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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Терміни, які використовуються в Особливих умовах добровільного страхування 

сільськогосподарських культур на основі індексу врожайності (надалі - Особливі умови):  

       Буря, ураган, буран – сильний тривалий вітер (рух повітряних мас), вище 9-ти балів за 

шкалою Бофорта і швидкістю понад 20 м/с, з дощем, снігом або без них, що викликає 

загибель або пошкодження сільськогосподарських культур, вилягання рослин, незворотне 

виривання та/або ламання стебел. 

Вимерзання – загибель або пошкодження посівів, як правило озимих сільськогосподарських 

культур внаслідок впливу низьких температур на ґрунті протягом більше 3 днів, на глибині 

залягання вузла кущення, що дорівнюють або є нижчими кристалічної межі для цієї культури 

у відповідному регіоні у період до початку травня. 

Вимокання – весняна загибель рослин у наслідок нестачі кисню для дихання, що 

зумовлюється тривалим перебуванням їх в умовах застою талої води (упродовж 10 – 15 днів і 

більше). 

       Випрівання – загибель рослин озимих культур внаслідок тривалого перебування рослин під 

високим сніговим покровом (понад 30 см), коли температура ґрунту на глибині залягання ву-

зла кущення близька до 0 ºС протягом 80-100 днів (не обов’язково поспіль), та при слабкому 

промерзанні або при талому ґрунті. Відбувається аномальний ріст конуса наростання взимку, 

ураження рослин грибковими захворюваннями і внаслідок цього – загибель навесні. 

       Вигодонабувачі - юридичні або фізичні особи, які можуть зазнати збитків в результаті на-

стання страхового випадку. Вигодонабувач призначається Страхувальником і може бути змі-

нений до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено умовами договору страху-

вання. 

       Вторинні хвороби рослин – масовий розвиток захворювань рослин, що викликаються напі-

впаразитичними збудниками, що є наслідком первинного механічного пошкодження рослин 

градом, бурею, зливою, низькою температурою, стоячою водою чи іншими подіями. 

        Договір страхування - письмова угода між Страхувальником і Страховиком, згідно з якою    

Страховик бере на себе зобов'язання в разі настання страхового випадку здійснити в межах 

страхової суми виплату страхового відшкодування Страхувальнику або Вигодонабувачу, а 

Страхувальник зобов'язується сплачувати страхову премію (страховий  платіж, страховий 

внесок) у визначені строки та виконувати інші умови договору (далі по тексту – Договір 

страхування). 

        Заставна вартість - вартість одиниці продукції сільськогосподарської культури, визначена    

відповідними нормативно-правовими актами України, якщо інше не обумовлено договором 

страхування. 

Застрахована площа - площа посівів сільськогосподарської культури, для надання страхо-

вого захисту щодо врожаю з якої по договору страхування нарахована страхова премія. Ця 

площа повинна бути розташована в районі, що вказаний в заяві на страхування, прийнятої 

Страховиком. 

Заморозок – зниження температури нижче 0С на поверхні ґрунту і рослин, що 

спостерігається у вегетаційний період при позитивних середньодобових температурах 

повітря, яке викликає загибель або пошкодження сільськогосподарських культур внаслідок 

появи в пошкодженій рослині одного або більше симптомів, таких як: внутрішньоклітинні 

кристали льоду, що порушують клітинну структуру (клітинна загибель), загибель 

репродуктивних органів і зневоднення або „висмоктування зерна”. 

       Землетрус – коливання земної кори, зумовлене природними геофізичними явищами, що ви-

кликають розломи, зсуви, зміщення ділянок земної поверхні, що робить неможливим своєча-
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сне виконання технологічних операцій при вирощуванні сільськогосподарських культур і, як 

наслідок, зниження чи втрату їх врожаю  

       Злива, поводь, паводок – надлишок вологи (рясні опади або інтенсивне танення снігу), що 

викликає застоювання води на полях і, як наслідок, загибель рослин в результаті порушення 

газообміну, що також призводить до втрати або повної загибелі врожаю внаслідок неможли-

вості проведення збиральних робіт. Фітопатогенний вплив надлишкової вологості на росли-

ни полягає у тому, що на тих ділянках, де довгий час зберігається волога, починають виника-

ти захворювання, такі як кореневі та стеблові гнилі, що призводять до значного зниження 

врожайності . 

       Зміна страхового ризику зміна будь-якої інформації, наведеної в заяві-анкеті на страхування, 

Договорі страхування або додатках до них, та зміна будь-якої іншої інформації, що надавалась 

Страхувальником (Вигодонабувачем) Страховику у письмовій формі. 

       Ожеледь – шар льоду на поверхні ґрунту (притерта льодяна кірка) або снігового покриву 

(висяча льодяна кірка), що утворюється в результаті сонячної радіації, глибоких відлиг, які 

змінюються на мороз, опадів або туману в холодний період року і викликають загибель 

рослин в результаті механічної дії (розрив вегетативних органів, кореневої системи), а також 

в результаті порушення процесів газообміну рослин.  

       Пожежа – неконтрольований процес горіння, що супроводжується знищенням посівів 

сільськогосподарських культур в результаті дії вогню (в тому числі викликаного ударом 

блискавки, аварією електромережі, вибухом, підпалом), що здатний самостійно 

поширюватися поза місцями, спеціально призначеними для його розведення і підтримання, а 

також пошкодження або знищення посівів продуктами горіння і засобами пожежогасіння, 

що застосовуються з метою попередження пожежі. 

         Посуха – загибель та пошкодження рослин внаслідок комплексу гідрометеорологічних умов, 

що створюють невідповідність між потребою рослин у воді та надходженням її з ґрунту; 

засуха обумовлюється тривалим дефіцитом опадів при підвищеному температурному режимі 

у теплий період року, внаслідок чого вичерпуються запаси вологи ґрунту за рахунок 

випаровування і транспірації; посуха може проявлятися у формі атмосферної, коли 

утримуються високі температури повітря на фоні низької відносної вологості повітря (менше 

30%) та у формі ґрунтової, коли відбувається значне висушування ґрунту, посуха призводить 

до втрати тургору рослин та поступового їх засихання, зниження продуктивності тощо. 

       Смерч – це атмосферний вихор, який виникає в грозовій хмарі і поширюється донизу, 

інколи до самої землі у вигляді темного хмарного рукава діаметром десятки або сотні метрів. 

     Страхова врожайність розрахований Страховиком кількісний показник врожайності сіль-

ськогосподарської культури з одного гектару посівної площі для району (області) України. 

     Страхова врожайність розраховується Страховиком для кожного району (області) України 

до укладання Договору страхування на основі середньої врожайності, яка склалася в районі 

(області) України в кожному з останніх п’яти (шести, семи, восьми, дев’яти, десяти, 

п’ятнадцяти, двадцяти, двадцяти п’яти, тридцяти) років на основі даних, оприлюднених 

Державним комітетом статистики України. 

     Страхова врожайність (С.В.) розраховується за формулою: 

С.В. = (Сер.В1 + Сер.В2 + Сер.В3 + .......... + Сер.ВN)/ N 

Де: 

Сер.В1. ...... Сер.ВN. - середня врожайність в районі (області) України в кожному з років; 

N – кількість років, за які Страховиком вибирається статистична інформація, опублікована 

Державним комітетом статистики України, для розрахунку страхової врожайності. 
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     Страхове покриття рівень страхової врожайності, що покривається страхуванням. Страхо-

ве покриття встановлюється в Договорі страхування за узгодженням із Страхувальником, і 

може становити від 50% (п’ятдесяти відсотків) до 80% (вісімдесяти відсотків) від страхової  

врожайності. 

     Страхова сума грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов Договору страху-

вання зобов’язаний провести виплату страхового відшкодування при настанні страхового 

випадку. 

