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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.
Ці «Особливі умови добровільного страхування ризиків аграрного товаровиробника»
Правил добровільного страхування майна від 15.10.2008 року, що затверджені
Держфінпослуг України 04.12.2008 за №118167 ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА „Страхова Група „ТАС”, надалі – Особливі умови, розроблені відповідно
до законодавства України і регулюють правовідносини між Сторонами договору
добровільного
комплексного
страхування
посівів,
майбутнього
врожаю
сільськогосподарських культур, багаторічних та плодово-ягідних насаджень,
виноградників при його укладанні.
1.2.
За договорами добровільного комплексного страхування посівів та майбутнього врожаю
сільськогосподарських культур, багаторічних та плодово-ягідних насаджень і
виноградників, укладеним на підставі Особливих умов, Страхувальник зобов’язується
сплатити страхову премію у встановлених цими договорами в розмірах та строки, а
Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити
виплату страхового відшкодування у порядку і на умовах, визначених цими договорами.
2. ТЕРМІНИ
2.1.
Страховик – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „Страхова Група „ТАС”, яке на
підставі Особливих умов укладає зі Страхувальниками договори добровільного
комплексного страхування посівів та майбутнього врожаю сільськогосподарських культур
і багаторічних насаджень, плодово-ягідних насаджень і виноградників.
2.2.
Страхувальник – юридична або дієздатна фізична особа, в тому числі, яка здійснює
підприємницьку діяльність (фізична особа – підприємець), що уклала зі Страховиком
договори добровільного комплексного страхування посівів та майбутнього врожаю
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, плодово-ягідних насаджень і
виноградників.
2.3.
Договір добровільного комплексного страхування посівів та майбутнього врожаю
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, плодово-ягідних насаджень і
виноградників – це письмова угода між Страховиком і Страхувальником, за якою одна
сторона (Страховик) зобов’язується у разі настання певної події (страхового випадку)
виплатити другій стороні (Страхувальникові) або іншій особі, визначеній у договорі,
грошову суму (страхову виплату), а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові
платежі та виконувати інші умови договору, надалі – Договір.
2.4.
Сторони Договору – Страховик та Страхувальник.
2.5.
Вигодонабувач – особа, яка має законний майновий інтерес в застрахованому майні та
може зазнати збитків у разі настання страхового випадку.
2.6.
Треті особи – держава, будь-які юридичні або фізичні особи, крім Сторін Договору.
2.7.
Компетентні органи:
2.7.1.
державні органи, до компетенції яких належить ліквідація наслідків подій, аналогічних до
страхових ризиків, встановлення причин та обставин настання цих подій, оцінка їх
наслідків, а також надання офіційних роз’яснень відносно питань, що мають відношення
до застрахованого майна, яке пошкоджено або втрачено внаслідок страхового ризику;
2.7.2.
юридичні особи або фізичні особи, що мають відповідні ліцензії (у передбачених Законом
України випадках) та до яких можуть звертатись Страховик та Страхувальник для
вирішення спорів та з інших питань, що випливають з Договору.
2.8.
Законодавство – законодавство України.
2.9.
Застраховане майно – зазначене у Договорі нерухоме майно, у якому Страхувальникові
належить майновий інтерес, що не суперечить Закону, пов'язаний з володінням,
користуванням і розпорядженням цим майном.
2.10.
Застраховані витрати – витрати Страхувальника, необхідність здійснення яких виникла
внаслідок настання страхового ризику та на відшкодування яких Договором передбачено
страхову суму/субліміт страхової суми.
2.11.
Нерухоме майно – об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є
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2.12.
2.13.
2.14.
2.14.1.

2.15.
2.16.
2.17.

2.18.

2.19.

2.20.

2.21.
2.21.1.
2.21.2.
2.21.3.
2.21.4.
2.21.5.
2.21.6.
2.22.
2.23.

неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення.
Втрата застрахованого майна – викрадення, знищення чи визнання непридатним
застрахованого майна Страхувальника, внаслідок настання події, яка в подальшому може
бути кваліфікована як страховий випадок за Договором.
Субліміт страхової суми – встановлений у межах страхової суми за Договором ліміт, яким
обмежено суму виплачуваних за Договором окремих видів страхових відшкодувань.
Дійсна вартість застрахованого майна для цілей Договору – ринкова вартість
застрахованого майна, визначені відповідно до умов договору страхування, а саме:
ринкова вартість – вартість, за яку можливе відчуження застрахованого майна на ринку
подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після
проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із Сторін діяла із знанням
справи, розсудливо і без примусу.
Коефіцієнт недострахування – співвідношення страхової суми за Договором до дійсної
вартості Застрахованого майна.
Франшиза – частина збитків Страхувальника, що не відшкодовується Страховиком
відповідно до умов Договору.
Рівень врожайності – врожайність, узгоджена між Страховиком та Страхувальником, яка
дорівнює середній врожайності застрахованої сільськогосподарської культури в
господарстві Страхувальника (для новостворених господарств - середня урожайність по
району) за останні 3-5 років;
Біологічна врожайність – це урожайність усієї основної продукції застрахованої
сільськогосподарської культури, створеної шляхом фотосинтезу за один вегетаційний
сезон на 1 (одному) гектарі площі посіву, що визначається в момент досягнення
біологічного дозрівання на пні.
Фактична врожайність - це врожайність застрахованої сільськогосподарської культури
одержана під час дії Договору страхування, яка визначається як різниця між біологічною
врожайністю, зазначеної в Акті огляду пошкоджених посівів та прямими втратами при
збиранні. Прямі втрати при збиранні обумовлені технологічними характеристиками
зернозбирального обладнання;
Контрольне збирання - збирання врожаю основної продукції застрахованої
сільськогосподарської культури з площі в 1 (один) гектар з наступним зважуванням та
перерахунком на стандартні показники по засміченості і вологості для відповідної
сільськогосподарської культури.
У Особливих умовах застосовано такі скорочення:
м – метр;
см – сантиметр;
мм – міліметр;
м/с – метрів на секунду;
м2 – квадратний метр;
га – гектар.
Договір страхування може містити інші положення, ніж передбачені Особливими умовами
або що не передбачені Особливими умовами, якщо ці положення не суперечать чинному
законодавству України.
Інші терміни, що не обумовлені Особливими умовами, визначені законодавством. Якщо
значення якого-небудь терміну (найменування або поняття) не обумовлено Особливими
умовами та не може бути визначено, виходячи з законодавства, то таке найменування або
поняття використовується у своєму звичайному лексичному значенні.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
3.1.
Предметом Договору страхування можуть бути майнові інтереси, що не суперечать
Закону, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном.
3.2.
Застрахованим за Договором може бути:
3.2.1.
фактичні та планові витрати Страхувальника на посів (висаджування) та вирощування
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3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.

сільськогосподарської культури відкритого ґрунту, на підставі даних відповідних
бухгалтерських документів;
або
фактичні та планові витрати Страхувальника на посів (висаджування) та вирощування
сільськогосподарської культури в захищеному ґрунті, на підставі даних відповідних
бухгалтерських документів;
або
майбутній (очікуваний) урожай сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень
плодоносного віку (за винятком майбутнього урожаю природних сінокосів і пасовищ,
культур посіяних на зелене добриво, сіяних підпокривних та безпокривних багаторічних
трав);
або
плодово-ягідні насадження (дерева і кущі, що ростуть в садах) та виноградники за
винятком культур, що ростуть у зрошувальних зонах, що відповідним чином зазначене у
Договорі та належить Страхувальнику на праві власності (господарського відання,
оперативного управління).

