначеною в договорі страхування в результаті
неотримання або недоотримання врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних
насаджень плодоносного віку внаслідок настання страхових ризиків, передбачених п.
4.2.1. цих Умов.
4.5.3. По об'єкту, вказаному в п.2.2.4. цих Умов – факт понесення збитків
Страхувальником або особою, зазначеною в договорі страхування в результаті повної
загибелі, тобто відмирання підземної та надземної частини всіх або окремих дерев, кущів,
плодово-ягідних насаджень та виноградників Страхувальника (Вигодонабувача) внаслідок
настання страхових ризиків, передбачених п. 4.2.2. цих Умов.
4.6. Несприятливими наслідками злив і тривалих дощів вважаються не лише
механічні пошкодження і вимокання рослин, але й неповне запилення у період цвітіння,
полягання рослин, створення ґрунтової кірки, загнивання насіння і коренебульбоплодів у
ґрунті, змив, замулювання і занос посівів, затримка у достиганні та збиранні врожаю.
4.7. З метою зменшення можливих збитків Страхувальником за письмовою згодою
Страховика може бути проведений підсів, або пересів сільгоспкультур. При цьому в
межах страхової суми Страховик відшкодовує Страхувальникові вартість витрат на
пересів (підсів). А вартість врожаю знову посіяних або підсіяних культур враховується як
отриманий очікуваний врожай.
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5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І
ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
5.1. Страховий захист розповсюджується на страхові випадки, що настали в період
його дії. Якщо страховий випадок, що настав під час дії договору, стався з причин, які
були або почали діяти до початку договору страхування, страхове відшкодування підлягає
виплаті лише в тому разі, коли Страхувальник доведе, що не знав і не міг знати про
причини, що призвели до цього страхового випадку.
5.2. Якщо інше не передбачено договором страхування, не підлягають
відшкодуванню Страховиком збитки, що виникли внаслідок:
- невиконання Страхувальником обов'язків, передбачених договором
страхування;
- порушення агротехнічних вимог або правил протипожежної безпеки щодо
посівів сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень;
- низької організації праці та/або відсутності у Страхувальника необхідної
кількості: паливно-мастильних матеріалів, робочої сили, насіння,
посадочного
матеріалу,
добрив,
ядохімікатів,
сільгосптехніки,
автотранспорту;
- навмисних дій Страхувальника або його працівників;
- якщо Страхувальник до складання страхового акта про втрати заорав
пошкоджені посіви, провів пересівання, або допустив випас худоби;
- якщо стихійне лихо трапилось у таку пору року, коли за агротехнічними
умовами даної місцевості і даного року врожай культури повинен бути вже
зібраним;
- ядерного вибуху, впливу радіації або радіоактивного забруднення,
військових дій, маневрів або інших військових заходів, різного роду масових
безпорядків (акцій громадської непокори), або пов'язані з конфіскацією,
націоналізацією, арештом та іншими подібними заходами адміністративнополітичного характеру, прийняття державним органом рішень, що призвели
до пошкоджень або знищення майна.
5.3. Страховик не відшкодовує непрямі збитки, викликані страховим випадком, а
саме: штрафні санкції і пеня; витрати по оренді земельної ділянки; заробітна плата
працівників, що не пов'язані з проведенням агротехнологічних заходів, моральна шкода,
витрати на відрядження, якщо вони не узгоджені зі Страховиком, з метою мінімізації
негативних наслідків страхового випадку.
5.4. Страхування окремого виду сільськогосподарських культур або окремої групи
культур не дає права на одержання страхового відшкодування за збитки, нанесені іншому
виду сільськогосподарських культур або групі культур, що договором страхування не
передбачені.
5.5. При укладанні договору страхування можуть передбачатись додатково інші
особливі виключення із страхових випадків та обмеження страхування, що не суперечать
чинному законодавству та цим Умовами і зазначені у договорі страхування.
6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
6.1. Строк дії договору страхування встановлюється за згодою Страхувальника і
Страховика на строк до одного року, але не більше одного сезону (циклу) вирощування
однієї культури (групи культур).
6.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового
платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.
6.3. Страховий захист врожаю сільськогосподарських культур припиняється в день
закінчення у господарстві його збору, але не пізніше дати закінчення дії договору
страхування.