    Страхове відшкодування - грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до 

умов Договору страхування при настанні страхового випадку  

    Суховій  - вітер  із  швидкістю більше 5 м/с при  відносній  вологості повітря 30% і нижче, 

температурі повітря 25ºС і вище, дефіциті вологості повітря 15 мілібарів і більше. Суховій 

спричиняє зниження продуктивності посівів внаслідок  зневоднювання рослин і порушення 

в них фізіологічних процесів. 

  Страховий платіж - (страховий внесок, страхова премія) - плата за страхування, яку Стра   

хувальник зобов'язаний внести Страховику згідно з Договором страхування. 

Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки 

ймовірності та випадковості настання 

Страховий тариф - ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений пері-

од страхування. 

Страхувальник - юридична особа або інший суб’єкт господарювання, які уклали із Стра-

ховиком договір добровільного страхування сільськогосподарських культур на основі інде-

ксу врожайності. 

     Страховик - Приватне Акціонерне Товариство “СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМАЛЬТЕЯ»”.  

Тривалі дощі – інтенсивні атмосферні опади, що випадають безперервно або з незначною 

перервою протягом доби, інколи декількох діб (2-3) з кількістю опадів 100 мм і більше. 

    Удар блискавки – спрямований в наземні об’єкти розряд атмосферної електрики, що ви-

кликає запалення, пошкодження або повне знищення посівів сільськогосподарських куль-

тур. 

     Ціна відшкодування - вартість одиниці продукції сільськогосподарської культури, яка до-

рівнює заставній вартості, якщо інше не обумовлено Договором страхування. Ціна відшко-

дування визначається до укладання договору страхування разом із страховою врожайністю. 

1.2. Ці Особливі умови розроблені відповідно до Закону України "Про страхування" та інших 

законодавчих та нормативно-правових актів України, і визначають умови, порядок укладання 

договорів добровільного страхування сільськогосподарських культур на основі індексу врожай-

ності. 

1.3. Терміни, що не обумовлені цими Особливими умовами, визначаються відповідними чинни 

ми законодавчими та нормативно-правовими актами України. 

 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

2.1. Предметом Договору страхування  є майнові інтереси Страхувальника, що не супере-

чать Закону, та пов’язані з його фінансовими (матеріальними) збитками при здійсненні ним під-

приємницької та господарської діяльності, пов’язаної з  володінням, користуванням та розпоря-

дженням урожаєм сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень. 

2.2. На страхування приймаються наступні види посівів (насаджень) : 

- озимих зернових культур; 

- ярих зернових культур; 

- технічних культур; 

- зернобобових культур; 
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- картоплі; 

- овочів відкритого та закритого ґрунту; 

- кормових культур; 

- багаторічних плодово-ягідних насаджень; 

- інших сільськогосподарських культур, що зазначаються в договорі страхування. 

2.3. Застрахованим може бути як весь врожай, так і його окрема частина (вибіркове страху-

вання). При страхуванні всього врожаю сільськогосподарських культур може бути укладений 

Договір страхування на повну вартість або в певній частині. 

2.4. Страховик і Страхувальник укладають Договір добровільного страхування  врожаю 

сільськогосподарських культур на основі індексу врожайності, посіви яких переглянуті і оцінені 

Сторонами в порядку, передбаченому цими Особливими умовами і Законом, про що складається 

первинний акт огляду, який є невід’ємною частиною Договору страхування.  

2.5. На страхування не приймаються: 

2.5.1. сільськогосподарської культури, що Страхувальник висівав останні 3 роки, що передують 

року страхування, але в жодному році не одержував продукції; 

2.5.2. багаторічних   плодово-ягідних   насаджень   плодоносного   віку,   якщо Страхувальник 

протягом останніх 3 років попереднього року страхування, не одержував продукції з цих 

насаджень, а також знос яких склав більш 70 відсотків; 

2.5.3. багаторічних плодово-ягідних насаджень, які належать до списання в зв'язку з плановою 

реконструкцією і розкорчуванням, природним відмиранням, псуванням, ушкодженням, 

хворобами; 

2.5.4. сільськогосподарських культур і багаторічних плодово-ягідних насаджень, якщо до моме-

нту укладення договору страхування вони знаходяться в зоні, якій загрожують обвали, 

зсуви, повені й інші стихійні лиха, факт настання яких вже об’явлений та може бути підт-

верджений компетентними органами; 

2.5.5. багаторічних плодово-ягідних насаджень і посівів сільськогосподарських культур із явни-

ми ознаками поразки хворобами, ушкоджених внаслідок несприятливих погодних умов, 

або засмічених карантинними бур'янами. 

 3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ 

3.1.При укладенні Договору страхування встановлюється загальна страхова сума по Договору 

страхування в цілому та за кожним застрахованим врожаєм. При прийнятті на страхування 

врожаю різноманітних сільськогосподарських культур і багаторічних плодово-ягідних наса-

джень страхові суми (ліміти страхового відшкодування) встановлюються по кожній культурі 

або групі однорідних культур, окремому страховому ризику, групам страхових ризиків. Ви-

плати, які здійснюються в відношенні врожаю кожної застрахованої культури, не можуть пе-

ревищувати ліміту страхового відшкодування, встановленого по даній культурі. 

3.2.Страхова сума добровільного страхування врожаю сільськогосподарських культур на основі 

індексу середньої врожайності (СС) визначається в розмірі вартості врожаю, яка обчислюєть-

ся шляхом множення страхової врожайності з гектара за останні п’ять (десять, п'ятнадцять, 

двадцять) років, оприлюднених даних Державним комітетом статистики України про серед-

ню врожайність для адміністративного району (області) України, на ціну 1 центнера продук-

ції, що склалася за минулий рік (або за згодою сторін на заставну ціну цього виду продукції, 

визначену в установленому порядку), та на застраховану площу, з якої має бути зібрано вро-

жай: 

СС = С.В. х Ц.в. х З.пл. х С.П. 

Де:  

С.В. – страхова врожайність;  
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       Ц.в. – ціна відшкодування; 

       З.пл. – застрахована площа; 

С.П. – страхове покриття 

 

3.3.Страхова сума не повинна перевищувати дійсну вартість застрахованого врожаю на момент 

укладання Договору страхування. Якщо інше не передбачено договором страхування по сіль-

ськогосподарських культурах дійсна вартість визначається, виходячи із середньої врожайнос-

ті в даній місцевості  і відповідної (договірної, реалізаційної, ринкової) ціни, що діє на поточ-

ний рік страхування, у розрахунку на площу, з якої заплановано одержання врожаю по окре-

мій культурі (по врожаю багаторічних насаджень у розрахунок приймається площа плодоно-

сного віку минулого року) по звітним даним Страхувальника. 

3.4. Середня врожайність сільськогосподарської культури (групи культур або виду продукції) 

визначається як середня арифметична складанням врожайності в цілому по району за остан-

ні п'ять років. При цьому, в розрахунок приймаються роки, коли врожай не був отриманий 

внаслідок повної загибелі або культура не висівалась.  

3.5.Середня врожайність визначається: 

3.5.1. для культур, що дають один вид основної продукції (зернові, маслянисті, тощо) – окремо 

по кожній культурі; 

3.5.2. для культур, що дають два-три види основної продукції (льон-довгунець, коноплі, кенаф, 

багаторічні й однолітні сіяні трави, тощо) – окремо по кожному виду основної продукції; 

3.5.3. для культур, що дають однорідну продукцію (овочеві, баштанні культури, квіти, тощо) - у 

залежності від порядку прийняття на страхування: окремо по кожній культурі або в ціло-

му по групі; 

3.5.4. для культур, що дають однорідну продукцію, але враховуються господарством окремо 

(цукровий буряк фабричний і його маточники, овочеві і маточники дворічних овочевих 

культур, кормові коренеплоди та їх маточники, тощо) - по середній врожайності за кож-

ний рік по обох видах продукції; 

3.5.5. для садів при чітко вираженій періодичності плодоносіння – по роках, що відповідають 

року, під врожай якого укладається договір страхування, тобто при страхуванні врожаю в 

парному році середня врожайність визначається за п'ять парних років, а при страхуванні 

врожаю непарного року - за п'ять непарних років з останніх десятьох. 