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.
Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування або законодавством, яка
відбулась і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхової
суми (страхового відшкодування) Страхувальнику, застрахованій або іншій третій особі, а
саме:
4.2.1.
по предмету, вказаних в п.п. 3.2.1 та 3.2.2 – повна або часткова втрата Страхувальником
(Вигодонабувачем) посівів в результаті повної загибелі рослин на всій, або частині площі
сівби чи садіння, незалежно від фази їхнього розвитку, якщо Договором страхування не
встановлено інше;
4.2.2.

по предмету, вказаному в п. 3.2.3 – неотримання або недоотримання Страхувальником
(Вигодонабувачем) майбутнього (очікуваного) врожаю сільськогосподарських культур і
багаторічних насаджень плодоносного віку, внаслідок часткової та повної загибелі посівів,
якщо Договором страхування не встановлено інше;

4.2.3.

по предмету, вказаному в п. 3.2.4 – повна загибель, тобто відмирання підземної та
надземної частини всіх або окремих дерев, кущів, плодово-ягідних насаджень та
виноградників, якщо Договором стразхування не встановлено інше;
внаслідок настання страхових ризиків.

4.3.
4.3.1.
4.3.1.1.
4.3.1.2.

4.3.2.
4.3.2.1.
4.3.2.2.
4.3.2.3.
4.3.2.4.
4.3.2.5.
4.3.2.6.
4.3.2.7.

Страховим ризиком, у разі відповідного зазначення у Договорі, може бути:
Вогневі ризики, а саме:
пожежа;
удар блискавки;
Зауваження: Ризик, зазначений у пункті 4.3.1 Особливих умов, може бути страховим
ризиком за Договором виключно за умови наявності у Страховика ліцензії на право
здійснення страхової діяльності з Добровільного страхування від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ, відповідно до умов пункту 10 статті 6 Закону України „Про
страхування”.
Стихійні явища, а саме:
вимерзання;
заморозок;
випирання;
землетрус;
земельний зсув;
земельний або земельно-водний сель;
пилова буря.
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4.3.2.8. буря, ураган, шквал, смерч;
4.3.2.9. сильний дощ, тривалі дощі, злива, сильна злива, град;
4.3.2.10. інших стихійних явищ, що зазначені у Договорі страхування.
Зауваження: Ризик, зазначений у пункті 4.3.2 Особливих умов, може бути страховим
ризиком за Договором виключно за умови наявності у Страховика ліцензії на право
здійснення страхової діяльності з Добровільного страхування від вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ, відповідно до умов пункту 10 статті 6 Закону України „Про
страхування”.
4.3.3.
Протиправні дії третіх осіб, а саме:
4.3.3.1. крадіжка;
4.3.3.2. навмисні дії третіх осіб.
4.3.4.
Інші випадкові події, а саме: випадковий вплив на застраховане майно:
4.3.4.1.
епіфітотійний розвиток хвороб рослин;
та/або
4.3.4.2.
епіфітотійне розмноження шкідників рослин;
та/або
4.3.4.3.
вторинні хвороби рослин;
4.3.4.4.
дій Третіх осіб, що не є протиправними, але призвели до пошкодження, втрати та/або
знищення застрахованого майна, що не залежать від волі Страхувальника та відповідним
чином зазначені у Договорі страхування, крім зазначених у пунктах 4.3.1 – 4.3.2 та у статті
5 Особливих умов і відповідній статті Договору страхування.
4.4.
Страховим ризиком за Договором страхування можуть бути окремі ризики, наведені у
підпунктах пункту 4.3 Особливих умов.
4.5.
Відшкодуванню за Договором страхування підлягають:
4.5.1.
прямий збиток Страхувальника;
4.5.2.
застраховані витрати Страхувальника.
4.6.
Прямий збиток Страхувальника, що пов’язаний з пошкодженням, знищенням або втратою
застрахованого майна внаслідок настання страхових ризиків – поточна вартість витрат на
відтворення, заміщення або відшкодування ринкової вартості застрахованого майна без
урахування неотриманих Страхувальником майбутніх вигод.
4.6.1.
Застраховані витрати – витрати Страхувальника, необхідність здійснення яких виникла
внаслідок настання страхового ризику та на відшкодування яких Договором страхування
передбачено страхову суму/субліміт страхової суми.
4.7.
За Договором одним страховим випадком розглядається поєднання збитків
Страхувальника внаслідок пошкодження, втрати та/або знищення застрахованого майна
внаслідок однієї події, при цьому строк події обмежено:
4.7.1.
72 послідовними годинами у відношенні бурі, урагану, шквалу, смерчу, що тривають
протягом зазначеного проміжку часу безперервно або з перервами;
4.7.2.
24 послідовними годинами у відношенні сильного дощу, тривалого дощу, сильної зливи,
граду, що тривають протягом зазначеного проміжку часу безперервно або з перервами;
4.7.3.
72 послідовними годинами у відношенні землетрусу;
4.7.4.
72 послідовними годинами у відношенні події, яка включає індивідуальні випадки чи
збиток по будь-якому з ризиків, вказаних вище;
4.7.5.
168 послідовними годинами у відношенні любої іншої події, яка не включає індивідуальні
випадки чи збиток за будь-яким з ризиків, вказаних вище.
4.8.
Страховик може обрати час, коли починається будь-який з періодів, зазначених у пункті
4.7 Особливих умов, якщо подія буде продовжуватись довше, ніж зазначено у пункті 4.7
Особливих умов, Страховик може розділити таку подію на два і більше випадки за умови,
що жодний з періодів не накладається на інший, і ніякий такий період не починається
раніше, ніж дата і час настання першого зареєстрованого індивідуального випадку.
5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
5.1.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, Страховик не відшкодовує збитки
Страхувальника, що сталися внаслідок:
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5.1.1.
5.1.2.

5.1.2.1.

5.1.2.2.
5.1.3.
5.1.4.
5.1.5.
5.1.6.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.

5.2.2.1.
5.2.2.2.
5.2.2.2.1.

5.2.2.2.2.

5.2.2.2.3.
5.2.2.2.4.
5.2.2.2.5.