Днем закінчення у господарстві збору врожаю сільськогосподарських культур є
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день, коли:
-

зернові, зернобобові, льон-довгунець та інші культури, збір яких пов'язаний
із обмолотом, обмолочено або складено в скирти;
- луб'яні культури, що вирощуються тільки для одержання волокна (прядива)
або лубу, перероблено у зеленому свіжо зібраному стані або вивезені з поля
до місця здачі, зберігання або первинної обробки;
- врожай тютюну та махорки вивезено з поля і після первинної обробки
спресовано у паки для здачі заготівельним організаціям або здано на склад і
оприбутковано за бухгалтерськими документами Страхувальника;
- врожай цукрових буряків, лаванди та деяких інших ефіроолійних культур,
картоплі, овочевих, баштанних культур, кормових коренеплодів, садів,
ягідників, винограду, хмелю вивезено з поля (саду) до місця здачі,
зберігання або переробки, а врожай коренебульбоплодів при залишку його
на зберіганні у полі закладено у ями, бурти, траншеї;
- сіно сіяних трав вивезено з поля або складено у скирти; врожай зеленої маси
силосних культур закладено у силосні ями, траншеї тощо;
- у квіткових культур зрізано квіти, живці, зібрано насіння, викопано бульби,
цибулини, кореневища;
- розсаду викопано;
- із розсадників викопано саджанці (сіянці).
6.4. Місцем дії договорів страхування є територія України. Конкретна адреса
знаходження об’єкту страхування зазначається в Договорі страхування.
7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Для укладання договору страхування Страхувальник подає Страховику
письмову заяву, за формою, яка встановлена Страховиком, або іншим чином заявляє про
свій намір укласти договір страхування. Заповнення заяви не зобов`язує Страхувальника
продовжувати укладання договору страхування. Страховик залишає за собою право
відмовитися від прийняття ризику на страхування.
До договору страхування додаються:
- розрахунок вартості сільськогосподарської культури або групи культур (на
кожну сільськогосподарську культуру або групу культур окремо), які
підлягають страхуванню. До розрахунків додаються бухгалтерські
документи, що посвідчують вартість, середню врожайність за останні три
роки, планові та фактичні витрати, а також витрати наступних періодів на
вирощування тієї чи іншої культури на визначеній в договорі страхування
площі посіву, довідка (витяг) з плану розвитку господарства (бізнес-плану),
довідка про фінансовий стан Страхувальника;
- карта-схема або типовий опис площі посіву (висаджування) та вирощування
сільгоспкультури (групи культур), багаторічних насаджень плодоносного
віку, плодово-ягідних насаджень і виноградників, акти огляду тощо;
- інші документи на вимогу Страховика.
7.2. Договір страхування укладається на врожай усіх сільськогосподарських
культур або на будь-яку окремо взяту сільськогосподарську культуру чи групу культур,
якщо ця група дає однорідну продукцію (зерно, овочі тощо). При цьому, страхування
окремої сільськогосподарської культури або групи культур проводиться на загальних
умовах, визначених даними Умовами, з урахуванням особливостей, передбачених ними.
7.3. Страховик на підставі поданих документів визначає ступінь ризику та розмір
страхового тарифу з визначенням суми страхового платежу, строків внесення страхового
платежу та узгоджує інші умови взаємовідносин Сторін.
7.4. Договори страхування фактичних затрат Страхувальника на посів
(висаджування) та вирощування сільськогосподарської культури відкритого ґрунту та в
захищеному ґрунті (п.п.2.2.1 та 2.2.2 даних Умов, відповідно) набирають чинності з
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моменту внесення першого страхового платежу, якщо інше не передбачено ними.
7.5.
Договори
страхування
майбутнього
(очікуваного)
врожаю
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень (п.п.2.2.3 та 2.2.4 даних Умов,
відповідно) укладаються у такі терміни:
- при страхуванні багаторічних насаджень - до входження їх у зиму
(припинення вегетації);
- при страхуванні ярих сільськогосподарських культур - після появи сходів
навесні;
- при страхуванні озимих сіяних культур - після появи сходів восени
(кущіння);
- при страхуванні висаджених культур – після їх приживання.
