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ОСОБЛИВІ  УМОВИ   
ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ  СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР, 

БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ, 
ОРЕНДАТОРІВ, СЕЛЯНСЬКИХ (ФЕРМЕРСЬКИХ ) ГОСПОДАРСТВ 

 

Додаток  № 2 

 

До Правил добровільного страхування майна (іншого, ніж передбачено п.5-9 

ст.6 Закону України “Про страхування”) №24, Правил добровільного страхування від 
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ №25 
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                                                      1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Відкрите Акціонере Товариство “Страхова Компанія “Оранта-Січ” (надалі - Страховик) на 
підставі даних умов  та відповідно до Закону України "Про страхування" здійснює добровільне 
страхування  сільськогосподарських культур, багаторічних насаджень сільськогосподарських 
підприємств, орендаторів, селянських (фермерських) господарств з юридичними особами та 
дієздатними громадянами (далі - договір страхування) 
1.2. Терміни в цих Умовах слід розуміти в наступному розумінні: 
1.2.2. Страховик – Відкрите Акціонерне Товариство  “Страхова Компанія  “Оранта-Січ”   
створена відповідно до чинного законодавства України для здійснення страхової діяльності. 
1.2.3.Страхувальник - юридична або дієздатна фізична особа, в т.ч. іноземна - суб'єкт 
підприємницької діяльності на території України а також суб'єкти підприємницької 
діяльності - фізичні особи,  що на законних підставах уклали зі Страховиком договір 
добровільного страхування  сільськогосподарських культур, багаторічних насаджень, 
сільськогосподарських підприємств, орендаторів, селянських (фермерських) господарств). 

Страхувальник має право укласти Договір страхування на користь третьої особи - 
(Вигодонабувача). 
1.2.4. Вигодонабувач - юридична або фізична особа яка може отримати збитки внаслідок 
настання Страхового випадку та призначається Страхувальником, для отримання Страхового 
відшкодування, при укладенні Договору страхування. 
1.2.5. Договір страхування - письмова угода між Страхувальником та Страховиком, згідно якої 
Страховик бере на себе зобов'язання при настанні страхового випадку здійснити страхову 
виплату страхувальнику або іншій особі,визначеній у договорі страхування страхувальником, на 
користь якої укладено договір страхування, а Страхувальник зобов'язується сплачувати страхові 
платежі у визначений строк, та виконувати інші умови Договору. 
1.2.6. Страхова сума - грошова сума в межах якої Страховик, згідно з Договором страхування, 
зобов'язаний здійснити виплату страхового відшкодування при настанні страхового випадку. 
1.2.7. Страхова премія (платіж, внесок) - плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний 
внести Страховику, згідно з договором страхування. 
1.2.8. Страховий випадок - передбачена Договором страхування подія , яка відбулась під час дії 
договору страхування і документально підтверджена, з настанням якої виникає обов'язок 
Страховика здійснити виплату страхового відшкодування. 
1.2.9.Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки 
випадковості і ймовірності настання. 
1.2.10.Збитки - втрати, спричинені Страховим випадком, та оцінені відповідно до цих Умов і 
діючого законодавства 

1.2.11.Страхове відшкодування - грошова сума, яка виплачується Страховиком за Договором 
страхування при настанні страхового випадку, та яка може складати всю страхову суму або її 
частину. 
1.2.12.Франшиза - частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з Договором 
страхування. 
 

2.  ПЕРЕЛІК ОБ’ЄКТІВ СТРАХУВАННЯ 

 

2.1. Об’єктом страхування є майнові інтереси, що не суперечать чинному законодавству 
пов’язані з відшкодуванням втрат при загибелі або пошкоджені сільськогосподарських культур, 
багаторічних насаджень сільськогосподарських підприємств, орендаторів, селянських 
(фермерських) господарств. 
2.2. За даними Умовами страхування можуть бути застраховані: 
2.2.1. Врожай сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень плодоносного віку (за 

винятком врожаю природних сінокосів і пасовищ, культур посіяних на зелене добриво, сіяних 
підпокровних та безпокровних багаторічних трав); 
2.2.2. Врожай сільськогосподарських культур, що вирощуються у захищенному грунті 
2.2.3. Технічні, лісозахисні та інші багаторічні деревинно-кущані насадження 
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2.2.4. Дерева і кущі плодоягідних насаджень, що зростають в садах та виноградники; 
 