військових дій або військових заходів, інтервенції, ворожих дій армій інших держав
(незалежно від того була оголошена війна або ні), або їх наслідків;
революцій, повстань, громадських заворушень і страйків, конфіскації, а саме:
безвідплатного позбавлення Страхувальника права власності на застраховане майно за
рішенням суду у якості санкції за вчинення правопорушення у випадках, встановлених
законодавством; реквізиції, а саме: примусового відчуження у Страхувальника
застрахованого майна з метою суспільної необхідності на підставі та в порядку,
встановлених законодавством, за умови попереднього або наступного – у випадках,
передбачених законодавством, і повного відшкодування його вартості; арешту або
знищення застрахованого майна за розпорядженням органів державної влади, узурпації
влади, тощо, при цьому:
страйк – це організована відмова частини робітників або всіх робітників працювати,
спрямована на досягнення певних цілей, що може супроводжуватися псуванням і
знищенням застрахованого майна Страхувальника – юридичної особи або призвести до
саботажу – свідомого невиконання або умисного недбалого виконання робітниками своїх
трудових зобов'язань на час оголошеного страйку, що спричиняє пошкодження або
знищення застрахованого майна;
громадські заворушення – це протиправні дії будь-якої кількості фізичних осіб, спрямовані
проти людей і майна, що супроводжуються насильством і опором представникам влади;
тероризму, терористичного акту, технологічного тероризму, терористичної діяльності
та/або антитерористичних дій;
дії мін, бомб та іншої зброї;
прямого або опосередкованого впливу іонізуючого випромінювання, радіації або
забруднення радіоактивними матеріалами, ядерним паливом або радіоактивними
відходами, а також прямого або опосередкованого впливу ядерного вибуху;
дії токсичних, вибухових та інших небезпечних або забруднюючих речовин.
Страховик не відшкодовує непрямі збитки Страхувальника, при цьому непрямий збиток
Страхувальника – збиток Страхувальника, що складається з:
неотримання Страхувальником майбутніх вигод;
здійснення Страхувальником постійних поточних витрат;
під час тимчасового припинення бізнесу або зменшення обсягів бізнесу Страхувальника
внаслідок неможливості здійснення такого бізнесу з причин пошкодження, знищення або
втрати застрахованого майна, при цьому:
майбутні вигоди – прибуток, що Страхувальник одержав би протягом періоду часу, на
який було тимчасово припинено бізнес або відбулося зменшення обсягів бізнесу
Страхувальника, за рахунок випуску і реалізації продукції, надання послуг тощо;
постійні поточні витрати у разі відповідного зазначення у Договорі страхування
складаються з:
витрат на основну заробітну плату штатних працівників Страхувальника та/або
винагороду фізичним особам, які співпрацюють зі Страхувальником у цілях здійснення
бізнесу, крім оплати праці робітникам з відрядною оплатою праці (крім оплати праці,
гарантованої законодавством);
плати за оренду (найом, лізинг) застрахованого та/або іншого майна у цілях здійснення
бізнесу, якщо платежі за договорами оренди (найму, лізингу) підлягають оплаті
Страхувальником незалежно від факту пошкодження, знищення або втрати застрахованого
майна, нездійснення бізнесу або зменшення обсягів бізнесу;
загальнодержавні і місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі, що підлягають
сплаті незалежно від обігу й результатів бізнесу;
відсотків за кредитами або іншими залученими коштами, якщо таки кошти залучалися у
цілях здійснення бізнесу, що був тимчасово припинений внаслідок пошкодження,
знищення або втрати майна;
неустойки (пені, штрафів), які Страхувальник відповідно до укладених ним договорів
(контрактів) зобов’язаний сплатити контрагенту у зв’язку з невиконанням своїх
договірних зобов’язань за такими договорами (контрактами) внаслідок тимчасової перерви
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у бізнесі, зокрема, через недотримання строків виготовлення та/або постачання товарів
та/або надання послуг, якщо:
5.2.2.2.5.1. таке невиконання зобов’язань за договорами (контрактами) є безпосереднім наслідком
тимчасової перерви у бізнесі внаслідок настання страхового ризику;
5.2.2.2.5.2. сплату неустойки (пені, штрафів), передбаченої договорами, що набувають чинності до
настання страхового ризику, внаслідок настання якого відбулася тимчасова перерва у
бізнесі;
5.2.2.2.6. інших витрат Страхувальника: платежі за користування електричною і тепловою енергією,
за газ, воду і телефон; постійні витрати на проведення технічних перевірок, підтримка
основних засобів у робочому стані, забезпечення санітарно-гігієнічних вимог, вимог
техніки безпеки, вимог пожежної безпеки й охорони тощо, що підлягають оплаті
Страхувальником незалежно від факту пошкодження, знищення або втрати застрахованого
майна, нездійснення бізнесу або зменшення обсягів бізнесу;
при цьому відшкодуванню за Договором страхування не підлягають також непрямі збитки
Страхувальника внаслідок:
5.2.3.
невчасного відновлення пошкодженого або заміни втраченого або знищеного
застрахованого майна або невчасного здійснення заходів щодо поновлення бізнесу через
відсутність (нестачу) коштів у Страхувальника або, якщо Страхувальник мав можливість
вчасно відновити (замінити) майно та здійснити заходи щодо поновлення бізнесу, але не
скористався нею;
5.2.4.
невчасного відновлення бізнесу, що безпосередньо викликано страйком та /або
протиправними діями третіх осіб – у тому розмірі, у якому таке невчасне відновлення
призвело до збільшення розміру збитку від тимчасової перерви у бізнесі;
а також непрямі збитки Страхувальника, що пов’язані з:
5.2.5.
витратами на придбання сировини, матеріалів, напівфабрикатів, малоцінних і
швидкозношуваних предметів, палива, запчастин, тари тощо, що необхідні для
відновлення бізнесу;
5.2.6.
сплатою податку на додану вартість, податку на прибуток, акцизів, мита й інших податків,
об’єктом оподатковування яких є обіг або фінансовий результат бізнесу Страхувальника
(обсяг реалізації, дохід, прибуток);
5.2.7.
сплатою ліцензійних та авторських винагород, що розраховуються виходячи з обсягу
бізнесу;
5.2.8.
сплатою заробітної плати робітникам з відрядною оплатою праці (крім оплати праці,
гарантованої законодавством), премій і винагород, інших видів матеріального заохочення
працівників, основою нарахування яких є обіг та/або фінансовий результат бізнесу
Страхувальника;
5.2.9.
витратами на оплату вартості послуг, придбання (отримання) яких не є обов’язковим для
відновлення бізнесу;
5.2.10.
страховими платежами (внесками, преміями) за будь-якими Договорами страхування;
5.2.11.
сплатою пені (штрафів, неустойки), які Страхувальник відповідно до укладених ним
договорів (контрактів) зобов’язаний сплатити контрагенту у зв’язку з невиконанням своїх
договірних зобов’язань за такими договорами (контрактами) внаслідок тимчасової перерви
у бізнесі, зокрема, через недотримання строків виготовлення та/або постачання товарів
та/або надання послуг, якщо:
5.2.11.1. таке невиконання зобов’язань за договорами (контрактами) не є безпосереднім наслідком
тимчасової перерви у бізнесі внаслідок настання страхового ризику;
5.2.11.2. сплату пені (штрафів, неустойки) передбачено договорами, що набули чинності після
настання страхового ризику, внаслідок настання якого відбулася тимчасова перерва у
бізнесі;
5.2.12.
судовими витратами.
5.3.
У будь якому випадку, Страховик не відшкодовує збитки Страхувальника, що сталися
внаслідок:
5.3.1.
збільшення обсягів або оновлення бізнесу порівняно зі станом безпосередньо перед
настанням події, яка може бути визнана страховим випадком;
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5.3.2.

5.3.3.
5.3.4.
5.4.
5.4.1.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.6.

невчасного відновлення бізнесу, що безпосередньо викликаний розглядом у суді або
арбітражі справ щодо з’ясування відносин власності, володіння, оренди (найму, лізингу)
застрахованого майна – у розмірі, у якому таке невчасне відновлення призвело до
збільшення розміру збитку від тимчасової перерви у бізнесі;
обмеження бізнесу органами влади;
змін законодавства, що унеможливлюють вчасне відновлення бізнесу або відновлення
бізнесу взагалі.
Якщо інше не передбачено Договором страхування, страхуванню не підлягають:
земля, включно з родючим прошарком, канали, криниці, штучні та/або природні відкриті
та/або закриті водойми;
У будь якому випадку не можуть бути застрахованим за Договором страхування:
майно, обмежене в цивільному обороті відповідно до законодавства;
майно, що знаходиться в зоні, якій загрожують стихійні лиха, а також у зоні воєнних дій з
моменту оголошення в установленому порядку про таку загрозу, якщо таке оголошення
було зроблено до укладання Договору страхування.
Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення зі страхових випадків
та обмеження страхування.

6. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВОЇ СУМИ. СУБЛІМІТ СТРАХОВОЇ СУМИ
6.1.
Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування
зобов’язаний провести виплату при настанні страхового випадку.
6.2.
Страхова сума за Договором страхування є граничною сумою щодо сплати Страховиком
страхових відшкодувань за Договором страхування, встановлюється за домовленістю між
Страховиком та Страхувальником на момент укладання Договору або внесення змін до
Договору та зазначається в Договорі у межах:
6.2.1.
по предмету страхування, вказаному в п. 3.2.1 та в п. 3.2.2 цих Особливих умов,
встановлюється в межах фактичних та планових агротехнічних витрат на посів
(висаджування) та вирощування сільськогосподарської культури.
6.2.2.