7.6. Якщо після укладення договору страхування Страхувальник збільшує посівну
площу, він має право на збільшення страхової суми шляхом укладання засвідчується
додаткової угоди до договору страхування та сплати додаткового страхового платежу.
7.7. Умови, що містяться в цих Умовах, але які не включено до тексту договору
страхування, обов'язкові для Страхувальника, якщо в договорі страхування прямо
вказується, що договір страхування укладено відповідно до цих Умов.
7.8. У договорі страхування за погодженням Сторін може бути передбачено, що
окремі положення цих Умов не включаються в договір страхування і не діють в
конкретних умовах страхування.
8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
8.1. Обов'язки Страховика:
8.1.1. Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування.
8.1.2. Протягом 2 (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 виплатити страхове відшкодування
Страхувальнику у порядку та на умовах, що передбачені договором страхування та цими
Умовами. Страховик несе майнову відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової
виплати (страхового відшкодування) шляхом сплати Страхувальнику неустойки (штрафу,
пені), розмір якої визначається умовами договору страхування.
8.1.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником внаслідок страхового
випадку, щодо запобігання або зменшення збитків, навіть, якщо відповідні заходи
виявилися безрезультатними, якщо це передбачено умовами договору страхування.
Вказані витрати мають бути підтверджені Страхувальником згідно з чинним
законодавством.
8.1.5. Тримати у таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за
винятком випадків, передбачених законодавством України.
8.12.6. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили
страховий ризик, або при збільшенні вартості застрахованого майна переукласти зі
Страхувальником договір страхування.
8.2. Права Страховика:
8.2.1. Перевіряти подану Страхувальником інформацію, а також контролювати
виконання Страхувальником вимог та умов договору страхування.
8.2.2. Здійснювати огляди місця страхування при укладанні договору страхування
та під час його дії, повідомляти Страхувальника про виявлені несприятливі обставини і
давати рекомендації з метою запобігання страхових випадків.
8.2.3. В разі підвищення ступеня страхового ризику протягом дії договору
страхування вимагати оформлення додаткової угоди до нього та сплати додаткового
страхового платежу.
8.2.4 Самостійно з'ясовувати причини та обставини настання страхового випадку.
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8.2.5. При необхідності робити запити про відомості, пов'язані зі страховим
випадком, до Страхувальника та в відповідні компетентні органи, які володіють
інформацією про обставини страхового випадку, а також самостійно з'ясовувати причини і
обставини страхового випадку
8.2.6. Повністю або частково відмовити у здійсненні страхового відшкодування у
випадках, передбачених цими Умовами та договором страхування.
8.2.7. Достроково припинити дію договору страхування, у тому числі у випадку
невиконання або неналежного виконання Страхувальником умов Договору.
8.2.8. Провести експертизу пред'явлених Страхувальникові майнових або інших
претензій.
8.2.9. Перевіряти відомості Страхувальника, а також коригувати умови договору за
згодою Сторін, якщо в період його дії відбудеться зміна ризику та обсягу страхової
відповідальності.
8.2.10. Вимагати повернення страхового відшкодування, що вже виплачене
Страхувальнику у випадку отримання Страхувальником відшкодування за збиток,
нанесений майну, від третіх осіб або при виникненні відповідних обставин, передбачених
чинним законодавством України або цими Умовами.
8.3. Обов'язки Страхувальника:
8.3.1. При укладанні договору страхування надати інформацію Страховикові про
всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і
надалі інформувати його про будь-яку зміну страхового ризику.
8.3.2. Сплачувати страхові платежі у розмірі та у строки, встановлені договором
страхування.
8.3.3. Письмово повідомити Страховика про діючі договори страхування щодо
цього майна з іншими страховиками.
8.3.4. Утримувати посіви сільськогосподарських культур відповідно до
протипожежних правил, дотримуватись агротехнічних правил щодо посіву, догляду,
збирання і зберігання врожаю сільськогосподарських культур та виконувати вимоги
відповідних органів нагляду.
8.3.5. Протягом 2 (двох) діб після отримання відповідної інформації (якщо інший
строк не передбачений умовами договору страхування) повідомити Страховика про
настання страхового випадку та діяти відповідно до Розділу 9 цих Умов.
8.3.6. При потребі негайно заявити відповідним органам (протипожежній,
санітарно-епідеміологічній службі, станції захисту рослин тощо) про настання страхового
випадку.