3.6.Вартість врожаю культури (групи культур, виду продукції) визначається: 

3.6.1. для культур, на продукцію яких встановлені єдині державні закупівельні ціни, - за цими 

цінами; 

3.6.2. для культур, на продукцію яких встановлені диференційовані або вільні ціни, -  за се-

редньою ціною, що склалася в Страхувальника (у господарстві, районі, регіоні) за останні 

3 роки; 

3.6.3. для кормових культур за плановою або фактичною (у середньому за 5років) собівартістю 

продукції; 

3.6.4. для культур закритого ґрунту (крім насіннєвих), квітів, декоративних рослин, саджанців – 

за середніми, що склалися у Страхувальника (у господарстві, районі) цінами реалізації 

кожного виду продукції за попередній рік; 

3.6.5. для груп культур (овочі, баштанні) за середніми цінами культур даної групи; 

3.6.6. для саджанців, квітів, інших видів, що у рік посадки (посіву) продукції не дають, - за фак-

тичними (плановими) витратами на посів (посадку) і догляд за ними. 

3.7.Вартість врожаю ділянок розмноження особливо цінних сортів та культур встановлюється за 

домовленістю, виходячи з реальних витрат. 

3.8. За бажанням Страхувальника врожайність сільськогосподарських культур може бути застра-

хована в повній вартості або в її частині. 
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3.9. Якщо розмір страхової суми, встановлений у Договорі страхування, менше вартості застра-

хованого врожаю, виплачується частка страхового відшкодування, яка дорівнює частці стра-

хової суми у вартості застрахованого врожаю, якщо інше не передбачено Договором страху-

вання.  

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ 
 

4.1. Страховими ризиками, згідно цих Особливих умов є: град, злива, поводь, паводок, тривалі 

дощі, посуха, вимокання, випрівання, вимерзання, ожеледь, заморозки, ураган, смерч, сухо-

вій, землетрус, пожежа, удар блискавки, розвиток хвороб, епіфітотійне розмноження шкід-

ників рослин, пошкодження комахами, гризунами і птахами та будь-які стихійні чи погодні 

явища згідно класифікації Державного комітету України по гідрометеорології, Державних 

служб захисту та карантину рослин, які можуть призвести до зниження середньої врожайно-

сті в районі (області) України. 

4.2. Страховим випадком вважається заподіяння Страхувальнику збитків, які виникли внаслідок 

прямої дії страхових ризиків, зазначених в п.4.1. цих Особливих умов, та які  призвели до 

зниження рівня середньої врожайності в районі (області) України нижче рівня страхового 

покриття, вказаного в Договорі страхування. 

4.3. Випадки  визнаються  страховими, якщо вони настали в період  дії Договору страхування. 

 

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ 

СТРАХУВАННЯ 
 

5.1. Страховий захист розповсюджується на страхові випадки, що настали в період дії Договору 

страхування. Якщо події, які призвели до настання страхового випадку, розпочалися на по-

чатку дії Договору страхування, страхове відшкодування підлягає виплаті лише в тому разі, 

коли Страхувальник не знав і не міг знати про ці події, що призвели до цього страхового 

випадку. Якщо про такі події було оголошено у встановленому порядку, а Страхувальник 

його проігнорував та не повідомив Страховика до моменту укладення Договору страхуван-

ня, страхове відшкодування не виплачується. 

5.2. Якщо інше не передбачено умовами Договору страхування, не підлягають страхуванню: 

5.2.1. врожай  культур, що висіваються на зелене добриво або пасовищне використання; 

5.2.2. врожай природних сінокосів; 

5.2.3. врожай підпокривних та безпокривних багаторічних трав; 

5.2.4. врожай сільськогосподарських культур, які висівались Страхувальником три останні роки 

підряд, але жодного року від них не отримано врожаю через повну загибель (знищення). 

5.2.5. врожай сільськогосподарських культур, посів яких проводився насінням не районованих 

сортів в даному регіоні. 

5.2.6. врожай сільськогосподарських культур, які не розміщені в зоні офіційного землевпорядку-

вання. 

5.3. Включення в Договір страхування перелічених в пункті 5.2. цих Особливих умов сільського-

сподарських культур можливе шляхом встановлення додаткових умов страхування та збіль-

шення суми страхового платежу, що повно та вичерпно обумовлюється Договором страху-

вання.  

5.4. Не є страховим випадком понесення збитків Страхувальником внаслідок: 

5.4.1. вогню або стихійного явища, які трапились у таку пору року, коли за агротехнічними 

умовами для даної місцевості і року, врожай сільськогосподарських культур повинен 

бути зібраним; 

5.4.2. техногенних аварій, будь-якого забруднення або зараження навколишнього середо-

вища; 
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5.4.3. пошкодження або втрати застрахованих культур в результаті настання  осіннього за-

морозку, що трапився в звичайну для даної місцевості пору; 

5.4.4. протиправних дій третіх осіб; 

5.4.5. грубого порушення прийнятої технології вирощування культур, режиму експлуатації 

дренажної і меліоративної систем, недотримання агротехнічних заходів, розпоря-

джень пожежного нагляду, енергонагляду й інших компетентних органів; 

5.4.6. відсутності організації належної охорони і забезпечення цілості зібраного вро-

жаю до його оприбуткування; 

5.4.7. військових дій або заходів, громадянської війни, народних хвилювань, заколотів, 

будь-яких дій військової або цивільної влади, терористичних актів, дій осіб, які дія-

ли по політичних мотивах; 

5.4.8. дії радіації чи радіоактивних речовин, застосування будь-якої зброї, заснованої на ви-

користанні атомного чи ядерного поділу та/або синтезу або інших подібних реакціях, 

застосування хімічної або бактеріологічної зброї; 

5.4.9. інших дій, передбачених законодавством України. 

5.5. За цими Особливими умовами не відшкодовуються будь-які непрямі збитки, завдані страхо-

вим випадком. До непрямих збитків відноситься: недоодержаний прибуток (втрачена  виго-

да), моральна шкода, додаткові витрати (штрафні та адміністративно - господарські санкції 

тощо), збитки  внаслідок вимушеної перерви у виробництві та інші будь-які непрямі збитки 

Страхувальника (Вигодонабувача). 

 

 6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 
 

6.1. Договір страхування укладається на строк дії - один календарний рік, якщо інший строк не 

буде погоджено Страховиком та Страхувальником в Договорі страхування. В будь-якому 

випадку строк дії Договору страхування не може перевищувати один цикл вирощування 

сільськогосподарської культури. 

6.2. Договір страхування набирає чинності з моменту внесення Страхувальником на поточний 

рахунок (або в касу) Страховика в повному обсязі страхової премії, якщо інше не буде пе-

редбачено Договором страхування. 

6.3. Договором страхування може бути передбачено, що Договір страхування набирає чинності 

з 00 год. 00 хв. (за Київським часом) дати, вказаної в Договорі страхування як дата початку 

дії Договору страхування, але в будь-якому випадку не раніше 00 год. 00 хв. (за Київським 

часом) дати, наступної за датою надходження в повному обсязі страхової премії на поточ-

ний рахунок Страховика (або першої частини страхової премії – якщо сплата страхової 

премії передбачена Договором страхування частинами). 

6.4. Договір страхування врожаю сільськогосподарських культур на основі індексу врожайності 

закінчується о 24 годині дня, що зазначений в Договорі страхування  як дата завершення 

збору врожаю застрахованої сільгоспкультури, встановленого агротехнічними вимогами  

для даного регіону.   

6.5. Дія Договору страхування поширюється лише на площі, зазначені в Договорі страхування 

як застраховані. 

6.6. Відповідальність Страховика починається з відновлення вегетації озимих культур чи з поя-

ви сходів ярових культур і діє до дати збирання врожаю сільськогосподарської культури, 

встановленої агротехнічними вимогами для регіону.  