по предмету страхування, вказаному в п. 3.2.3 цих Особливих умов, – майбутній урожай
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, визначається в межах :

6.2.2.1.

дійсної вартості;
або

6.2.2.2.

визначеної частки дійсної вартості
застрахованого майна.

6.3.

Вартість майбутнього урожаю розраховується по наступній методиці:

6.3.1.

Вартість майбутнього урожаю сільськогосподарських культур визначається Страховиком за
даними обліку Страхувальника, або по середній їх урожайності по адміністративному
району знаходження предмету страхування за останні 3-5 років і цінам, вказаним в п. 6.3.4
даних Особливих умов з розрахунку на фактичну площу, зайняту даною культурою під
майбутній урожай що застраховано.

6.3.2.

Вартість майбутнього урожаю багаторічних насаджень плодоносного віку визначається
Страховиком за минулорічною площею, зайнятою цими насадженнями, та визначеною на
основі розрахункових або інших підтверджуючих документів. Якщо Страхувальник
вирощує дану культуру менше трьох років – то враховується урожайність за останні три
роки в найближчих господарствах, чи в середньому по району (регіону). Середня
урожайність визначається як середня арифметична на відповідних площах насаджень
плодоносного віку.

6.3.3.

При чітко вираженій періодичності плодоносіння насіннєвих садів в господарстві їх
середню урожайність визначають по трьох останніх роках, що по плодоносінню
відповідають рокові страхування.
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6.3.4.

Вартість майбутнього урожаю культури (групи культур, виду продукції) визначається:

6.3.4.1.

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 3-5 років. При цьому, якщо за ці 3-5 років ціни змінились більше
ніж на 10 % - в розрахунок береться ціна за останній рік;

6.3.4.2.

по кормових культурах береться планова або фактична (за останні 3-5 років) собівартість
продукції, але не більше вартості при перерахунку на кормові одиниці по ціні на кормову
одиницю зерна вівса;

6.3.4.3.

по культурах захищених ґрунтів (крім насінників), квітах, декоративних рослинах,
розсадниках – по середній ціні, що склалась у Страхувальника (в господарстві, районі,
регіоні), цінах реалізації продукції за попередній рік;

6.3.4.4.

по групах культур (овочі, баштанні) - по середньозваженій арифметичній ціні культур даної
групи в попередньому році;

6.3.4.5.

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;

6.3.4.6.

вартість майбутнього урожаю ділянок особливо цінних сортів і культур встановлюється за
домовленістю Сторін.

6.3.5.

Вартість майбутнього урожаю визначається для кожного культури виду застрахованого
майна. Стосовно овочів і баштанних, сіяних трав, плодово-ягідних насаджень, квітів,
квітково-декоративних рослин і їм подібних груп вартість урожаю визначається в цілому
для групи.

6.3.6.

Вартість урожаю однорічних і багаторічних сіяних трав обчислюється на всю посівну
площу, за винятком посівів, що використовують на випас худобі.

6.4.

Додатковими умовами визначення вартості урожаю сільськогосподарських культур є
наступні:

6.4.1.

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, яка засівалась для одержання
продукції, але у зв'язку із загибеллю або пошкодженням посівів унаслідок стихійних лих
була використана на випас.

6.4.2.

Вартість урожаю овочевих культур відкритого ґрунту попередньо розраховується окремо
для кожної основної культури (капуста, огірки, помідори, буряки столові, морква, цибуля,
часник, зелений горошок), потім — для груп інших овочів і повторних посівів овочевих
культур. Вартість урожаю груп інших і повторних посівів овочевих культур визначається за
середньо зваженою арифметичною ціною всіх культур даної групи, виходячи із валового
урожаю 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.

6.4.3.

У місцевостях, де проводяться повторні посіви овочевих культур або вирощуються
культури зимового овочівництва (у південних районах), вартість урожаю культур даної
групи визначається окремо і потім додається до вартості основних та інших овочевих
культур.

6.4.4.

Вартість урожаю 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 урожаю з 1 (одного)
га розраховується з урахуванням всіх видів продукції.
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6.4.5.

Вартість урожаю насінників попередньо розраховується окремо для кожного виду
продукції шляхом множення середньої п'ятирічної урожайності 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 урожаю
кожного насінника з 1 (одного) га та з усієї площі.

6.4.6.

Середня вартість п'ятирічного урожаю насінників інших овочевих культур визначається в
цілому для групи, виходячи із середньозваженої урожайності, середньозваженої ціни у
розрахунку на площу, яка була зайнята культурами цієї групи. Вартість урожаю культур,
що входять у групи насінників баштанних продовольчих культур і насінників кормових
коренеплодів, визначається у порядку, передбаченому для насінників основних овочевих
культур.

6.4.7.

Вартість урожаю культур захищеного ґрунту визначається по групах: овочі, розсада
(овочів, тютюну, махорки), насінників овочевих культур, квітів і квітково-декоративних
рослин, маточників, грибів та ін. Вартість урожаю овочів і розсади розраховується в цілому
для групи шляхом множення середньої урожайності за три роки кожної культури, що
входить у групу, на ціну за домовленістю і на всю фактичну площу збирання.

6.4.8.

Вартість урожаю з 1 (одного) га та з усієї площі квітів та квітково-декоративних рослин,
маточників і насінників визначається в порядку, передбаченому для відповідних груп
культур відкритого ґрунту.

6.4.9.

Вартість урожаю багаторічних сіяних трав посіву минулих років визначається для тих видів
продукції, що заплановані сільськогосподарським підприємством для одержання урожаю з
них у цьому році. При цьому вартість продукції насінників розраховується для кожного
виду насіння окремо.

6.4.10.

У випадках, коли господарство вирощує на насіння велику кількість різних видів
багаторічних трав, урожайність насіння і договірна ціна можуть розраховуватися не для
кожного виду трав, а для двох груп: бобові (конюшина, люцерна, еспарцет та ін.) і злакові
(тимофіївка, вівсяниця лучна та ін.). У розрахунок середньозваженої ціни у цьому випадку
слід включати насіння культур одержання урожаю з яких заплановано в даному році
культур.

6.4.11.

Середня вартість урожаю за 3-5 років багаторічних безпокривних трав посіву поточного
року (із всієї площі) визначається у порядку, передбаченому для багаторічних сіяних трав
посіву минулих років.

6.4.12.

Вартість урожаю підпокривних багаторічних трав, що дають продукцію (сіно, зелений
корм) у рік посіву, розраховується для кожного виду продукції в розрахунку на площу,
урожай 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 урожаю розраховується
шляхом множення середньої вартості п'ятирічного урожаю на 1 (один) 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 урожаю за три роки на 1 (один) га в цілому для групи
визначається з урахуванням усіх видів продукції виходячи із фактично зібраної площі.

6.4.13.

Вартість урожаю ефіроолійних культур (коріандр, м'ята, герань, аніс, фенхель, лаванда) для
визначення страхових платежів обраховується окремо для кожної культури, виходячи із
середньої урожайності за 3-5 років, діючих договірних цін в розрахунку на площу, з якої
одержана продукція у поточному році. Аналогічно розраховується вартість урожаю для
груп лікарських рослин та інших технічних культур.

6.4.14.

Вартість продукції маточників розраховується для кожного виду продукції окремо:
саджанців плодових, ягідних, виноградних, лісо-декоративних, квітково-декоративних та
інших культур; підщеп насіннєвого і вегетативного розмноження плодових, виноградних,
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квітково-декоративних та інших культур.
6.4.15.