8.3.7. Надати Страховику достовірну інформацію і документально підтвердити
настання страхового випадку та його наслідки.
8.3.8. Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок
настання страхового випадку.
8.3.9. Надавати представникові Страховика можливості огляду майна до укладання
договору страхування, у період дії договору на предмет його догляду, збирання,
зберігання та контролю за виконанням Страхувальником взятих по договору страхування
обов'язків, та після страхового випадку для визначення розміру збитку.
8.4. Права Страхувальника:
8.4.1. Отримати належну йому суму страхового відшкодування на умовах,
передбачених договором страхування та цими Умовами.
8.4.2. У випадку втрати договору страхування в період його дії звернутись до
Страховика з письмовою заявою і отримати дублікат договору.
8.4.3. Достроково припинити дію договору страхування відповідно до Розділу 12
цих Умов.
8.2.4. На етапі укладання і протягом дії договору страхування отримувати від
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Страховика необхідні консультації, інформацію і пояснення по умовах страхування, в
тому числі в письмовій формі.
8.4.5. При проведенні експертизи отримати один примірник експертного висновку
по об'єкту страхування, з яким відбувся страховий випадок, навіть якщо експертиза
відбувалась за рахунок Страховика і без присутності чи участі Страхувальника (його
представника).
8.4.6. Ініціювати внесення змін та доповнень до умов договору страхування.
8.4.7. Призначати в договорі страхування Вигодонабувачів та змінювати їх до
настання страхового випадку.
8.4.8. Оскаржити в порядку, передбаченому чинним законодавством України,
відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування або розмір виплаченого
страхового відшкодування.
8.5. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші права і
обов'язки Сторін. Невиконання Страхувальником взятих на себе обов'язків дає право
Страховику повністю або частково відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо
це передбачено договором страхування.
9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
9.1. При настанні події, що може бути визнана страховим випадком, Страхувальник
зобов`язаний:
9.1.1. Негайно у межах розумної доцільності провести всі можливі заходи для
рятування застрахованого майна.
9.1.2. Не пізніше 2 (двох) діб (за винятком вихідних та святкових днів), якщо інший
строк не передбачений умовами договору страхування, повідомити про це Страховика у
письмовій формі, отримати та виконувати його рекомендації щодо своїх подальших дій.
Неможливість виконання цієї вимоги має бути доведена Страхувальником документально.
9.1.3. Отримати для надання Страховику необхідні документи від відповідних
установ, що підтверджують настання страхового випадку.
9.1.4. Погодивши місце та час, при потребі надати представнику Страховика
(уповноваженому ним експерту) можливість огляду пошкодженого майна чи його
залишків.
9.1.5. Надати Страховикові всю необхідну інформацію і документацію по
встановленню причин і наслідків страхового випадку, а також вжити, якщо це
передбачено договором страхування всіх можливих заходів по з'ясуванню вказаних
обставин та використанню прав вимоги до третьої сторони (при наявності підстав або
передумов до цього).
9.2. Умовами договору страхування можуть бути передбачені також інші обов’язки
Страхувальника при настанні страхового випадку
10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
10.1. Для отримання страхового відшкодування Страхувальник (або його
правонаступник чи уповноважена особа) надає Страховику заяву про настання страхового
випадку, до якої мають бути додані необхідні документи, які дають підстави визначити
обставини страхового випадку і розмір збитку:
10.1.1. Документи, які підтверджують факт настання і причини страхового випадку.
Залежно від характеру події і її обставин такими документами можуть бути документи
відповідної компетентної установи чи організації, наприклад:
- довідки державної гідрометеорологічної служби, підрозділів Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи, чи інших відповідних науководослідних інститутів, станцій захисту рослин, інспекцій з питань карантину
рослин та інших організацій, що займаються вивченням впливу
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метеорологічних та інших природних умов, шкідників і захворювань рослин
на стан сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень у даній
місцевості про факт стихійного лиха, що призвело до настання події, яка
може бути визнана страховим випадком;
- довідка відповідної державної установи протипожежної охорони;
- довідки інших компетентних органів.