6.7. Договір діє виключно в межах території України, конкретне місцезнаходження сільського-

сподарських культур та багаторічних плодово-ягідних насаджень вказується в Заяві Страху-

вальника на страхування. 
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 7. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

7.1. Договір страхування укладається в письмовій формі. 

7.2. Для укладання Договору страхування особа, яка бажає укласти Договір страхування, подає 

Страховику письмову заяву (та зазначені в такій заяві документи) за формою та в порядку, 

встановлених Страховиком, або іншим чином, погодженим зі Страховиком, заявляє про 

свій намір укласти Договір страхування. 

7.3. До Договору страхування Страхувальником додаються наступні документи: 

- довідка про середню врожайність в районі (області) за останні п’ять років, довідка (витяг) з 

плану розвитку господарства (бізнес-плану), довідка про фінансовий стан Страхувальника;  

- карта-схема або типовий опис площі посіву (висаджування) та вирощування сільгоспкультури 

(групи культур), багаторічних насаджень плодоносного віку, плодово-ягідних насаджень і 

виноградників, акти обстеження тощо; 

- документи, що містять інформацію про характер виробничої діяльності Страхувальника, визна-

чені Страховиком. 

7.4. Страхувальник несе відповідальність за достовірність та повноту інформації, наданої ним 

Страховику в Заяві на страхування. 

7.5.Договір страхування укладається: 

 - із страхування озимих сіяних культур – після появи сходів восени (кущіння), але не пізніше 

01 грудня року укладання Договору страхування та відновлення вегетації навесні; 

 - із страхування ярих сіяних зернових та зернобобових, кукурудзи, технічних, кормових ку-

льтур, картоплі, висадок – після появи сходів навесні; висаджених – після їхнього приживан-

ня. 

7.6. Якщо після укладення Договору страхування Страхувальник збільшує посівну площу, він 

має право на збільшення страхової суми шляхом укладання додаткової угоди до договору 

страхування та сплати додаткового страхового платежу. 

7.7. Договір страхування укладається за умови, коли площа, що приймається на страхування, 

засіяна сільськогосподарською культурою до або в час надання Страхувальником інформа-

ції про засіяну площу, крім випадків коли Договором страхування не визначено інше. Пло-

ща, засіяна сільськогосподарською культурою, що приймається на страхування, повинна 

бути розташована в районі (області) України, який вказано в Заяві на страхування, або в 

іншому документі, що додається до Договору страхування. 

7.8. При укладанні Договору страхування Страховик має право запитати у Страхувальника до-

даткову інформацію про його фінансовий стан та іншу суттєву для укладання Договору 

страхування інформацію. 

7.9. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись страховим полісом (свідоцт-

вом, сертифікатом), що є формою Договору страхування. 

7.10. Страховик на підставі поданих Страхувальником документів визначає ступінь ризику та  

   розмір страхового тарифу з визначенням суми та строків внесення страхового платежу. 

7.11. У випадку втрати Страхувальником Договору страхування в період його дії, йому видається 

дублікат. Після видачі дублікату втрачений екземпляр Договору страхування вважається 

недійсним i виплати по ньому не проводяться. 

7.12. При укладанні Договору страхування за згодою сторін може бути встановлена умовна або 

безумовна франшиза. 

7.13. Вид франшизи та її розмір визначає Страховик за погодженням зі Страхувальником при 

укладанні Договору страхування. Франшиза за Договором страхування може бути встановле-

на у відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі. 

7.14. Договором страхування можуть бути передбачені інші умови страхування, які відповіда-

ють цим Особливим умовам  та Закону. 
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7.15. Укладання Договору страхування на користь Вигодонабувача не звільняє Страхувальника 

від виконання обов'язків за цим Договором.  

 8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

8.1. Страхувальник має право: 

8.1.1. призначати Вигодонабувачів для отримання страхового відшкодування, а також змі-

нювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не буде передбачено Договором 

страхування. У випадку призначення Вигодонабувача Страхувальник продовжує не-

сти всі обов'язки за Договором страхування. 

8.1.2. вносити пропозиції щодо змін та доповнень до Договору страхування, в порядку пе-

редбаченому цими Особливими умовами та Договором страхування; 

8.1.3. припинити дію Договору страхування в порядку, передбаченому цими Особливими 

умовами та Договором страхування; 

8.1.4. оскаржити, в порядку, встановленому чинним законодавством України, відмову Стра-

ховика у виплаті страхового відшкодування або розмір виплаченого Страховиком 

страхового відшкодування; 

8.1.5. отримати страхове відшкодування в розмірі дійсного збитку в межах страхової суми 

відповідно до умов Договору страхування та цих Особливих умов, 

8.1.6. у випадку втрати Договору страхування звернутися до Страховика з письмовою зая-

вою про видачу дубліката; 

8.1.7. в разі непогодження з розміром визначених Страховиком збитків, що підлягають 

страховому відшкодуванню, ініціювати проведення незалежної експертизи; 

8.1.8. достроково припинити дію Договору страхування відповідно до законодавства Украї-

ни. 

8.2. Страховик має право: 

8.2.1. вимоги до особи, відповідальної за заподіяні Страхувальнику збитки; 

8.2.2. перевіряти надану Страхувальником інформацію, в т.ч. перевіряти перед укладанням 

Договору страхування чи протягом його дії стан застрахованих сільськогосподарських культур; 

8.2.3. при збільшенні ступеню страхового ризику надавати Страхувальнику відповідні ре-

комендації та вимагати внесення змін у Договір страхування, в тому числі збільшити розмір 

страхового платежу; 

8.2.4. розірвати Договір страхування, якщо Страхувальник явно порушує агротехнічні 

заходи щодо оброблення сільськогосподарських культур, розпорядження пожежного нагля-

ду, енергонагляду, інших компетентних органів, не організує належної охорони і забезпечення 

збереження застрахованого майна; 

8.2.5. приймати участь в рятуванні і зберіганні застрахованого врожаю, призначати експер-

тів, адвокатів тощо для ведення справ по врегулюванню збитків, проводити експертні перевірки 

їх роботи, давати рекомендації по зменшенню збитків, виступати від імені Страхувальника в су-

дових справах та вживати інші необхідні для цього заходи. Ці дії Страховика не можуть розгля-

датися як визнання його обов'язку виплатити страхове відшкодування по Договору страхування; 

8.2.6. провести власне розслідування для з’ясування причин та розміру збитку та при необ-

хідності робити запити про відомості, пов'язані з страховим випадком, до Страхувальника та в 

правоохоронні органи, банки, та інші відомства, установи і організації, які володіють інформаці-

єю про обставини страхового випадку, а також самостійно з'ясовувати причини і обставини стра-

хового випадку. У випадку розходження розрахунків про розміри збитків визначати незалежного 

експерта за погодженням із Страхувальником; 

8.2.7. ознайомлюватись з умовами вирощування застрахованих сільськогосподарських куль-

тур в період дії Договору страхування; 

8.2.8. з'ясовувати причини та обставини настання страхового випадку; 
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8.2.9. вимагати від Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту настання 

страхового випадку та розміру страхового відшкодування, що підлягає виплаті, включаючи відо-

мості,  що становлять комерційну таємницю; 

8.2.10. при необхідності направляти запити до компетентних органів про надання  відповід-

них документів та інформації, що підтверджують факт i причину настання страхового випадку. 

8.2.11. відстрочити виплату страхового відшкодування за необхідності додаткової перевірки 

причин і обставин страхового випадку, про що письмово повідомити Страхувальника. Якщо від-

повідними органами внутрішніх справ порушено кримінальну справу проти Страхувальника або 

його представників, та ведеться розслідування обставин, що спричинили виникнення збитку, то 

страхове відшкодування не виплачується до закінчення розслідування або винесення вироку су-

ду, що набув законної сили, але на строк не більш ніж 6 (шість) місяців; 

8.2.12. протягом строку позовної давності, визначеного законодавством України, з дня про-

ведення страхового відшкодування, вимагати його повернення, якщо на те виникнуть підстави, 

передбачені цими Особливими умовами або законодавством України; 

8.2.13. відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо Страхувальник не виконує своїх 

зобов’язань, передбачених Договором страхування або цими Особливими умовами. 