3.  ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ  
 

3.1. На страхування не приймаються : 
3.1.1. врожай сільськогосподарської культури, яку господарство висівало протягом три – п’ять 
років але жодного року не одержувало врожаю; 
3.1.2. врожай багаторічних насаджень плодоносного віку, якщо господарство не одержувало 
врожаю з цих насаджень протягом п’яти років, що передавали укладанню договору страхування: 
3.1.3. багаторічні насадження, що зростають в садах, знос або зрідження яких становить 70 і 
більше відсотків; такі, що підлягають списанню з балансу у зв’язку з плановою реконструкцією і 
викорчовуванням, природним відмиранням, псуванням та інше; вражені хворобами, шкідниками 
рослин; 
3.1.4. багаторічні насадження (плодові сади), закладені на ділянках з розташуванням від поверхні 
землі рівня грунтових вод: незасолених ближче 2 метрів, засолених ближче 3 метрів; 
3.1.5. посіви (посадки) сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень, що знаходяться 
в зоні, якій загрожують обвали, зсуви, повені та інші стихійні явища, з моменту об’явлення у 
встановленому порядку про таку загрозу чи складання компетентними органами відповідного 
документа (акту, висновку та ін.), підтверджуючого факт загрози. 

 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ. СТРАХОВИЙ ПЛАТІЖ.  
СТРАХОВИЙ ТАРИФ. ФРАНШИЗА 

 

4.1. Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов страхування 
зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку. Розмір страхової суми 
встановлюється  за згодою Сторін при укладенні Договору страхування . 
4.2.Врожай сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень приймається на 
страхування по страховій сумі у відповідності з розрахованою страховою вартістю. 
Розрахована страхова вартість визначається виходячи з середньої врожайності на 1 га за останні 
п’ять років та відповідної ціни (закупівельної, договорної, реалізаційної, ринкової), діючої на 
день укладання договору страхування, у розрахунку на площу, з якої заплановано отримати 
врожай. 
Визначена вартість в розрахунку вартості об’єкту страхової суми не повинна перевищувати 
вартості очікуємого врожаю.  
4.3.Вартість багаторічних насаджень  розраховується виходячи з балансу Страхувальника за 
попередній рік. 
4.4.Страховий платіж (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку 
Страхувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування. 
4.5. Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений період 
страхування. 
4.6.Розмір страхової премії визначається в залежності від розміру страхової суми на підставі 
страхового тарифу. (Додаток 1 до цих Правил) 
4.7.Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі відповідної 
статистики настання страхових випадків. Конкретний розмір страхового тарифу визначається в 
Договорі страхування за згодою сторін. 
4.8.Страховий платіж сплачується одноразово або частинами. 
4.9. У залежності від ступеня ризику, зони землеробства, умов вирощування 
сільськогосподарських культур,  Страховик може застосувати знижуючий або підвищуваючий 
коефіцієнт до базової тарифної ставки. 
4.10.В Договорі страхування може бути передбачена франшиза (умовна або безумовна) - частина 
збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з  Договором страхування. 
4.11.В разі умовної франшизи Страховик звільняється від відповідальності за збиток, якщо його 
розмір не перевищує франшизу. Якщо збиток перевищує умовну франшизу - відповідальність 
Страховика визначається розміром збитку. 
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4.12. В разі безумовної франшизи відповідальність Страховика визначається розміром збитку за 
вирахуванням франшизи. 
 

 

5. СТРАХОВИЙ РИЗИК І СТРАХОВИЙ ВИПАДОК 

 

5.1 .Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки 
ймовірності та випадковості настання. 
5.2. Страховий випадок - подія,  передбачена договором страхування або  законодавством,  яка  
відбулася  і  з  настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхового 
відшкодування  страхувальнику,  застрахованій  або  іншій  третій особі. 
5.3. Страховими ризиками  за даними умовами є: 
5.3.1. При страхуванні врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень: 
посуха, нестача тепла, зайве зволоження, перепрівання, заморозок, вимерзання, град, буря, 
буревій, повінь, сель, безводдя чи маловоддя у джерелах зрошення чи  інші, незвичні для даної 
місцевості метеорологічні чи інші природні явища, хвороби та шкідники рослин; 
5.3.2. При страхуванні врожаю сільськогосподарських культур, що вирощуються у захищеному 
грунті: 
стихійні явища, аварії чи пожежі, що призвели до руйнування захисних споруд чи припинення 
подачі електроенергії; 
5.3.3. При страхуванні плодово – ягідних, технічних, лісозахисних та інших багаторічних 