Вартість сіянців визначається виходячи із середнього показника урожаю на 1 (один) га за
останні три роки, середньої ціни реалізації або договірної ціни і зайнятої ними площі.

6.4.16.

Вартість саджанців плодових та інших культур у полях формування визначається шляхом
множення фактичних за попередній рік витрат на 1 (один) га по вирощуванню та догляду
по роках закладки на площу посадки. Вартість саджанців ліквідного поля (поля копання)
визначається виходячи із середньої урожайності за 3-5 років, договірної ціни в розрахунку
на площу, що зайнята під готовими до копання саджанцями.

6.4.17.

Вартість продукції маточників визначається виходячи із середнього виходу чубуків, за 3-5
років та інших видів продукції з 1 (один) га, відповідних договірних цін (реалізації) за
попередній рік та експлуатаційної площі, зайнятої маточниками.

6.4.18.

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.

6.4.19.

Вартість квітів і квітково-декоративних рослин, що вирощуються у відкритому ґрунті для
промислових цілей і реалізації, визначається в цілому для групи культур шляхом множення
середнього виходу кожного виду продукції з 1 (одного) га за 3 (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 (один) га посіву (посадки),
догляду за ними за попередній рік і зайнятої площі.

6.5.

Страхова сума по предмету страхування, вказаному в п. 3.2.4 Особливих умов – плодовоягідних насадженнях (деревах і кущах, що ростуть в садах) та виноградниках, включаючи й
ті, що вступають у плодоносний вік у році, на який укладено Договір страхування,
визначається в договірній сумі на підставі балансових показників Страхувальника за
попередній рік, або по середніх цінах на аналогічні насадження та виноградники, що
склались в районі чи регіоні.

6.6.

Урожай 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.

6.6.1.

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 урожаю.
У межах страхової суми за Договором страхування можуть бути встановлені субліміти
страхової суми для сплати страхових відшкодувань:
за страховим ризиком;
за видом застрахованого майна;
щодо застрахованих витрат.
Якщо інше не передбачено Договором страхування:
страхова сума та відповідний субліміт страхової суми за Договором страхування
зменшується на суми здійснених за Договором виплат страхового відшкодування з дати
виплати страхового відшкодування, але у будь-якому випадку не раніше дати складання
Страховиком страхового акту з визначенням розміру страхового відшкодування
відповідно до умов Договору страхування;
розмір страхової суми за Договором страхування, що зменшений відповідно до умов
пункту 6.8.1 Особливих умов, може бути поновлений до первинного розміру, що
зазначений у Договорі, шляхом складання додаткового договору до Договору відповідно
до заяви Страхувальника на таке поновлення за формою, встановленою Страховиком, та
сплати додаткової страхової премії за період до закінчення строку дії Договору;
якщо розмір страхової суми за Договором страхування, що зменшена відповідно до умов

6.7.
6.7.1.
6.7.2.
6.7.3.
6.8.
6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.
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6.9.

пункту 6.8.1 Особливих умов, не був поновлений до первинного розміру відповідно до
умов пункту 6.8.1 Особливих умов, Страховик несе зобов’язання за Договором до
закінчення строку дії Договору з врахуванням коефіцієнту недострахування, відповідно до
умов пункту 2.15 Особливих умов, а саме: страхове відшкодування сплачується у такій же
частці від визначених за страховою подією збитків, яку становить розмір страхової суми за
Договором, що зменшена відповідно до умов пункту 6.8.1 Особливих умов, до дійної
вартості Застрахованого майна.
Якщо страхову суму за Договором буде встановлено у розмірі більшому за дійсну вартість
застрахованого майна, зобов’язання Страховика обмежені дійсною вартістю
застрахованого майна, та страхове відшкодування не сплачується у частині страхової
суми, що перевищує дійсну вартість застрахованого майна.

7. СТРАХОВИЙ ТАРИФ. СТРАХОВА ПРЕМІЯ
7.1.
Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений
період страхування.
7.2.
Страхові тарифи обчислюються Страховиком на підставі відповідної статистики настання
страхових випадків по даних категоріях сільськогосподарських культур, багаторічних
насаджень тощо. Річні страхові тарифи для різних видів страхових ризиків, наведені в
Додаток №1.
7.3.
Страховий платіж (страхова премія, страховий внесок) – плата за страхування, яку
Страхувальник зобов’язаний внести Страховику згідно з Договором страхування.
7.4.
Страхова премія розраховується Страховиком виходячи з розміру страхової суми щодо
застрахованого майна, застрахованих витрат Страхувальника, базових тарифів та
знижувальних та/або підвищувальних коригувальних коефіцієнтів до них та зазначається у
Договорі.
7.5.
Страхова премія сплачується Страхувальником:
7.5.1.
безготівковим платежем на поточний рахунок Страховика;
або
7.5.2.
готівкою у касу банку;
або
7.5.3.
готівкою в касу Страховика або готівкою агенту Страховика;
у розмірах та у строки, що встановлені Договором, при цьому, якщо Договором не
встановлено інше:
7.5.4.
днем сплати Страхувальником страхової премії Страховикові є день зарахування суми
страхової премії на поточний рахунок Страховика, сплати готівкою у касу Страховика або
страховому агенту Страховика;
7.5.5.
страхова премія за Договором або перша її частина у разі розстрочення сплати страхової
премії повинна бути сплачена Страхувальником Страховикові до початку строку дії
Договору.
7.6.
Норматив витрат Страховика на ведення справи по даному виду страхування становить
40 % від величини страхової премії.
8. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1.
Договір страхування може бути укладений на строк до 1 (одного) року, або на інший
строк, зазначений у Договорі страхування, але не більше одного сезону (циклу)
вирощування однієї культури.
8.2.
Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого страхового платежу,
якщо інше не передбачено Договором страхування.
8.3.
У межах строку дії Договору страхування встановлюється період страхування, при цьому
страхування за Договором здійснюється за умови сплати Страхувальником страхової
премії відповідно до умов Договору страхування.
8.4.
Якщо умовами Договору страхування передбачено розстрочення сплати страхової премії,
то в рамках загального періоду страхування за Договором страхування встановлюється
декілька періодів страхування, кількість яких повинна відповідати кількості частин
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8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.5.

страхової премії, при цьому, якщо інше не передбачене Договором страхування:
Страховик несе зобов’язання за Договором у межах періоду страхування, за який оплачено
страхову премію, встановлену Договором для цього періоду страхування;
при несплаті страхової премії за відповідний період страхування, страхування за
Договором припиняється з 24 години 00 хвилин дня закінчення попереднього періоду
страхування, за який страхову премію сплачено;
при частковій сплаті страхової премії за відповідний період страхування Страховик несе
зобов’язання та сплачує страхове відшкодування за Договором за вирахуванням
несплаченої частки страхової премії за відповідний період страхування.
Страховий захист урожаю припиняється в день закінчення у господарстві збору урожаю
сільськогосподарських культур, тобто коли:

8.5.1.

зернові, зернобобові, льон-довгунець та інші культури, збір яких пов'язаний із обмолотом,
обмолочено або складено в скирти;

8.5.2.

луб'яні культури, що вирощуються тільки для одержання волокна (прядива) або лубу,
перероблено у зеленому свіжозібраному стані або вивезені з поля до місця здачі, зберігання
або первинної обробки;

8.5.3.

урожай 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;

8.5.4.

урожай цукрових буряків, лаванди та деяких інших ефіро-олійних культур, картоплі,
овочевих, баштанних культур, кормових коренеплодів, садів, ягідників, винограду, хмелю
вивезено з поля (саду) до місця здачі, зберігання або переробки, а урожай
коренебульбоплодів при залишку його на зберіганні у полі закладено у ями, бурти, траншеї;

8.5.5.