 

8.3. Вигодонабувач має право: 

8.3.1. у випадку настання страхового випадку одержати страхове відшкодування в межах 

страхової суми відповідно до умов Договору страхування; 

8.3.2. з метою одержання страхового відшкодування, зі своєї ініціативи, здійснювати дії, які 

повинен або має право здійснювати Страхувальник. При цьому, здійснення таких дій 

Вигодонабувачем буде мати такі ж правові наслідки, якби такі дії здійснювалися 

Страхувальником. 

8.4. Страхувальник зобов’язаний: 

8.4.1. своєчасно вносити страхові платежі в строки, обумовлені Договором страхування; 

8.4.2. надати Страховику перед укладанням Договору страхування інформацію про всі відо-

мі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику; 

8.4.3. повідомити Страховика перед укладанням Договору страхування про інші діючі дого-

вори страхування щодо предмета Договору страхування за Договором страхування; 

8.4.4. повідомляти Страховика про всі договори страхування, які будуть укладені Страхува-

льником протягом дії Договору страхування щодо предмета за Договором страхуван-

ня. Таке повідомлення повинно бути зроблено Страховику письмово протягом 5 

(п’яти) робочих днів (якщо інший строк не буде передбачено Договором страхування) 

після дня укладання відповідного договору страхування; 

8.4.5. подати Страховику  необхідну інформацію про середню врожайність у районі (облас-

ті), ціну за 1 центнер продукції та застраховану площу, які зазначені у Договорі стра-

хування, перелік виконаних робіт, які передбачені технологією вирощуванню культур, 

що приймаються на страхування. 

8.4.6. надавати Страховику додаткові дані та документи, які мають відношення до випад-

ку, що має ознаки страхового. 

8.4.7. надати Страховику можливість огляду площі, засіяної сільськогосподарською культу-

рою, щодо якої укладається або вже укладений Договір страхування; 

8.4.8. в період дії Договору страхування письмово повідомляти Страховику про будь-які 

зміни в страховому ризику. Таке повідомлення повинно бути зроблено Страховику 

протягом 3 (трьох) робочих днів (якщо інший строк не буде передбачено Договором) з 

моменту, коли Страхувальник (Вигодонабувач) дізнався про такі зміни; 

8.4.9. виконувати дії, передбачені параграфом 9 цих Особливих умов; 



 

12 

 

8.4.10. вживати  заходів  щодо  запобігання  та зменшення збитків,  

завданих внаслідок настання страхового випадку. 

8.4.11. повідомити страховика про настання  страхового  випадку  в  

строк, передбачений умовами страхування. 

8.4.12. повернути Страховику отримане страхове відшкодування (або його певну части-

ну), якщо протягом передбачених законодавством строків позовної давності виявить-

ся така обставина, що за Законом або відповідно до укладеного Договору страхування, 

цих Особливих умов цілком або частково позбавляє Страхувальника права на страхо-

ве відшкодування. 

8.4.13. ознайомити Вигодонабувача з цими Особливими умовами страхування на його пись-

мовий запит; 

8.4.14. дотримуватись під час дії Договору страхування агротехнічних вимог, що сприяють 

запобіганню загибелі чи знищенню врожаю; 

8.4.15. не пізніше ніж за 10 днів до початку збирання врожаю письмово повідомити про це 

Страховика і надати тому можливість проведення інспекції з метою визначення вро-

жайності застрахованих сільськогосподарських культур; 

8.4.16. умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки Стра-

хувальника, які не суперечать Закону і цим Особливим умовам. 

8.5. Страховик зобов’язаний: 

8.5.1. ознайомити Страхувальника з умовами страхування та цими Особливими умовами; 

8.5.2. протягом 2 (двох) робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового випа-

дку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного 

здійснення страхового відшкодування в передбачений Договором страхування строк; 

8.5.3. при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у пе-

редбачений Договором страхування строк; 

8.5.4. у випадку несвоєчасної виплати страхового відшкодування сплатити Страхувальнику 

пеню в розмірі, передбаченому Договором страхування; 

8.5.5. відшкодувати документально підтверджені витрати, понесені Страхувальником (Ви-

годонабувачем) при настанні страхового випадку, щодо запобігання або зменшення 

розміру збитку, якщо це передбачено умовами Договору страхування; 

8.5.6. за заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий ри-

зик, чи у разі збільшення вартості майна переукласти з ним Договір страхування; 

8.5.7. протягом 10 (десяти) робочих днів (якщо інший строк не буде передбачений Догово-

ром страхування) з дня отримання від Страхувальника письмового повідомлення про 

зміни в страховому ризику, письмово повідомити Страхувальника про умови прийн-

яття змін в страховому ризику або про неприйняття змін в страховому ризику. До мо-

менту погодження Сторонами (шляхом підписання додаткового договору до Договору 

страхування) умов, на яких Страховик приймає зміни в страховому ризику, або у ви-

падку неприйняття Страховиком змін в страховому ризику, Договір страхування діє 

на попередніх умовах (якщо інше не буде письмово погоджено між Страховиком та 

Страхувальником), і Страховик не несе відповідальності за страховими випадками, які 

є наслідком змін в страховому ризику; 

8.5.8. надати на письмову вимогу Страхувальника (Вигодонабувача) розрахунок розміру ви-

плаченого Страховиком страхового відшкодування; 

8.5.9. тримати в таємниці відомості про Страхувальника (Вигодонабувача), що стали відо-

мими при укладанні чи під час виконання Договору страхування, за винятком випад-

ків, передбачених чинним законодавством України. 
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8.6. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші права та 

обов’язки Страхувальника, Вигодонабувача та Страховика, якщо вони не суперечать 

чинному законодавству України. 

8.7. Сторони зобов'язані вчасно інформувати одна одну про зміну адреси, банківських ре-

квізитів, про інші зміни, що можуть впливати на виконання сторонами своїх зобов'я-

зань за Договором страхування. 

 9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

9.1. У разі настання передбаченого цими Особливими умовами (п.4.1) і Договором страхування 

страхового випадку, Страхувальник зобов’язаний подати Страховику не пізніше 5 (п’яти) робо-

чих днів з дня настання події письмову заяву про виплату страхового відшкодування з зазначен-

ням причин і обставин події, описом дій Страхувальника, інформації про винних та свідків. 

Строк подачі цих документів може бути подовжений за вимогою Страхувальника і конкретно 

визначатися у Договорі страхування. 

9.2. Вжити заходів щодо рятування та збереження пошкодженого врожаю, усунення причин, які 

сприяють виникненню додаткового збитку. 

9.3. Протягом 24 годин після настання страхового випадку заявити про це в компетентні органи: 

в правоохоронні органи, органи пожежної охорони, гідрометеослужби, служби захисту рослин, 

підрозділам Міністерства з питань надзвичайних ситуацій тощо; 

9.4.Представити Страховику всю необхідну інформацію про збиток, що відбувся, а також доку-

менти для встановлення факту страхового випадку і розміру збитку, вказані в п. 10.1. цих Особ-

ливих умов. Якщо такої інформації і документів у нього немає, то сприяти Страховику в їх одер-

жанні. 

9.5.Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші обов'язки Страхувальника при 

настанні страхового випадку. 