деревинно-кущаних насаджень:  
 посуха, мороз, незвичайні для даної місцевості велики снігопади, повінь, буря, ураган, злива, 
град, обвал, зсув, сель, вибух, дія підпочвених вод при природному підніманні їх рівня після 
посадки багаторічних насаджень, землетрус, просадка грунту, хвороби і шкідникі рослин; 
5.3.4. При страхуванні дерев, кущів, плодоягідних насаджень, що зростають у садах, та 
виноградників : 
морози, сильні снігопади, повінь, буря, ураган, злива, град, обвал, зсув, сель, землетрус, пожежа, 
посуха, за винятком культур, які вирощуються у зрошувальних зонах, а також повне їх знищення 
карантиними комахами, якщо Страхувальник не отримував офіційного попередження про це. 
5.4. За даними умовами страховими випадками є : 
5.4.1.При страхуванні врожаю : 
- недобір  врожаю з розрахунку на 1 га у порівнянні з застрахованою врожайністю зі всієї площі 
застрахованої сільськогосподарської культури (крім селянських (фермерських) господарств); 
- загибель чи недобір врожаю, як наслідок усіх страхових ризиків, так і окремих страхових 
ризиків (п.п. 4.3.1., 4.3.2.). 
5.4.2.При страхуванні багаторічних насаджень: 
- повна загибель (відмирання підземної та наземної частин)  усіх чи окремих дерев (кущів), як 
наслідок усіх страхових ризиків, так і окремих страхових ризиків (п.п. 4.3.3., 4.3.4.). 

5.5. При  страхуванні сільськогосподарських культур, багаторічних насаджень  не 
відшкодовуються збитки, які сталися внаслідок: 
- військових дій (військових заходів) та їх наслідків, а також громадянської війни, народних 
хвилювань, страйків, трудових конфліктів; 
- конфіскацій, реквізицій чи знищення врожаю сільськогосподарських культур та багаторічних 
насаджень з вимог військових чи громадських властей влад; 
- прямого чи непрямого впливу радіації  чи радіоактивного забруднення; 
- наміру чи необережності Страхувальника або Вигодонабувача (їх представників). 
 

 

6. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ 

 