10.1.2. При страхуванні згідно з пп. 2.2.1., 2.2.2. цих Умов:
- страховий акт, що засвідчує загибель посівів сільськогосподарських культур
та багаторічних насаджень або їх врожаю, складений представником
Страховика за участю Страхувальника чи уповноваженої ним особи та, при
потребі, спеціалістів відповідного фаху (експертів);
- первинні бухгалтерські документи Страхувальника-юридичної особи, або
довідка довільної форми від Страхувальника-фізичної особи з доданням
копій первинної документації щодо понесених фактичних затрат в межах
агротехнологічних норм в даному регіоні на посів (висаджування) та
вирощування сільгоспкультури;
- інші документи, які дають змогу визнати заявлену подію страховим
випадком та розмір прямого збитку, що підлягає відшкодуванню
(агротехнологічні нормативи, розцінки насіннєвих та витратних матеріалів в
регіоні тощо).
10.1.3. При страхуванні згідно з п. 2.2.3. цих Умов:
- акт огляду про загибель або пошкодження посівів сільськогосподарських
культур та багаторічних насаджень, складений представником Страховика
за участю Страхувальника чи уповноваженої ним особи та, при потребі,
спеціалістів відповідного фаху (експертів) з визначенням відсотку
пошкодження/знищення;
- первинні бухгалтерські документи Страхувальника-юридичної особи,
довідка довільної форми від Страхувальника-фізичної особи з доданням
копій первинної документації стосовно проведення посіву, пересіву культур
та їх збирання, копії статистичних звітів, дані бухгалтерського обліку про
оприбуткування врожаю сільськогосподарських культур або багаторічних
насаджень, а також на вимогу Страховика – інформацію щодо діючих в
даному регіоні агротехнологічних норм на посів (висаджування) та
вирощування сільськогосподарської культури або багаторічних насаджень;
- страховий акт з визначенням розміру страхового відшкодування.
10.1.4. При страхуванні згідно з п.2.2.4. цих Умов:
- документи, що підтверджують вартість пошкоджених насаджень;
- страховий акт з визначенням розміру страхового відшкодування.
10.1.5. Інші документи на запит Страховика, враховуючи особливості конкретного
страхового випадку.
10.2. Документи, які подаються для отримання страхового відшкодування, повинні
бути достовірні, подані в обсязі, якого вимагає Страховик та відповідно до цих Умов,
оформлені та засвідчені належним чином.
10.3. Враховуючи особливості конкретного страхового випадку, Страховик
приймає рішення про необхідність надання Страхувальником документів, визначених в
п. 10.1. цих Умов.
10.4. Акт огляду про загибель або пошкодження посівів сільськогосподарських
культур та багаторічних насаджень складається протягом 10 (десяти) робочих днів з дня
повідомлення Страхувальником Страховика про настання події, що може бути визнана
страховим випадком, якщо інше не передбачено умовами договору страхування.
10.5. Порядок складання акту про загибель або пошкодження посівів
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень (далі – акт).
10.5.1. Акт складається на всі страхові випадки загибелі або пошкодження
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сільськогосподарських культур (багаторічних насаджень), про які Страхувальник
повідомив у письмовій формі. При отриманні повідомлення про страховий випадок
Страховик надсилає Страхувальнику довідку про отримання повідомлення.
В разі, коли загибель посівів виникла з причин, за які відповідальності Страховик
не несе, складається акт довільної форми, в якому зазначається фактична причина загибелі
культури, розмір площі її посіву та загибелі, місце знаходження (номер поля, бригада і т.
ін.).
10.5.2. Акт складається у такі терміни: протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів
після оприбуткування господарством усього одержаного врожаю поточного року. У
випадку повної загибелі культури на всій площі посіву (посадки) у господарстві акт
складається протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів від дня настання звичайних строків її
збирання, або після встановлення такого факту за згодою Страховика негайно для
мінімізації збитків шляхом пересіву, підсіву тощо. При складанні актів причини загибелі
(пошкодження) сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень уточнюються.
10.5.3. Розмір фактичної площі посіву (посадки) сільськогосподарських культур і
багаторічних насаджень при складанні акта визначається за документами Страхувальника.
Площі посівів озимих культурах, висіяних на зерно і зелений корм, що загинули в
осінньо-зимово-весняний періоди, а також площі пересіву загиблих культур визначаються
як різниця між площами, що були засіяні і площами фактично зібраними.