 

 10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 

СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ 

10.1. Для підтвердження настання страхового випадку та визначення розміру збитків 

Страхувальник (Вигодонабувач) повинен надати Страховику наступні документи: 

10.1.1. заяву про виплату страхового відшкодування; 

10.1.2. договір страхування (поліс, свідоцтво, сертифікат); 

10.1.3. акт огляду про загибель або пошкодження посівів врожаю, складений представником 

Страховика за участю Страхувальника чи уповноваженої ним особи та, при потребі, спеціалістів 

відповідного фаху (експертів) з визначенням відсотку пошкодження/знищення; 

10.1.4. документи  відповідних компетентних органів, які підтверджують факт та причину на-

стання страхового випадку (довідки відповідної державної установи протипожежної охорони, 

довідку Державного комітету статистики України про середню врожайність застрахованої куль-

тури в районі (області) України, станом на момент укладання Договору страхування, державної 

гідрометеорологічної служби, підрозділів Міністерства України з надзвичайних ситуацій, Торго-

во – Промислової палати України чи інших відповідних науково-дослідних інститутів, станцій 

захисту рослин, інспекцій з питань карантину рослин та інших організацій, що займаються ви-

вченням впливу метеорологічних та інших природних умов, шкідників і хвороб рослин на стан 

сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень у даній місцевості про факт стихійного 

лиха, що призвело до настання події, що може бути визнана страховим випадком); 

10.1.5. первинні бухгалтерські документи Страхувальника-юридичної особи, довідка довільної 
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форми від Страхувальника-фізичної особи з доданням копій первинної документації щодо поне-

сених фактичних затрат в межах агротехнологічних норм в даному регіоні на посів (висаджуван-

ня) та вирощування сільгоспкультури або стосовно проведення посіву, пересіву культур та їх 

збирання, копії статистичних звітів, дані бухгалтерського обліку про оприбуткування врожаю 

сільськогосподарських культур або багаторічних насаджень, а також на вимогу Страховика – 

інформацію щодо діючих в даному регіоні агротехнологічних норм на посів (висаджування) та 

вирощування сільськогосподарської культури або багаторічних насаджень або інші бухгалтерські 

документи страхувальника, що підтверджують розмір збитку;  

10.1.6. документи, що підтверджують вартість пошкодженого застрахованого врожаю; 

10.1.7. документи, які дозволяють ідентифікувати особу одержувача страхового відшкодування. 

10.2. В залежності від індивідуальних характеристик сільськогосподарських культур, які прий-

маються на страхування, Страховик за погодженням зі Страхувальником в Договорі страхування 

може зменшити, розширити чи конкретизувати перелік документів, необхідних для визнання 

події, яка відбулась, страховим випадком, проведення розрахунку розміру збитку та виплати 

страхового відшкодування. 

10.3. В залежності від виду документів, які надаються Страховику, вони повинні бути засвідче-

ні підписом керівника та печаткою Страхувальника (Вигодонабувача) (для Страхувальників або 

Вигодонабувачів - юридичних осіб), нотаріально засвідчені, або іншим чином засвідчені в по-

рядку, встановленому чинним законодавством України. Обов’язок та витрати по забезпеченню 

засвідчення таких документів покладається на Страхувальника (Вигодонабувача), якщо інше не 

буде погоджено в письмовому вигляді між Страховиком та Страхувальником (Вигодонабувачем). 

10.4. У випадку, якщо наданих документів недостатньо для підтвердження факту настання 

страхового випадку, визначення причин та обставин його настання, факту наявності майна в міс-

ці дії Договору страхування в момент страхового випадку, а також розміру завданого збитку, 

Страховик письмово повідомляє Страхувальника про необхідність проведення додаткового розс-

лідування обставин страхового випадку, одержання додаткових експертних висновків про розмір 

заподіяного збитку або інших документів та/або інформації, необхідних для виплати. При цьому 

Страховик може самостійно направляти запити в компетентні органи про представлення відпові-

дних документів та інформації. Строк складання Страхового акта при цьому відкладається до 

моменту отримання такої інформації. 

 11. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

11.1.Страхове відшкодування виплачується за наявності всіх необхідних документів, що визна-

чені цими Особливими умовами та Договором страхування. 

11.2.Врожай вважається загиблим, якщо: 

11.2.1. сільськогосподарські культури цілком знищені або негожі для подальшого викорис-

тання; 

11.2.2. витрати на збір придатних для подальшого використання сільськогосподарських 

культур, що залишилися на ушкоджених площах, перевищують його вартість. 

11.3.Розмір загального збитку при пошкодженні  врожаю сільськогосподарських культур внаслі-

док настання страхового випадку визначається після опублікування Державним комітетом 

статистики України даних про фактичну середню врожайність в адміністративному районі 

(області) виходячи з вартості кількісних втрат продукції культури внаслідок страхової події і 

розраховується множенням різниці між страховою врожайністю з 1 га з урахуванням рівня 

страхового покриття, яка визначена у Договорі страхування та фактичною середньою вро-

жайністю в адміністративному районі (області), опубліковану Державним комітетом статис-

тики України, на застраховану площу та на ціну, зазначену у Договорі страхування з ураху-

ванням франшизи. 
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11.4. В разі необхідності, після отримання необхідних документів від Страхувальника протягом 

7-ми (семи) робочих днів Страховик призначає агрономічну експертизу, яку проводить неза-

лежний фахівець, який має на те згідно з законодавством України відповідні повноваження. 

11.5.У разі незгоди Страхувальника з висновками незалежної експертизи, з якими він має право 

ознайомитись, Страхувальник може провести повторну експертизу за власний рахунок. 

11.6.У разі, коли виявиться, що фактична площа посіву кожної окремої сільськогосподарської 

культури або окремого виду багаторічних насаджень більша, ніж було передбачено у Дого-

ворі страхування, сума страхового відшкодування обчислюється пропорційно відношенню 

цих площ. 

11.7.У випадку, якщо встановлена страхова сума для предмета договору страхування складає пе-

вну частку його дійної вартості на момент укладання Договору страхування, Страховик при 

настанні страхового випадку зобов'язаний відшкодувати частину понесених Страхувальни-

ком збитків пропорційно відношенню страхової суми до дійсної страхової вартості на мо-

мент укладання Договору страхування. 

11.8.Без згоди Страховика Страхувальник не має права відмовлятися від майна, що залишилося 

після страхового випадку, навіть і пошкодженого. Залишкова вартість такого майна підлягає 

вирахуванню з суми збитку. 

11.9.Якщо страховий випадок наступив до сплати чергового страхового внеску, внесення якого 

прострочено, Страховик (у випадку надання їм відстрочки Страхувальнику в сплаті страхо-

вої премії) в праві при визначенні розміру страхової виплати зарахувати суму простроченого 

страхового внеску. 

11.10. Розмір прямого збитку визначається Страховиком за формулою: 

   

   

Де: 

В стр. – страхова врожайність; 

П стр. - страхове покриття; 

В сер. – середня врожайність в адміністративному районі (області) в рік збирання 

застрахованого врожаю; 

Ц      – ціна 1ц продукції; 

S стр. – застрахована площа 

Фр.  - франшиза. 

11.11. Страхове відшкодування сплачується в розмірі прямого збитку та не може перевищувати 

розміру страхової суми. 

11.12. Якщо Страхувальник отримав відшкодування завданих збитків від третіх осіб після ви-

плати йому страхового відшкодування Страховиком, то він зобов'язаний повернути Стра-

ховику частину отриманого від нього страхового відшкодування, яка дорівнює відшкоду-

ванню від третіх осіб. 

11.13. У випадку, якщо Договором страхування обумовлена сплата страхового платежу частина-

ми, за погодженням між Страхувальником і Страховиком, Страховик несе відповідальність 

в повному обсязі за укладеним Договором страхування тільки в разі повної та своєчасної 

сплати страхових платежів. Якщо на момент настання страхового випадку Страхувальник не 

сплатив (сплатив не в повному обсязі) чергову частину страхового платежу у визначений 

Договором страхування строк (незалежно від причин), страхове відшкодування виплачуєть-

ся пропорційно відношенню суми фактично сплачених платежів до загальної суми страхово-

го платежу за Договором страхування. 
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11.14. До Страховика після виплати страхового відшкодування за Договором страхування в ме-

жах фактичних витрат переходить право вимоги, яке Страхувальник або інша особа, яка 

отримала страхове відшкодування, має до особи, відповідальної за причинений збиток і 

Страхувальник повинен передати Страховику всі необхідні документи для реалізації да-

ного права. 