6.1. 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, підтверджений аудитором 
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(аудиторською фірмою), та інші документи, необхідні для оцінки Страховиком страхового 
ризику. 
6.2.Договір страхування укладається на всі об’єкти страхування або на окремий вид, а саме: 
врожай всіх сільськогосподарських культур або будь-якої окремо взятої сільськогосподарської 
культури чи груп культур, якщо група дає однорідну продукцію (зерно, овочі). 
Страхування окремої сільськогосподарської культури або групи культур зазначається як 
„Вибіркове” , що не дає права на одержання страхового відшкодування за спричинені збитки, які 
за договором страхування страховим захистом не забезпечено. 
6.3.Договори страхування врожаю багаторічних насаджень, а також самих насаджень з 
орендаторами та селянськими (фермерськими) господарствами укладаються з обов’язковим 
оглядом садів та ягідників з уточненням на місці розміру площі посадок. 
6.4.Договір страхування врожаю групи сільськогосподарських культур може бути укладений за 
умови відшкодування збитку за кожну культуру окремо, або за групу в цілому, якщо група дає 
однорідну продукцію (зерно, овочі). 
6.5. Якщо після укладання договору страхування Страхувальник змінює посівну площу в бік 
збільшення, він має право укласти додатковий договір з урахуванням зміни площі між фактично 
посіяною та врахованою в основному договорі страхування. 
6.6.Додатковий договір повинен бути укладений не пізніше календарних строків, встановлених 
Страховиком для прийняття на страхування даної культури у відповідності з агротехнічними 
вказівками районних управлінь агропромислового розвитку та сільського господарства. 
Якщо пересів відбувся на площі загиблої (пошкодженної) культури, яка застрахована, 
додатковийй договір на площу пересіву не укладається.  
Страхова компанія несе відповідальність за вказану площу по договору страхування спершу 
посіяної посівної культури з урахуванням вартості фактично одержаного врожаю знову посіяної 
культури. 
6.7. Договори страхування укладаються відповідно до обраних ризиків, вказаних в п.4.3. цих 
умов: 
- по страхуванню врожаю сільськогосподарських культур – з моменту посіву (посадки); 
- по страхуванню врожаю сільськогосподарських культур, що вирощуються у захищеному грунті 
– з початку виробничого циклу (посіву, посадки); 
- по страхуванню врожаю багаторічних насаджень і самих багаторічних насаджень (дерев, 
кущів) – до відходу насаджень в зиму (припинення вегетації). 
У випадку страхування по одному договору всіх культур чи групи культур договір страхування 
укладається не пізніше календарних строків, встановлених для якої-небудь культури з числа 
приймаємих на страхування по даному договору з найбільш раннім строком посіву (посадки). 
По договорам страхування при умові сплати Страхувальником страхового платежу 
відповідальність Страховика з страхування врожаю сільськогосподарських культур починається 
з дня посіву (посадки) , а врожаю багаторічних насаджень і самих багаторічних насаджень 
(дерев, кущів) – з моменту припинення вегетації (відходу в зиму). 
- як виключення, по вибірковому страхуванню (озимі сільгоспкультури) після сходів з 
обов’язковим їх оглядом та складанням необхідних документів і встановленням відсотку 
пошкодження, яке мало місце до укладання договору страхування. 
6.8.Відповідальність Страховика закінчується: 
- з страхування врожаю сільськогосподарських культур і врожаю багаторічних насаджень – з дня 
закінчення у господарстві збирання врожаю, тобто коли врожай привезений з поля до місця 
первинної обробки, зберігання або залишений для зберігання у полі (складений у скирди, в 
бурти, ями і т.ін.); 
- з страхування врожаю багаторічних насаджень (дерев, кущів) – з дня скінчення вегетації 
(відходу в зиму) по договорам, укладеним у попередньому році. 
6.9.Факт укладання договору страхування може посвідчується виданням договору страхування 
за встановленою формою Страховика, після сплати Страхувальником повністю (при 
одноразовом внеску) чи першої частини нарахованих страхових внесків. Договір страхування 
заповнюється у двох примірниках, один з яких видається Страхувальнику, а другий залишається 
у Страховика. 
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6.10.При укладанні  договору страхування Страхувальник зобов'язаний  повідомити Страховика 
про всі відомі йому обставини, які мають суттєве значення для визначення імовірності настання 
страхового випадку і розміру можливих збитків. 
6.11.Якщо після укладення договору страхування було встановлено, що Страхувальник надав 
свідомо неправдиві відомості про обставини, які мають важливе значення для визначення 
ймовірності настання страхового випадку і обсягу можливих збитків в разі його настання, 
Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування. 

 

7.СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

7.1.Договір страхування набирає чинності з моменту внесення першого страхового платежу     

якщо інше не передбачено договором страхування. 
7.2. Факт укладання договору страхування може посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, 
сертифікатом), що є формою договору страхування. 
7.3. Договіо страхування діє на території України, якщо інше не передбачено Договором 
страхування. 

 

8.УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

8.1. Дія договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також у разі: 
- закінчення строку дії; 
- завершення збирання врожаю сільськогосподарських культур (стосується тільки договору 
страхування врожаю); 
- виконання Страховиком  зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі; 
- несплати страхувальником страхових платежів у встановлені договором (крім страхування 
врожаю сільгоспкультур). При цьому договір вважається достроково припинений 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; 
- ліквідації  страхувальника  у порядку, встановленому законодавством України; 
- прийняття   судового   рішення   про   визнання   договору страхування недійсним; 
- в інших випадках, передбачених законодавством України. 
8.2. Дію договору  страхування  може  бути достроково припинено за вимогою страхувальника 
або страховика, якщо це передбачено уловами договору страхування.  Про намір   достроково  
припинити  дію  договору  страхування будь-яка сторона зобов'язана  повідомити  іншу  не  
пізніш  як  за 30 календарних  днів  до дати припинення дії договору страхування, якщо інше ним 
не передбачено.  
8.3.У разі дострокового припинення дії договору страхування, за вимогою страхувальника 
страховик повертає  йому  страхові  платежі  за  період,  що  залишився   до закінчення  дії  
договору,  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. 
8.4. У разі  дострокового  припинення  договору страхування, за   вимогою   страховика    
страхувальнику повертаються  повністю сплачені ним страхові платежі.  Якщо вимога 

страховика обумовлена невиконанням страхувальником  умов  договору страхування,  то  
страховик  повертає  йому  страхові  платежі  за період,  що залишився до закінчення дії 
договору,  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. 
8.5.Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платіж було здійснено в безготівковій 
формі, за умови достроково припинення договору страхування. 
8.6. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у випадках, 
передбачених Цивільним кодексом України а також у разі: 
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- якщо його укладено після страхового випадку; 
- якщо об’єктом договору страхування є майно, яке підлягає конфіскаціх на підставі судового 
вироку або рішення, що набуло законної сили. 
 

9. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

9.1. Страхувальник має право: 
9.1.1. самостійно вибирати страхові ризики; 
9.1.2.укладати достроковий договір страхування призбільшенні вартості об’єктів страхування у 
період дії договору; 
9.1.3. при втраті договору страхування отримати у Страховика його дублікат; 
9.1.4. ознайомитися із дійсними Правилами; 
9.1.5. на отримання страхового відшкодування; 
9.1.6. на припинення договору страхування; 
9.1.7. страхувальники, які протягом двох років безперервно страхували багаторічні насадження у 
повній вартості, а врожай сільськогосподарських культур в повній розрахунковій страховій сумі 
і не одержували страхове відшкодування, мають право на знижку суми обчислених страхових 
платежів у розмірі до 20%; при страхуванні протягом трьох років – 30% і відповідно чотирьох – 

40%, а також надання їм місячного пільгового строку для укладання нового договору незалежно 
від того одержували вони страхове відшкодування чи ні. Новий договір оформлюється і платежі 
обчислюються з моменту закінчення дії попереднього договору. Якщо протягом пільгового 
строку станеться страховий випадок, а новий договір не буде укладено, то виплати страхового 
відшкодування проводиться виходячи за умов встановлених попереднім договором страхування 
даного об’єкту. 
9.1.8. На пільгу до 10% при умові одноразової сплати річної суми страхових платежів. 
9.2. Страхувальник зобов’язаний: 
9.2.1. своєчасно вносити страхові платежі; 
9.2.2. при укладанні договору страхування надати інформацію страховику про всі відомі йому 
обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі інформувати його 
про будь-яку зміну страхового ризику; 
9.2.3. повідомити Страховика про інші  діючі договори страхування  щодо об’єкту страхування, з 
іншими страховиками; 
9.2.4. утримувати посіви сільськогосподарських культур у відповідності протипожежних правил, 
дотримуватись агротетехнічних міроприємств щодо вирощування, збирання і зберігання врожаю 
сільськогосподарських культур та виконання вимог інших органів нагляду; 
9.2.5. повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом двох робочих днів, 
якщо інше не обумовлено договором страхування; 
9.2.6. негайно (24 години) заявити відповідним органам (міліції, пожслужбі) про настання 
страхового випадку; 
9.2.7. представити Страховику достовірну інформацію і докази про страховий випадок та його 
наслідки; 
9.2.8. вживати заходів щодо запобігання та зменшенню збитків, завданих внаслідок страхового 
випадку і збереження того, що залишилося до прибуття Страховика або його представника; 
9.2.9. надавати представнику Страховика можливість огляду об’єкту страхування до укладання 
договору страхування, у період дії договору на предмет його зберігання, та після страхового 
випадку для визначення розміру збитку; 
9.2.10. протягом трьох робочих днів (якщо інше не обумовлено договором страхування) після 
прийняття відповідними органами рішення про реорганізацію (об’єднання, відокремлення) 
ліквідацію і припинення діяльності Страхувальника повідомити про це Страховика при цьому 
права і зобов’язання, що випливають з договору страхування переходять до правонаступника 
Страхувальника за згодою Страховика. 
9.2.11.вносити страхові платежі лише у грошовій одиниці України, а Страхувальник - нерезидент 
– у іноземній вільноконвертованій валюті або у грошовій одиниці України у випадках, 
передбачених чинним законодавством України. Якщо дія Договору страхування поширюється на 
іноземну територію відповідно до укладених угод з іноземними партнерами, то порядок 
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валютних розрахунків регулюється відповідно до вимог законодавства України про валютне 
регулювання. 
9.3. Страховик має право: 
9.3.1. перевіряти відомості Страхувальника, а також коригувати умови договору за згодою 
сторін, якщо в період його дії відбудеться зміна ризику та обсяг страхової відповідальності; 
9.3.2. у випадку необхідності для участі в складанні акту запрошується фахівці відповідних 
компетентних організацій (для визначення причини страхового випадку, ступеня пошкодження і 
т.ін.); 
9.3.3. зменшити або відмовити у виплати страхового відшкодування, якщо Страхувальник не 
виконає будь-яких із перелічених у договорі страхування своїх зобов’язань; 
9.4. Страховик зобов’язаний: 
9.4.1. ознайомити Страхувальника з Умовами  страхування; 
9.4.2. скласти акт встановленої форми  протягом 15 днів: 
- з дня настання звичайних термінів збору культури при повній її загибелі на всій площі посіву 
(посадки); 
- з дня встановлення факту повної загибелі багаторічних насаджень (дерев, кущів); 
- при пошкодженні сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень – після 
оприходування всього врожаю даного року. 
9.4.3. протягом двох робочих днів , як тільки стане відомо про настання страхового випадку,  
вжити  заходів  щодо  оформлення  всіх  необхідних  документів  для  своєчасної виплати 
страхового відшкодування Страхувальнику; 
9.4.4. 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 договором страхування; 
9.4.4.при відмові у виплаті страхового відшкодування повідомити Страхувальнику 
(Вигодонабувачу) обґрунтовані причини відмови. 
9.4.5. відшкодовувати документально підтверджені витрати, понесені Страхувальником при 
настанні страхового випадку щодо запобігання  зменшення збитків, якщо це передбачено 
умовами договору 

