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1. У тексті Умов добровільного страхування ризиків аграрного 

товаровиробника від “22” червня 2006 р. (Додаток 2 до Правил добровільного 
страхування фінансових ризиків від 29.11.2005 р.) (надалі – „Умови”) 
словосполучення „об’єкт страхування”, „перелік об’єктів страхування” у всіх 
відмінках і числах замінити словосполученням „предмет договору страхування” у 
відповідних відмінках, з урахуванням наступних змін: 

 
1.1. Викласти п.4.2.1 Умов у такій редакції: 

„4.2.1. По предмету договору страхування, вказаному в пп. 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 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.” 
 
1.2. Викласти п.4.2.2 Умов у такій редакції: 

„4.2.2. По предмету договору страхування, 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.” 
 
1.3. Викласти п.4.5 Умов у такій редакції: 

 
„4.5. До страхових випадків відносяться: 
4.5.1. По предмету договору страхування, вказаному в пп. 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. 
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4.5.2. По предмету договору страхування, 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 предмету договору страхування, 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.” 

 
 

2. У тексті Умов словосполучення „РОСНО Україна” замінити 
словосполученням „Альянс Україна”. 
 

3. Доповнити Розділ 14 Умов пунктом 14.2: 

„14.2. В договір страхування за згодою сторін можуть бути внесені інші 
додаткові умови, що не суперечать закону.” 
 