11.15. Страхове відшкодування не виплачується, якщо розмір збитку не перевищує розміру         

франшизи. 

11.16. Страховик та Страхувальник мають право залучати за свій рахунок незалежних експертів 

до розслідування обставин страхового випадку. Страхувальник не може відмовити Страхо-

вику в проведенні розслідування і повинен ознайомити незалежного експерта з усіма обста-

винами страхового випадку, надати всі необхідні матеріальні докази та документи. 

11.17. Якщо Страхувальник відмовиться від передачі таких прав або реалізація їх стане немож-

ливою з його вини, Страховик має право на повернення сплаченої Страхувальнику суми 

страхового відшкодування за  страховим випадком. 

11.18. Передача прав вимоги Страховику з боку Страхувальника не звільняє останнього від при-

йняття всіх можливих заходів по зменшенню збитку. 

11.19. Страхове відшкодування виплачується протягом 10 (десяти) банківських днів після дати 

направлення Страховиком Страхувальнику (Вигодонабувачу) повідомлення про визнання 

події, яка сталась, страховим випадком та про прийняття Страховиком рішення про ви-

плату страхового відшкодування. 

11.20. Страхове відшкодування виплачується Страхувальнику або Вигодонабувачу (якщо такий 

був призначений по Договору). У разі смерті (загибелі) особи, яка згідно Договору повин-

на була отримати страхове відшкодування, страхове відшкодування виплачується її спад-

коємцям. 

11.21. Страхове відшкодування виплачується тією валютою, яка передбачена Договором, якщо 

інше не передбачено законодавством України. 

11.22. У разі, якщо Страхувальник (Вигодонабувач) своїми діями (бездіяльністю) перешкоджає 

Страховику в здійснені права регресу до винної особи або унеможливив цей процес, Стра-

ховик звільняється від виплати страхового відшкодування, а якщо виплати вже були зроб-

лені, то Страховик вправі зажадати повернення виплачених сум страхового відшкодуван-

ня, що повинно бути обумовлено Договором страхування. 

 12. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ АБО ВІДМОВУ У 

ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

12.1. Страховик протягом 30 календарних днів після дня отримання від Страхувальника (Виго-

донабувача) всіх документів, передбачених розділом 10 цих Особливих умов та Договором 

страхування, розглядає зазначені документи: 

12.1.1. Якщо надані документи підтверджують факт настання страхового випадку, Стра-

ховик протягом вказаного в п. 12.1. цих Особливих умов строку приймає рішення (шля-

хом складання страхового акту) про виплату страхового відшкодування. 

12.1.2. Якщо надані документи не підтверджують факт настання страхового випадку, або 

має місце обставина, передбачена Договором або цими Особливими умовами, і яка є під-

ставою для відмови у виплаті страхового відшкодування, або понесення Страхувальни-

ком збитків сталось з причин, які є виключенням із страхових випадків, та/або на які не 

поширюється дія Договору, Страховик протягом вказаного в п. 12.1. цих Особливих 

умов строку приймає рішення (шляхом складання страхового акту) про відмову у виплаті 

страхового відшкодування. 
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12.1.3. Якщо наданих документів недостатньо для прийняття рішення, Страховик письмо-

во повідомляє Страхувальника (Вигодонабувача) про необхідність надання додаткових 

документів для з’ясування обставин та наслідків події, яка сталась, а Страхувальник пи-

сьмово погоджується їх надати. В такому випадку Страховик повідомляє Страхувальни-

ка (Вигодонабувача) про продовження строку розгляду документів, але не більше ніж на 

10 (десять) робочих днів з дня отримання Страховиком останнього з документів, що до-

датково запитувались. Страховик протягом зазначеного строку розглядає отримані дода-

ткові документи, приймає рішення (шляхом складання страхового акту) про виплату чи 

відмову у виплаті страхового відшкодування. 

12.1.4. Якщо на вимогу надання додаткових документів Страхувальник (Вигодонабувач) 

письмово повідомить Страховика про відсутність або неможливість надання документів, 

які додатково запитуються, Страховик подовжує розгляд наявних документів на 10 (де-

сять) робочих днів з дня отримання письмового повідомлення Страхувальника (Вигодо-

набувача). Протягом цього строку Страховик розглядає наявні документи, приймає оста-

точне рішення (шляхом складання страхового акту) про виплату чи відмову у виплаті 

страхового відшкодування. 

12.2. Страховик протягом 15 робочих днів після дня складання страхового акту письмово пові-

домляє Страхувальника (Вигодонабувача) про виплату чи відмову у виплаті страхового ві-

дшкодування. Повідомлення про відмову у виплаті страхового відшкодування надається 

Страхувальнику (Вигодонабувачу) разом з обґрунтуванням причин відмови. 
 

12.3. Страховик має право відстрочити  рішення про виплату чи відмову у виплаті страхового 

відшкодування на строк не більше ніж 180 днів з дня надання Страхувальником усіх необ-

хідних документів і відомостей про обставини настання випадку, що має ознаки страхового: 

12.3.1. у випадку, коли у нього з'явились обґрунтовані сумніви стосовно законності прав Страху-

вальника на отримання страхового відшкодування; 

12.3.2. до припинення кримінальної справи або винесення вироку, постанови чи рішення суду (за 

цивільним позовом), або органу чи посадової особи, що розглядає справу про адміністрати-

вне правопорушення, якщо за фактом настання випадку, що має ознаки страхового, та (або) 

стосовно особи Страхувальника-фізичної особи (а також осіб, які проживають разом зі 

Страхувальником і ведуть з ним спільне домашнє господарство, його довірених осіб, інших 

осіб, контроль за діяльністю та (або) організацію праці яких здійснює Страхувальник (на-

далі – особи, пов’язані з Страхувальником)) чи посадових осіб Страхувальника-юридичної 

особи відбуваються наступні процедури: 

- порушено кримінальну справу, 

- проводиться розслідування обставин, що призвели до заподіяння шкоди, або кримінальну 

справу передано до суду, 

- порушено справу про адміністративне правопорушення, 

- подано цивільний позов про відшкодування заподіяної Страхувальником (особами, 

пов’язаними зі Страхувальником) шкоди, пов’язаної з настанням страхового випадку. 

 13. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

13.1. Якщо інше не передбачене Договором, підставою для відмови Страховика у виплаті 

страхового відшкодування є: 

13.1.1. навмисні дії Страхувальника або Вигодонабувача (осіб, що знаходяться з ними у ро-

динних чи трудових відносинах), спрямовані на настання страхового випадку. За-

значена норма не поширюється на дії, пов'язані з виконанням ними громадянського 

чи службового обов'язку в стані необхідної оборони (без перевищення її меж) або 



 

18 

 

захисту майна, життя, здоров'я, честі, гідності та ділової репутації (кваліфікація цих 

дій встановлюється відповідно до чинного законодавства України); 

13.1.2. вчинення Страхувальником або Вигодонабувачем (особами, що знаходяться з ними у 

родинних чи трудових відносинах) навмисного злочину, який призвів до страхового 

випадку; 

13.1.3. надання Страхувальником або Вигодонабувачем свідомо неправдивих відомостей 

про предмет договору страхування або про факт настання страхового випадку; 

13.1.4. несвоєчасне повідомлення, без поважних причин, Страхувальником або Вигодона-

бувачем Страховика в письмовому вигляді про настання події, передбаченої догово-

ром страхування, яка може бути визнана страховим випадком; 

13.1.5. створення Страхувальником або Вигодонабувачем (особами, що знаходяться з ними 

у родинних чи трудових відносинах) Страховику перешкод у визначені обставин, 

характеру та розміру збитків; 

13.1.6. скоєння Страхувальником або Вигодонабувачем (особами, що знаходяться з ним у 

родинних чи трудових відносинах) дій з метою збільшення шкоди або необґрунто-

ваного збільшення розміру збитків чи страхового відшкодування; 

13.1.7. якщо загибель врожаю виникла з вини Страхувальника; 