9.4.6.за заявою Страхувальника у разі здійснення ним  заходів,  що зменшили  страховий ризик, 
або збільшення вартості майна переукласти з ним договір страхування; 
9.4.7.тримати в таємниці відомості про Страхувальника і його майновий стан, за винятком 
випадків передбачених законодавством України. 
9.5. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші права та обов’язки 
Страховика і Страхувальника. 

 

 

10. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТ СТРАХОВИХ ВІДШКОДУВАНЬ ТА ПЕРЕЛІК 
ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА 

РОЗМІР ЗБИТКІВ 

 

10.1. Виплата страхового відшкодування проводиться Страховиком згідно з Договором 
страхування на підставі заяви Страхувальника (його правонаступника або третіх осіб, 
визначених Договором страхування) і страхового акта (аварійного сертифіката), який 
складається Страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) у формі, що 
визначається Страховиком. 
У необхідних випадках для участі у складанні акту запрошуються фахівці відповідних 
компетентних організацій (для визначення причин страхового випадку, ступеня пошкодження і 
т.ін.). 
10.2. Страховик приймає рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування 
протягом 30-ти днів з дня отримання від Страхувальника всіх необхідних документів стосовно  
даного страхового випадку.  
10.3. Розмір збитку і страхового відшкодування визначається Страховиком на підставі 
складеного їм акту з урахуванням документів, одержаних від компетентних органів 
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(гідрометеослужби, станції захисту рослин, пожежного надзору і т.ін) про часи, причини і інших 
обставин загибелі чи пошкодження застрахованих сільськогосподарських культур і багаторічних 
насаджень. 
10.4. Розмір збитку визначається у залежності від того, які були прийняті на страхування 
сільськогосподарські культури і багаторічні насадження: 
- по окремій культурі; 
- по декількох культурах разом; 
- по групі культур. 
10.5. Збитком по сільськогосподарським культурам вважається вартість кількісних втрат врожаю 
основної продукції застрахованої культури (групи культур) з усієї площі посіву (посадки) у 
господарстві, обчислена як різниця між розрахованою вартістю врожаю на 1 га, прийнятої при 
укладанні договору страхування, і вартістю фактично отриманого врожаю даного року. При 
цьому вартість фактично одержаного врожаю обчислюється по цінах реалізації в поточному 
році. 
10.6.В разі загибелі застрахованих культур з наступним їх пересівом (підсівом) розмір збитку 
визначається з урахуванням вартості фактично одержаного валового врожаю основної культури, 
що обчислена за цінами, прийнятими при укладанні договору страхування і фактичної вартості 
врожаю культур на площі, що проводився пересів (подсів), обчисленої за цінами реалізації у 
поточному році. 
10.7.Середня вартість затрат на пересів і підсів на 1 га визначається Страховиком по 
встановленим у сільському господарстві нормам виходячи з вартості робіт, що проводяться при 
пересіві (подсіві) і вартості насіння знову посіяних культур. 
10.8.Якщо посіяно (насаджено) будь-яку культуру на площі більшій ніж була прийнята на 
страхування, розмір збитку при її загибелі (пошкодженні) визначається з розрахунку всієї 
фактичної площі посіву даної культури. Сума страхового відшкодування виплачується 
пропорційно відсотку, який складає площа культури за договором страхування від фактично 
посіяної. 
10.9. Якщо платежі за договором страхування були сплачені повністю у встановлений строк, а 
при складанні акту про загибель (пошкодження) сільгоспкультури на підставі первинних 
облікових документів господарства виявиться, що сівбу (садіння) пошкодженої культури 
проведено на площі меншій, ніж була прийнята на страхування, то зайві платежі за заявою 
Страхувальника підлягають поверненню. 
10.10. Розмір збитку по загиблих багаторічних насадженнях (деревам, кущам) визначається 
виходячи з дійсної їх вартості на момент укладання договору страхування за виліком суми зносу 
та вартості залишків. Страхове відшкодування виплачується у розмірі збитку, але не більше 
страхової суми, обумовленої договором страхування. 
10.11. Виплати страхового відшкодування за загиблі (пошкоджені) сільськогосподарські 
культури і багаторічні насадження проводиться у такому відсотку від суми збитку: 
- у якому відсотку від розрахункової вартості вони були застраховані; 
- який відсоток складає вся сума внесених внесків до їх загальної річної суми, нарахованої в 
цілому по договору страхування (у випадку неповної сплати страхових внесків). 
10.12. Страхове відшкодування виплачується Страховиком на протязі 30- ти днів, з дня 
прийняття такого рішення. 
10.13.  При відмові у виплаті страхового відшкодування Страховик повідомляє про це 
Страхувальника в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом 5-ти робочих 
днів з дня прийняття такого рішення. 
10.14. Із суми страхового відшкодування утримується черговий платіж. 
10.15. За кожний день затримки у виплаті з вини Страховика Страхувальнику виплачується пеню 
у розмірі 0,5% від наліченої суми страхового відшкодування. 
10.16.Страхове відшкодування виплачується безготівковим шляхом або готівкою. 
 