Площі сільськогосподарських культур, що посіяні на місці загиблих озимих,
розподіляються на зерно і на зелений корм, виходячи із процентного співвідношення
пересіяних площ озимих (за видами використання) від загальної площі їх пересіву.
10.5.4. У випадку загибелі у період зимівлі сіяних багаторічних трав площі
пересіяних посівів не розподіляються за видами використання їх продукції, так як розмір
збитку визначається в цілому у групі цих культур.
10.5.5. Обсяг фактично одержаної основної продукції сільськогосподарських
культур встановлюється за даними обліку та звітності Страхувальника про збір і
оприбуткування всієї продукції у даному році.
10.5.6. Врожай сільськогосподарських культур приймається відповідно у первісно
оприбуткованій, фізичній або заліковій вазі залежно від того, у якій вазі продукція цих
культур була облікована при визначенні середньої врожайності за останні три роки для
визначення страхових платежів, незалежно від сортності та якості.
10.5.7. Дані бухгалтерського обліку про оприбуткування продукції рослинництва
порівнюють із первинними документами (реєстр відправки зерна та іншої продукції з
поля, акт приймання кормів, відомість руху зерна та іншої продукції а також інші
первинні документи) та регістром обліку насіння. Записи в указаних книгах
бухгалтерського обліку стосовно культур, продукція яких повністю продається державі,
порівнюють із даними тютюно-ферментаційних заводів, льоно-прядиво-джутових,
хлібоприймальних пунктів, елеваторів та ін. Якщо буде встановлено розходження у даних
обліку продукції, то у акті базовим для розрахунку береться одне з джерел інформації
(облікових даних) за вибором Страховика.
11. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
11.1. Після отримання повідомлення і відповідних документів про страховий
випадок Страховик зобов`язаний:
а) з`ясувати обставини страхового випадку, скласти страховий акт та визначити
розмір збитку;
б) зробити розрахунок суми страхового відшкодування;
в) виплатити страхове відшкодування в строк, встановлений цими Умовами та
договором страхування.
11.2. Протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дня отримання всіх необхідних
документів і відомостей про обставини настання страхового випадку відповідно до
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Розділу 9 цих Умов (якщо інший строк не передбачений умовами договору страхування)
Страховик приймає рішення про виплату страхового відшкодування та складає
відповідний страховий акт або приймає рішення про відмову у виплаті страхового
відшкодування.
11.3. У разі прийняття рішення про виплату страхового відшкодування виплата
здійснюється Страхувальнику (Вигодонабувачу) впродовж 15 (п’ятнадцяти) робочих днів
з дня складання страхового акту, якщо інший строк не передбачений умовами договору
страхування.
11.4. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування
Страховик впродовж 10 (десяти) робочих днів з дня прийняття такого рішення (якщо
інший строк не передбачений умовами договору страхування) повідомляє про це
Страхувальника (Вигодонабувача) в письмовій формі з обґрунтуванням причини відмови.
11.5. Страховик має право відстрочити виплату страхового відшкодування у
випадку:
11.5.1. Якщо у Страховика виникли сумніви відносно достовірності наданих
Страхувальником відомостей та документів. Строк прийняття рішення про визнання
випадку страховим продовжується на період збирання Страховиком необхідних
підтверджуючих документів від організацій, підприємств та установ, які володіють
необхідною інформацією, але цей строк не може перевищувати 90 (дев’яносто)
календарних днів з дня отримання всіх необхідних документів і відомостей про обставини
настання страхового випадку (відповідно до Розділу 10 цих Умов).
11.5.2. Якщо на підставі наданих документів неможливо встановити обставини,
причини та розмір спричинених збитків. В цьому випадку Страховик має право
призначити розслідування або експертизу, яку виконує незалежний фахівець (експерт),
який має відповідно до чинного законодавства України належні повноваження, з метою
встановлення обставин, причин та розміру збитків. У цьому випадку страховий акт
складається Страховиком не пізніше 3 робочих днів після отримання Страховиком
остаточних результатів такого розслідування або експертизи, але цей строк не може
перевищувати 90 (дев’яносто) календарних днів з дня отримання всіх необхідних
документів і відомостей про обставини настання страхового випадку (відповідно до
Розділу 10 цих Умов).