сіно сіяних трав вивезено з поля або складено у скирти; урожай зеленої маси силосних
культур закладено у силосні ями, траншеї тощо;

8.5.6.

у квіткових культур зрізано квіти, живці, зібрано насіння, викопано бульби, цибулини,
кореневища;

8.5.7.

розсаду викопано;

8.5.8.
8.6.

із розсадників викопано саджанці (сіянці).
Місце дії Договору страхування – зазначена у Договорі адреса розташування
застрахованого майна, надалі – місце страхування.

9. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
9.1.
Для укладання Договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову заяву за
формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір укласти
Договір страхування. При укладанні Договору страхування Страховик має право
запросити у Страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтвердженні
аудитором (аудиторською фірмою), та інші документи, необхідні для оцінки Страховиком
страхового ризику.
9.2.
Страхувальник несе відповідальність за достовірність наданих у заяві відомостей.
9.3.
Подання заяви не зобов'язує ні Страхувальника, ні Страховика укладати Договір
страхування, але у разі укладення Договору страхування заява стає його невід’ємною
частиною, якщо інше не передбачено Договором страхування.
9.4.
Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись страховим свідоцтвом
(полісом, сертифікатом), що є формою Договору страхування.
9.5.
Якщо після укладення договору страхування Страхувальник збільшує посівну площу, він
має право на збільшення страхової суми, що засвідчується додатком до договору
страхування, що, в свою чергу, стане невід'ємною його частиною.
9.6.
Зміни до Договору страхування здійснюються за взаємною згодою Страхувальника і
Страховика на підставі заяви однієї із Сторін, оформлюються додатковими договорами до
Договору страхування, що стають невід'ємними частинами Договору страхування.
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10. ФРАНШИЗА
10.1.
Договір страхування може бути укладено із застосуванням франшизи, що може бути:
10.1.1.
встановлена у відсотках від страхової суми або у грошовому значенні:
10.1.1.1. за окремим видом застрахованого майна;
10.1.1.2. за окремим страховим ризиком;
10.1.1.3. за видом страхового випадку;
10.1.1.4. за видом застрахованих витрат Страхувальника.
10.2.
Франшиза може бути:
10.2.1.
умовна, а саме: частина збитку, яка не підлягає відшкодуванню Страховиком, якщо сума
збитку не перевищує встановлений Договором страхування розмір франшизи, але
відшкодовується Страховиком у повному розмірі, якщо збиток більший за встановлений
Договором страхування розмір франшизи;
10.2.2.
безумовна, а саме: частина збитку, яка ні за яких обставин не підлягає відшкодуванню
Страховиком.
10.2.3.
Якщо мали місце декілька страхових випадків, сума франшизи вираховується з суми
відшкодування за кожним з них, якщо Договором страхування не встановлено інше.
10.3.
Розмір франшизи є фіксованим, який не змінюється протягом строку дії Договору
незважаючи на кількість страхових випадків протягом строку дії Договору та зменшення
страхової суми за Договором після виплат страхового відшкодування за Договором, якщо
Договором не встановлено інше.
11. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
11.1.
Страхувальник зобов'язаний:
11.1.1.
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 ступеня страхового ризику;
11.1.2.
повідомити Страховика про інші діючі договори страхування щодо цього предмета
договору страхування;
11.1.3.
своєчасно вносити страхові платежі;
11.1.4.
вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання
страхового випадку;
11.1.5.
повідомити страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений умовами
страхування;
11.1.6.
умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
страхувальника.
11.2.
Страхувальник має право:
11.2.1.
на отримання страхового відшкодування при настанні страхового випадку у межах
страхової суми / субліміту страхової суми за Договором страхування;
11.2.2.
вимагати дострокового припинення дії Договору страхування у порядку, передбаченому
законодавством;
11.2.3.
на етапі укладання і протягом дії Договору страхування отримувати від Страховика
необхідні консультації, інформацію і пояснення по умовах страхування, в тому числі в
письмовій формі;
11.2.4.

11.2.5.
11.2.6.
11.2.7.
11.2.8.

при проведенні експертизи отримати один примірник експертного висновку по предмету
договору страхування, з яким відбувся страховий випадок, навіть якщо експертиза
відбувалась за рахунок Страховика і без присутності чи участі Страхувальника (його
представника);
у період дії Договору, пропонувати Страховику внесення змін до Договору, що стосуються
розміру страхової суми, сублімітів страхової суми, строків дії Договору, страхових ризиків
та таке інше;
отримати дублікат Договору страхування у разі його втрати;
оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування у судовому порядку;
умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права
Страхувальника.
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11.3.
11.3.1.

Страховик зобов'язаний:
ознайомити Страхувальника з Правилами добровільного страхування майна (іншого, ніж
передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України «Про страхування» та Особливими
умовами страхування до цих Правил;
11.3.2.
протягом 2-х (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного
здійснення страхової виплати або страхового відшкодування Страхувальнику;
11.3.3.
при настанні страхового випадку здійснити страхову виплату або виплату страхового
відшкодування у передбачений Договором строк. Страховик несе майнову
відповідальність за несвоєчасне здійснення страхової виплати (страхового відшкодування)
шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначається
умовами Договору страхування;
11.3.4.
відшкодувати витрати, понесені страхувальником при настанні страхового випадку щодо
запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами Договору страхування;
11.3.5.
за заявою Страхувальника, у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ризик,
або збільшення вартості майна переукласти з ним Договір страхування;
11.3.6.
тримати в таємниці відомості про страхувальника та його майновий стан за винятком
випадків, передбачених законодавством;
11.3.7.
умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки страховика.
11.4.
Страховик має право:
11.4.1.
перевіряти інформацію, надану Страхувальником при укладенні Договору, а також
перевіряти виконання Страхувальником умов Договору;
11.4.2.
при настанні події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок,
брати участь у збереженні і рятуванні застрахованого майна, давати інструкції
Страхувальнику, спрямовані на зменшення розміру збитку, усунення причин, що
сприяють виникненню додаткових збитків;
11.4.3.
направляти запити в компетентні органи з питань, пов’язаних зі встановленням причин,
обставин та наслідків події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий
випадок, визначенням розміру збитку або самостійно проводити розслідування з метою
з’ясування причин та обставин цієї події. При цьому такі дії Страховика не розглядаються
як визнання Страховиком події страховим випадком;
11.4.4.
достроково припинити дію Договору страхування в порядку та на умовах, передбачених
законодавством;
11.4.5.
у випадку зміни ступеня ризику ініціювати перед Страхувальником зміну умов Договору.
Якщо Сторони не досягли згоди про внесення змін до Договору, Страховик має право на
дострокове припинення його дії з дотриманням вимог законодавством та Особливих умов;
11.4.6.
відстрочити виплату страхового відшкодування, але на строк, що не перевищує 6 (шести)
місяців у випадках, якщо:
11.4.6.1. є мотивовані сумніви в чинності та достовірності документів, що підтверджують настання
страхового випадку – до підтвердження чинності та достовірності таких документів;
11.4.6.2. неповністю з’ясовані причини, обставини та наслідки події, яка в подальшому може бути
кваліфікована як страховий випадок (при настанні страхового ризику), розмір збитків
Страхувальника, обставини, які підтверджують право на одержання відшкодування - до
з'ясування таких обставин;
11.4.6.3. проти Страхувальника порушено кримінальну справу, що має безпосереднє відношення до
події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок (при настанні
страхового ризику) – до винесення остаточного рішення (вироку, ухвали) по цій
кримінальній справі;
11.4.7.
відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених законодавством
та Договором страхування;
11.4.8.
умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права Страховика.
12. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
12.1.
При настанні страхового випадку, Страхувальник повинен:
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12.1.1.