13.1.8. якщо стихійне лихо трапилось у таку пору року, коли за умовами даної місцевості 

врожай культури повинен бути зібраний, але з вини Страхувальника врожай не був 

зібраний в зазначені терміни, якщо інше не передбачено умовами Договору страху-

вання; 

13.1.9. якщо Страхувальником буде проведено пересівання (пересаджування) застрахованих 

сільськогосподарських культур на площі загибелі врожаю, заорювання чи  випас ху-

доби на пошкоджених культурах до складання акту обстеження стану рослин Стра-

ховиком, якщо це не передбачено умовами Договору страхування; 

13.1.10. невиконання або неналежне виконання Страхувальником та/або Вигодонабувачем 

умов Договору; 

13.1.11. неповідомлення або несвоєчасне повідомлення Страхувальником або Вигодонабу-

вачем про зміну страхового ризику; 

13.1.12. якщо Страхувальник (або Вигодонабувач) одержав відшкодування від особи (осіб) 

або від імені особи (осіб), відповідальної (відповідальних) у заподіянні  збитку, про 

що не повідомив Страховика; 

13.1.13. не вжив законних, офіційних та/або погоджених зі Страховиком у Договорі страху-

вання заходів, спрямованих на запобігання виникненню збитку і зниження ступеня 

ризику; 

13.1.14. якщо Страхувальник (або Вигодонабувач) не виконав розпоряджень органів по-

жежного нагляду, енергонагляду та інших компетентних органів, що стало при-

чиною збитку від страхового випадку; 

13.1.15. якщо Страхувальником буде порушено агротехнічні вимоги щодо вирощуван-

ня врожаю, догляду за сільськогосподарськими культурами, неякісного зби-

рання та зберігання врожаю, а також вимог, визначених приписами служб за-

хисту рослин, карантинної станції та інших компетентних органів в повному 

обсязі, якщо це передбачено умовами Договору страхування; 

13.1.16. якщо Страхувальник (або Вигодонабувач) не надав Страховику необхідні докумен-

ти для здійснення виплати страхового відшкодування, передбачені Договором 

страхування, та/або інформацію про страховий випадок; 

13.1.17. якщо Страхувальник (або Вигодонабувач) відмовився від прав вимоги до винних 

осіб або здійснення цих прав виявилося неможливим з його провини. 
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13.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для відмови у ви-

платі страхового відшкодування, якщо такі підстави не суперечать чинному законодавству 

України. 

 14. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

14.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою Сторін, а також у 

разі: 

14.1.1. закінчення строку дії Договору страхування; 

14.1.2. виконання Страховиком зобов’язань перед Страхувальником у повному обсязі згідно 

з Договором страхування; 

14.1.3. несплати Страхувальником страхової премії у встановлені Договором страхування 

строки. При цьому Договір страхування вважається достроково припиненим у випа-

дку, 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 буде передбачено умовами Договору; 

14.1.4. ліквідації Страхувальника – юридичної особи без встановлення її правонаступників 

або смерті Страхувальника – фізичної особи при відсутності її спадкоємців.  

14.1.5. ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 

14.1.6. прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним; 

14.1.7. відчуження Страхувальником (Вигодонабувачем) застрахованого майна; 

14.1.8. у випадку невиконання або неналежного виконання Страхувальником (Вигодонабу-

вачем) умов Договору; 

14.1.9. в інших випадках, передбачених законодавством України та/або Договором страху-

вання. 

14.2. Дія Договору страхування може бути достроково припинена за вимогою Страхувальника 

або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування. Про дострокове при-

пинення Договору страхування будь-яка сторона зобов’язана повідомити іншу не пізніше 

ніж за 30 (тридцять) календарних днів до бажаної дати припинення дії Договору, якщо інше 

ним не передбачено. 

14.3. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою Страхувальника, 

Страховик повертає йому страхову премію за період, що залишився до закінчення дії Дого-

вору страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи в розмірі, визна-

ченому в Додатку  №1 до цих Особливих умов, та фактичних виплат страхового відшкоду-

вання, що були здійснені за Договором страхування. Якщо вимога Страхувальника обумов-

лена порушенням Страховиком умов Договору, то останній повертає Страхувальнику спла-

чену ним страхову премію повністю. 

14.4. У разі дострокового припинення Договору страхування за вимогою Страховика, Страхува-

льнику повертається повністю сплачена ним страхова премія. Якщо вимога Страховика 

обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору страхування, то Страховик по-

вертає Страхувальнику страхову премію за період, що залишився до закінчення дії Догово-

ру страхування, з вирахуванням нормативних витрат на ведення справи у розмірі, визначе-

ному в Додатку  №1 до цих Особливих умов, та фактичних виплат страхового відшкодуван-

ня, що були здійснені за Договором страхування. 

14.5. Договір визнається недійсним у випадках, встановлених Цивільним Кодексом України. До-

говір також визнається судом недійсним, якщо: 

14.5.1. договір страхування укладено після настання страхового випадку; 

14.5.2. предметом Договору страхування є майно, яке підлягає конфіскації. 

14.6. Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в безготівковій 

формі. 
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 15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 
15.1. Всі спори і розбіжності, які можуть виникнути під час виконання Договору страхування, 

будуть вирішуватися шляхом переговорів між Страховиком та Страхувальником (Вигодо-

набувачем).  

15.2. У випадку неможливості досягнення згоди шляхом переговорів, спори будуть вирішува-

тись в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 16. СТРАХОВІ ТАРИФИ 

16.1. Базові річні страхові тарифи наведено в Додатку №1 до цих Особливих умов. 

16.2. При визначені страхових тарифів за Договором страхування застосовуються підвищуючі 

та понижуючі коефіцієнти в залежності від конкретних умов Договору страхування та згі-

дно з Додатком №1 до цих Особливих умов. 

16.3. При переукладенні Страхувальником Договору страхування на наступний строк, Страхо-

вик може зменшувати або збільшувати страховий тариф порівняно зі страховим тарифом 

за попередній період страхування. 

 17. ОСОБЛИВІ УМОВИ 

17.1. Усі зміни та доповнення до Договору страхування вносяться за погодженням Сторін, офор-

мляються в письмовій формі додатковими угодами до Договору страхування, що підпису-

ються Страхувальником (або уповноваженою особою Страхувальника) та уповноваженою 

особою Страховика, завіряються печаткою Страхувальника–юридичної особи та печаткою 

Страховика, та стають невід’ємними частинами Договору страхування. 

17.2. До Страховика, який виплатив страхове відшкодування, в межах фактичних затрат, перехо-

дить право вимоги, яке Страхувальник або Вигодонабувач має до особи, відповідальної за 

завдані збитки. 

17.3. Якщо юридична особа - Страхувальник припиняється і встановлюються її правонаступни-

ки, права та обов’язки Страхувальника переходять до правонаступників. 

17.4. У разі смерті Страхувальника - фізичної особи, його права та обов’язки переходять до осіб, 

які одержали майно у спадщину. 

17.5. Права та обов’язки Страхувальника-фізичної особи, яка визнана судом недієздатною, здійс-

нюється її опікуном з моменту визнання Страхувальника-фізичної особи недієздатною. 

17.6. Страхувальник - фізична особа, цивільна дієздатність якої обмежена судом, здійснює свої 

права та обов’язки Страхувальника лише за згодою піклувальника. 

17.7. За взаємною згодою Сторін можуть в Договір страхування бути включені інші умови, якщо 

такі умови не суперечать чинному законодавству України та цим Особливим умовам. 

17.8. Всі терміни, визначення яких не наведено в цих Особливих умовах, визначаються відповід-

но до чинного законодавства України чи в Договорі страхування за взаємною згодою Стра-

ховика та Страхувальника. 

17.9. За взаємною згодою Сторін, Договір страхування може бути доповнено, крім положень цих 

Особливих умов, також іншими умовами, якщо вони не суперечать цим Особливим умовам 

та чинному законодавству України. 
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