11.5.3. Якщо щодо Страхувальника або працівників Страхувальника за цим
страховим випадком порушена кримінальна справа - до закінчення провадження у справі.
11.6. У разі необхідності Страховик запитує необхідні відомості, які пов`язані зі
страховим випадком, у відповідних установах, інших підприємствах та організаціях, які
володіють інформацією про обставини страхового випадку, а також має право самостійно
з`ясовувати причини та обставини страхового випадку. При цьому Страховик несе
відповідальність за їх розголошення, за винятком випадків, передбачених законодавством
України.
11.7. Страховик сплачує страхове відшкодування в межах страхової суми та з
вирахуванням встановленої договором страхування франшизи.
11.8. При страхуванні згідно з п.п. 2.2.1 та 2.2.2 цих Умов:
11.8.1. Розмір страхового відшкодування визначається виходячи із затрат, фактично
понесених Страхувальником на момент настання страхового випадку у середньому на
один гектар та вираховується шляхом ділення загальної суми витрат на площу посіву
сільгоспкультури, визначеної за договором страхування та помноженої на площу
культури, що фактично загинула (знищена).
11.8.2. Прямі збитки, які відшкодовуються Страховиком, не повинні перевищувати
розмір фактично понесених затрат Страхувальником, а також розміру страхової суми.
11.9. При страхуванні згідно з п. 2.2.3. цих Умов:
11.9.1. Розмір загального збитку визначається шляхом множення різниці між
врожайністю з одного гектара, визначеною в договорі страхування, та фактичною
врожайністю з одного гектара в поточному році на площу посіву (насаджень) та ціну,
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визначену в договорі страхування, але не вищу ніж на момент виплати страхового
відшкодування.
11.9.2. Фактична врожайність визначається виходячи з бухгалтерських даних по
оприбуткуванню врожаю, але не менше ніж 80% біологічної врожайності, якщо інше не
передбачено договором страхування.
11.9.3. Вартість рослин на площі, що залишилася після загибелі (пошкодження)
культури для використання на випас худоби, на силос тощо, при визначенні збитку
віднімається від розміру страхового відшкодування.
11.9.4. З метою зменшення можливих збитків Страхувальником за письмовою
згодою Страховика може бути проведений підсів, або пересів сільгоспкультур. При цьому
в межах страхової суми Страховик відшкодовує Страхувальникові вартість витрат на
пересів (підсів). А вартість врожаю знову посіяних або підсіяних культур враховується як
отриманий очікуваний врожай.
Середня вартість врожаю знову посіяних або підсіяних культур визначається: при
пересіві іншими культурами виходячи із вартості врожаю їх на 1 га в середньому за
останні три роки; при пересіві тією ж культурою, а також при підсіві - виходячи із
середньої з 1 га вартості фактично отриманого в даному році врожаю.
11.9.5. Середня вартість витрат на пересівання і підсівання сільськогосподарських
культур у гривнях (на 1 га) визначається у господарстві на підставі вартості виконаних
при цьому робіт, і вартості витраченого насіння, документальне підтвердження чого має
бути здійснене Страхувальником.
11.9.6. Розмір страхового відшкодування за збитки, завдані прямою дією страхових
ризиків, визначається у відсотках пошкодження від розміру загального збитку. Відсотки
пошкодження від прямої дії страхових ризиків визначаються в Акті огляду про загибель
або пошкодження посівів сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень.
11.10. При страхуванні за п. 2.4. цих Умов розмір страхового відшкодування
визначається на підставі балансової (інвентарної) вартості знищених насаджень, а для
Страхувальників – фізичних осіб – на підставі ринкової вартості таких насаджень, що
склалася у відповідному районі (регіоні), якщо інше не передбачено умовами договору
страхування.
11.11. У разі, коли виявиться, що фактична площа посіву кожної окремої
сільськогосподарської культури або окремого виду багаторічних насаджень більша, ніж
було передбачено у договорі страхування, сума страхового відшкодування обчислюється
пропорційно відношенню цих площ.
11.12. У разі, якщо Страхувальник заявив на страхування врожай
сільськогосподарських
культур
або
багаторічних
насаджень
не
на
всіх
засіяних/висаджених площах, то фактична врожайність розраховується як біологічна або
середня по даному господарству, якщо інше не передбачено умовами договору
страхування.