12.1.2.
12.1.3.
12.1.4.

12.1.5.

12.1.6.

12.1.7.
12.2.

будь-яким документальним способом (письмово, факсом, телеграмою тощо) повідомити
Страховика про настання страхового випадку протягом 3 (трьох) діб з дня, коли йому
стало відомо про настання цієї події, якщо інший строк не встановлено Договором
страхування;
вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання
страхового випадку;
терміново протягом 24 годин (але не пізніше 1 доби) повідомити про страховий випадок,
відповідні компетентні органи;
погодивши місце та час, при потребі надати представникові Страховика (уповноваженому
ним експерту) можливість огляду пошкодженого майна чи його залишків. При цьому
Страховик протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту настання страхового випадку
повинен направити для огляду свого представника, або дати письмову згоду проводити
оцінку заподіяного збитку без його участі;
не змінювати стан застрахованого майна після настання події, яка в подальшому може
бути кваліфікована як страховий випадок. Це можливо виключно у випадку доцільності з
точки зору безпеки, зменшення розміру збитку або не суперечить письмовим
рекомендаціям (розпорядженням, приписам, тощо) компетентних органів, державних
органів та установ;
за вимогою Страховика надати йому в письмовій формі всю інформацію, яка знаходиться
в його розпорядженні та необхідна для визначення причин, обставин та наслідків події, яка
в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок, та розміру збитків
Страхувальника;
забезпечити доступ представників Страховика або уповноважених ним осіб до
пошкодженого застрахованого майна, документації, що має безпосереднє відношення до
предмету Договору страхування, у будь-який робочий час Страхувальника.
Договором страхування можуть бути передбачені інші дії Страхувальника при настанні
події, яка в подальшому може бути кваліфікована як страховий випадок.

13. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ
13.1.
В цілях отримання страхового відшкодування Страхувальник повинен надати
Страховикові такі документи, що підтверджують факт настання страхового випадку та
розмір збитків:
13.1.1.
заява про настання страхового випадку;
13.1.2.
заява на виплату страхового відшкодування;
13.1.3.
Договір страхування;
13.1.4.
довідки від компетентних органів про факт настання, причини та наслідки настання
страхового випадку, при цьому у цілях отримання страхового відшкодування за страховим
випадком внаслідок настання страхового ризику «Навмисні дії Третіх осіб» відповідно до
умов пункту 4.3.3.2 Особливих умов, Страхувальник зобов’язаний надати Страховикові
ухвалу (постанову) суду, що підтверджує відмову в порушенні кримінальної справи у
випадку, якщо кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає
закриттю щодо особи, яка не досягла на час вчинення суспільно небезпечного діяння
шістнадцятирічного віку;
13.1.5.
документи, що підтверджують прямий збиток Страхувальника, в тому числі, але не
обмежуючись:
13.1.5.1. перелік всього пошкодженого, втраченого або знищеного застрахованого майна;
13.1.5.2. Акт встановленої форми про загибель або пошкодження посівів (насаджень)
сільськогосподарських культур, складений представником Страховика за участю
Страхувальника чи уповноваженої ним особи та, при потребі, спеціалістів відповідного
фаху (експертів). Особи, що склали акт, який є одним з документів, що визначають розмір
страхового відшкодування і обов'язок Страховика провести його, несуть персональну
відповідальність за об'єктивність інформації у відповідності з законодавством. Відмова
Страхувальника від участі в складанні, або підписанні вказаного акту не позбавляє
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Страховика обов'язку провести виплату страхового відшкодування або відмовити у
виплаті даного відшкодування;
13.1.5.3. рахунки, квитанції та інші документи, що підтверджують майновий інтерес
Страхувальника у пошкодженому, втраченому або знищеному застрахованому майні та
дійсну вартість цього майна;
13.1.5.4. документи, які підтверджують розмір прямого збитку, якого зазнав Страхувальник або
особа, на користь якої укладено Договір страхування;
13.1.5.5. документи, що підтверджують здійснені Страхувальником застраховані витрати, якщо
відшкодування таких витрат передбачено Договором страхування;
13.1.6.
Документи, що підтверджують нарахування заробітної плати працівникам задіяних в
процесі посіву та догляду за посівами;
13.1.7.
податкова та видаткова накладна на отримання посівного матеріалу від продавця (у
випадку закупівлі насіннєвого матеріалу);
13.1.8.
податкові та видаткові накладні на придбання та отримання засобів захисту рослин,
мінеральних добрив та мікродобрив;
13.1.9.
документи, що засвідчують списання паливно-мастильних матеріалів при посіві та
вирощуванні застрахованої культури;
13.1.10. інші документи, подання яких є необхідним для прийняття рішення про визнання
страхового випадку та визначення розміру страхового відшкодування, що зазначені в
Договорі страхування.
13.2.
Додатково, при настанні страхового випадку зазначеного в п. 4.2.2 цих Особливих умов
необхідно надати:
13.2.1.
для врегулювання страхового випадку по біологічні врожайності – Акт оцінки збитку, в
якому зазначено біологічну врожайність;
13.2.2.
інші документи, подання яких є необхідним для прийняття рішення про визнання
страхового випадку та визначення розміру страхового відшкодування, що зазначені в
Договорі страхування.
13.3.
Зазначені у пункті 13.1 Особливих умов документи надаються Страховику у формі
оригінальних примірників, або нотаріально завірених копій, або простих копій за умови
надання Страховику можливості порівняння цих копій з оригінальними примірниками
документів.
13.4.
Якщо зазначені у пункті 13.1 Особливих умов документи надані Страховику не в повному
обсязі, не в належній формі, або оформлені із порушенням існуючих норм (відсутні номер,
дата, штамп, печатка є виправлення тексту тощо), виплата страхового відшкодування або
страхова виплата не здійснюються до ліквідації цих недоліків.
14. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. СТРОК
ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ
СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
14.1.
Протягом 10 (десяти) робочих днів після отримання всіх необхідних документів для
підтвердження факту настання страхового випадку та визначення розміру збитку
Страховик:
14.1.1.
складає страховий акт з визначенням розміру страхового відшкодування або про відмову у
виплаті страхового відшкодування за формою, встановленою Страховиком;
або
14.1.2.
у випадку об’єктивної необхідності проведення додаткових заходів з розслідування
обставин страхового випадку призначає чітко визначений строк для такого розслідування,
але у будь-якому випадку не більше, ніж на 6 (шість) місяців, після закінчення якого
приймає одне з вищезазначених рішень.
14.2.
Про прийняття рішення, передбаченого пунктами 14.1.1 та 14.1.2 Особливих умов,
Страховик повідомляє Страхувальника протягом 5 (п’яти) робочих днів у письмовій формі
з обґрунтуванням причин.
14.3.
Виплата страхового відшкодування здійснюється Страховиком протягом 10 (десяти)
робочих днів з дня підписання Страхового акту, якщо інше не передбачено Договором
- 18 -

14.4.
14.5.
14.5.1.
14.5.2.
14.5.3.
14.5.4.
14.5.5.
14.5.6.

14.5.7.
14.5.8.
14.5.9.
14.6.
14.7.
14.8.
14.9.
14.10.
14.11.
14.12.

14.13.