11.СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ 
СТРАХОВОЇ ВИПЛАТИ 
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11.1. Рішення про виплату страхового відшкодування або відмову у виплаті з зазначенням 
причин відмови Страховик приймає протягом  15 діб від дня  складання страхового акту і 
одержання всіх необхідних документів від компетентних органів.  
 

12.ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

 

12.1. При настанні страхового випадку на протязі двох робочих днів (якщо інший термін не 
визначений у договорі страхування) повідомити про це Страховика.  
12.2. Негайно заявити відповідним органам (міліції, пожслужби) про настання страхового 
випадку; 
12.3. представити Страховику достовірну інформацію і доказати про страховий випадок та його 
наслідки; 
12.4. вжити заходів щодо запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок страхового 
випадку і збереження того, що залишилося до прибуття Страховика або його представника; 
12.5.надавати представнику Страховика можливість огляду об’єкту страхування до укладання 
договору страхування, у період дії договору на предмет його зберігання, та після страхового 
випадку для визначення розміру збитку. 
12.6.Інші дії, обумовлені  договором страхування. 
 

13. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ  СПОРІВ 

 

13.1.Суперечки, пов'язані із страхуванням, вирішуються в порядку, передбаченому чинним 
законодавством України. 
13.2. Позов по вимогам, які витікають із Договору страхування може бути пред'явлений 
Сторонами в термін, передбачений чинним законодавством України. 

 

 

14. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

 

14.1.Підставою для відмови страховика у здійснені страхових виплат або страхового 
відшкодування є: 
- навмисні дії страхувальника або особи, на користь якої укладено договір страхування, 
спрямовані на настання страхового випадку; 
- вчинення страхувальником громадянином або іншою особою, на користь якої укладено договір 
страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку; 
- подання страхувальником  свідомо неправдиві (неповні) відомості про об’єкт страхування або 
про факт настання страхового випадку; 
- отримання страхувальником  відшкодування збитків від особи винної у їх  заподіяні; 
- несвоєчасне повідомлення страхувальником про настання страхового випадку без поважних на 
це причин або створення страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру 
збитків. 
14.2.Інші випадки, передбачені чинним законодавством України  

 

15. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

 