11.13. Страхувальник або Вигодонабувач зобов'язаний повернути протягом 30
календарних днів Страховику отримане страхове відшкодування (або його відповідну
частину), якщо виявиться така обставина, що за законом або за Договором повністю або
частково позбавляє Страхувальника або Вигодонабувача права на страхове
відшкодування.
11.14. Якщо у період дії договору страхування страхові випадки виникали
неодноразово, то попередні виплати на відповідну суму зменшують суму
відповідальності Страховика. При цьому, франшиза (у відсотках від страхової суми),
визначена в умовах договору страхування, вираховується при настанні кожного
страхового випадку.
11.15. Після виплати страхового відшкодування до Страховика переходить право
вимоги, яке Страхувальник має до особи, з вини якої був заподіяний збиток.
11.16. Страхувальник, який одержав від особи, винної в настанні страхового
випадку, повне відшкодування збитків, втрачає право на одержання страхового
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відшкодування від Страховика. У разі, якщо збитки відшкодовано частково, страхове
відшкодування виплачується Страховиком з вирахуванням суми, що одержана
Страхувальником від особи, яка завдала збитків.
12. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ. УМОВИ
ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
12.1. Зміни умов договору страхування в період його дії (зміни страхової суми,
об’єктів страхування тощо) за згодою Сторін вносяться шляхом укладання додаткової
угоди до договору страхування або переукладання договору страхування.
12.2. Додаткова угода є невід'ємною частиною договору страхування і складається
у кількості примірників договору страхування.
12.3. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін,
а також у разі:
1) закінчення терміну дії;
2) виконання Страховиком зобов`язань перед Страхувальником у повному обсязі;
3) несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені договором
страхування договору строки. При цьому договір вважається достроково припиненим у
випадку, якщо перший (або черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою
вимогою Страховика протягом десяти робочих днів з дня пред'явлення такої вимоги
Страхувальнику, якщо інше не передбачено умовами договору страхування;
4) ліквідації Страхувальника - юридичної особи, або смерті Страхувальника –
громадянина, чи втраті ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22,
23 та 24 Закону України „Про страхування”;
5) ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
6) прийняття судового рішення про визнання договору страхування недійсним;
7) в інших випадках, передбачених законодавством України.
12.4. Дію договору страхування також може бути припинено за вимогою
Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування.
Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка Сторона
зобов’язана повідомити іншу не пізніше, ніж за тридцять днів до дати припинення
договору, якщо інше ним не передбачено.
12.5. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою
Страхувальника Страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що
залишився до закінчення дії договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат
на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактичних виплат
страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
Якщо вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов
договору страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачений ним страховий
платіж повністю.
12.6. У разі дострокового припинення дії договору страхування за вимогою
Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.
Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов
договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період,
що залишився до закінчення дії договору страхування, з вирахуванням нормативних
витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу та виплат
страхового відшкодування, що були здійснені за цим договором страхування.
12.7. У випадку дострокового припинення дії договору страхування повернення
страхового платежу не може бути здійснено в іншій формі, ніж та, в якій був сплачений
платіж (безготівковий або готівковий розрахунок).
12.8. У договорі страхування за погодженням Сторін може бути передбачено, що
окремі положення цих Умов не включаються в договір страхування і не діють в
конкретних умовах страхування.
12.9. Недійсність договору страхування.
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Договір страхування вважається недійсним з часу його укладення у випадках,
передбачених чинним законодавством України.
Крім того, договір страхування вважається недійсним у випадку:
1) коли договір укладено після настання страхового випадку;
2) коли об`єктом страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі
судового вироку або рішення, що набуло законної сили.
13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
13.1. Спори, пов'язані зі страхуванням за цими Умовами, вирішуються у порядку,
передбаченому чинним законодавством України.
14. ДОДАТКОВІ УМОВИ
14.1. Цими Умовами регламентовано основні умови страхування. Однак за згодою
Сторін до договору страхування можуть бути внесені застереження, доповнення, зміни та
особливі умови страхування, виходячи з конкретних умов страхування, що відповідають
положенням цих Умов та не суперечать чинному законодавству України.
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