страхування.
Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування в частині збитку, що
не підтверджена відповідними документами.
Страхове відшкодування за Договором страхування розраховується виходячи з:
розміру прямого збитку Страхувальника;
застрахованих витрат Страхувальника;
виду та розміру франшизи;
методу встановлення страхової суми за Договором страхування, а саме співвідношення
страхової суми за Договором щодо застрахованого майна до дійсної вартості цього майна;
несплаченої частини страхової премії за відповідний період страхування та/або
несплаченої страхової премії за строк дії Договору страхування відповідно до умов пункту
8.4 Особливих умов;
вартості залишків застрахованого майна, при цьому Страхувальник не має права
відмовлятися від майна, що залишилося після страхового випадку, навіть якщо воно
пошкоджено, на користь Страховика з метою отримання більшої суми страхового
відшкодування, якщо Страховик не побажає прийняти його у власність;
сум відшкодувань, отриманих Страхувальником від особи, відповідальної за заподіяний
збиток;
сум страхових відшкодувань, отриманих Страхувальником за іншими договорами
страхування;
Договором страхування можуть бути передбачені також інші особливості виплати
страхового відшкодування.
Розмір збитків Страхувальника, що пов’язані із знищенням застрахованого майна, не може
перевищувати дійсну вартість цього застрахованого майна.
Загальний розмір сплачених страхових відшкодувань не може перевищувати страхову
суму за Договором страхування.
Після виплати страхового відшкодування страхова сума та/або відповідний субліміт
страхової суми за Договором страхування зменшуються на розмір здійсненої виплати.
Виплата страхового відшкодування здійснюється в безготівковій формі, або за
погодженням між Страховиком та Страхувальником – готівкою через касу Страховика
відповідно до умов Договору страхування.
Днем виплати страхового відшкодування вважається дата списання коштів з поточного
рахунку Страховика або виплати їх готівкою через касу Страховика.
До Страховика, який виплатив страхове відшкодування за Договором страхування, у
межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, що
одержала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за заподіяний збиток.
Якщо Страхувальник отримав відшкодування збитку від особи, відповідальної за
заподіяний збиток, Страховик виплачує лише різницю між сумою, яка належить
відшкодуванню за Договором страхування та сумою, отриманою від особи, відповідальної
за заподіяний збиток.
Якщо майно застраховане у кількох Страховиків і загальна страхова сума за всіма
договорами страхування перевищує дійсну вартість майна, то страхове відшкодування, що
виплачується усіма Страховиками, не може перевищувати дійсної вартості майна. При
цьому кожний Страховик здійснює виплату пропорційно розміру страхової суми за
укладеним ним договором страхування.

15. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
15.1.
Підставою для відмови Страховика у виплаті страхового відшкодування є:
15.1.1.
навмисні дії Страхувальника або особи, на користь якої укладено Договір страхування,
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
Договір страхування, встановлюється відповідно до чинного законодавства України;
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15.1.2.
15.1.3.
15.1.4.
15.1.5.
15.1.6.
15.1.7.

вчинення Страхувальником – фізичною особою або іншою особою, на користь якої
укладено Договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку;
подання Страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет страхування або
про факт настання страхового випадку;
отримання Страхувальником повного відшкодування збитків за майновим страхуванням
від особи, винної у їх заподіянні;
несвоєчасне повідомлення Страхувальником про настання страхового випадку без
поважних на це причин або створення Страховикові перешкод у визначенні обставин,
характеру та розміру збитків;
інші випадки, передбачені законодавством;
умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у
здійсненні страхових виплат, якщо це не суперечить законодавством.

16. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
16.1.
Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у
разі:
16.1.1.
закінчення строку дії;
16.1.2.
виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі;
16.1.3.
несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором страхування
строки;
16.1.4.
ліквідації Страхувальника – юридичної особи або смерті Страхувальника – фізичної особи
чи втрати ним дієздатності, за виключенням випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24
Закону України «Про страхування»;
16.1.5.
ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством;
16.1.6.
прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
16.1.7.
в інших випадках, передбачених законодавством.
16.2.
Дію Договору страхування може бути достроково припинено за вимогою Страхувальника
або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
16.3.
Про намір достроково припинити дію Договору будь-яка Сторона зобов’язана письмово
повідомити іншу Сторону не пізніше як за 30 (тридцять) календарних днів до дати
припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
16.4.
У разі дострокового припинення дії Договору страхування, за вимогою Страхувальника
Страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії
Договору страхування, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та
страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. Якщо
вимога Страхувальника обумовлена порушенням Страховиком умов Договору
страхування, то останній повертає Страхувальнику сплачені ним страхові платежі
повністю.
16.5.
У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страховика
Страхувальнику повертається повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога
Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то
Страховик повертає йому страхову премію за період, що залишився до закінчення дії
Договору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи,
визначених при розрахунку страхового тарифу, фактичних виплат страхових сум та
страхового відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування.
16.6.
Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в
безготівковій формі, за умови дострокового припинення Договору страхування.
16.7.
Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладення у випадках,
передбачених Цивільним кодексом України, а також у випадку:
16.7.1.
коли Договір страхування укладено після настання страхового випадку;
16.7.2.
коли предметом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації на підставі
судового вироку або рішення, що набуло законної сили.
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17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
17.1.
Всі спори щодо Договору страхування вирішуються шляхом переговорів та, за
необхідності, із залученням незалежних експертів.
17.2.
При неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спірні питання розв'язуються у
судовому порядку згідно з законодавством .
17.3.
Строк позовної давності в частині пред’явлення вимог щодо виплати страхового
відшкодування регламентується законодавством.
18. ОСОБЛИВІ УМОВИ
18.1.
Положення Особливих умов, включаючи права та обов’язки Сторін Договору страхування,
причин відмови у виплаті страхового відшкодування, є обов’язковими для виконання
Сторонами Договору страхування, якщо вони прямо вказані в Договорі страхування.
18.2.
Зміни до Особливих умов Страховик зобов’язаний подати для реєстрації до
Уповноваженого органу.
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Додаток № 1
до Особливих умови добровільного страхування ризиків аграрного товаровиробника до
Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5 – 9 статті 6
Закону України «Про страхування») від 15.10.2008, що затверджені Держфінпослуг України
04.12.2008 за № 1181767
Базові страхові тарифи
на страхування ризиків аграрного товаровиробника
(строк страхування 1 рік, але не більше одного сезону (циклу)
вирощування однієї культури (групи культур))
Таблиця 1
Франшиза, %

Брутто-тариф, %

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

9,90
8,54
7,68
6,82
5,96
5,14
4,34
3,66
3,08
2,54
2,10

Таблиця 2
Структура брутто-тарифу за основними ризиками, врахована при розрахунку вищенаведених
тарифів:
Страхові ризики
Питома вага, %
Посуха
38
Вимерзання
31
Град
4
Інші ризики
27
Разом
100
Базові тарифи
на страхування плодово-ягідних насаджень та виноградників
(термін страхування 1 рік)
Таблиця 3
Брутто-тариф, %
3,0

Страхові ризики
Вимерзання
Повінь, буря, ураган, злива, обвал,
зсув, землетрус
Пожежа
Посуха
Сильні снігопади і обледеніння
Повне знищення карантинними
комахами, якщо Страхувальник
завчасно не мав відповідної
інформації про це
Град, сель
Разом

1,6
1,0
1,0
4,0
1,1
1,5
13,2
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У разі виявлення додаткових суттєвих факторів, які впливають на ризик за договором страхування, в
кожному конкретному випадку при встановленні ставки страхового платежу можливе застосування
коригуючого коефіцієнту, що визначається в діапазоні від 0,6 до 1,2.
Норматив витрат на ведення справи, врахований при розрахунку вищенаведених тарифів, складає
40%.
Актуарій
О.М. Соловейко
(Реєстраційний номер свідоцтва № 03-001 з видів страхування,
інших, ніж страхування життя, видане відповідно до розпорядження
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України
від 18.12.2008 р. № 1485.)
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