15.1. Наслідки збільшення страхового ризику під час дії договору страхування. 
15.1.1. Під час дії договору страхування Страхувальник зобов'язаний негайно (протягом 2-х 
робочих днів), якщо інший термін не передбачено договором страхування, повідомити 
Страховика про значні зміни, які стали йому відомі, в обставинах, які були представлені 
Страховику при укладанні договору, якщо ці зміни можуть суттєво вплинути на збільшення 
страхового ризику (зміна обставин визнається суттєвою, коли вони змінилися настільки, що, 
якби сторони мали змогу це передбачити, то договір взагалі не було б укладено, або було б 
укладено на значно інших умовах). 
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15.1.2. В разі отримання інформації про обставини, які стали причиною збільшення страхового 
ризику, Страховик має право вимагати зміни умов договору страхування або сплати 
Страхувальником додаткового страхового платежу відповідно до збільшення ризику. 
15.1.3. Якщо Страхувальник заперечує проти зміни умов договору страхування або доплати 
страхового платежу, Страховик має право вимагати дострокового припинення дії договору. При 
цьому, 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, фактичних виплат страхових сум, що були 
здійснені за цим договором страхування. 
15.1.4. У випадку, якщо Страхувальник не повідомить Страховика про значні зміни під час дії 
договору страхування в обставинах, які враховувались при укладанні договору, останній має 
право вимагати дострокового припинення дії договору. 
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                             Додаток № 1 

                 до Особливих Умов добровільного 

страхування сільськогосподарських 

культур та багаторічних насаджень            
сільськогосподарських                              
підприємств,орендаторів, 
селянських(фермерських) 
господарств  

   

 

 

СТРАХОВІ ТАРИФИ 
 

1. При добровільному страхуванні сільськогосподарських культур, багаторічних насаджень  
базові страхові тарифи встановлюються в незалежності від терміну страхування за 
об’єктами страхування.  

2.  

Таблиця 1 

  

Річні базові страхові тарифи  у відсотках від страхової суми 

 

Страхові випадки Об’єкти страхування Тариф 

Загибель, недобір врожаю Ярі зернові, зернобобові, соя 7,0 

 Озимі зернові 11,0 

 Соняшник, інші технічні культури 9,0 

 Кормові культури 15,0 

 Овочі відкритого грунту, баштани 
продовольчі, насінники 

15,0 

 Картопля 15,0 

 Сади, ягідники, виноград та інші насадження 18,0 

 Інші с/г культури 6,5 

 Культури захищенного грунту 5,5 

Загибель багаторічних 
насаджень 

Сади, ягідники, виноград та інші багаторічні 
насадження 

5,0 

 

2. При укладанні договору страхування на термін до одного року розмір тарифу 
розраховується виходячи з розміру річного страхового тарифу з урахуванням коефіцієнтів, що 
наведені у таблиці 2. При цьому неповний місяць дії договору страхування рахується за повний. 

 

Таблиця 2 

  

  Коефіцієнт короткостроковості 
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Строк дії 
договору 
страхування 
(місяців) 
 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

Коефіцієнт 
короткострок
овості 
 

0,20 

 

0,30 

 

0,40 

 

0,50 

 

0,60 

 

0,70 

 

0,75 

 

0,80 

 

0,85 

 

0,90 

 

0,95 

 

 

3. Реальний страховий тариф за договором страхування розраховується шляхом множення 
базового страхового тарифу на корегуючі коефіцієнти. Корегуючі коефіцієнти встановлюються 
Страховиком в залежності від різноманітних факторів ризику, таких як характер діяльності 
Страхувальника, вид майна, яке приймається на страхування, місцезнаходження об’єкту 
страхування, наявність охоронних систем та інших суттєвих факторів. 

 

 

 

4. В залежності від величини  франшизи застосовуються корегуючі коефіцієнти згідно 
таблиці 3: 

 

Таблиця 3 

 

Корегування тарифу за франшизою 

Франшиза Коефіцієнт 

0-0,1 1,15 

0,1-0,5 1,00 

0,5-1,0 0,95 

1,0-3,0 0,90 

3,0 та більше 0,85 

 

Допускається використання інших корегуючих коефіцієнтів, добуток яких (за винятком 
коефіцієнту короткостроковості)  знаходиться  в діапазоні 0,1-7,0. 

5. Норматив витрат на ведення справ становить 30%. 

 

 

      

           Актуарій                                                                                                  Бабко В. Л. 
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