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ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ЦИХ ПРАВИЛАХ СТРАХУВАННЯ

В цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:
Страховик – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ

"ІНГОССТРАХ". 
Страхувальники –  юридичні  особи усіх  форм власності  і  організаційно-правових

форм  господарювання,  незалежно  від  виду  діяльності,  та  дієздатні  фізичні  особи,  які
відповідно до цих Правил уклали зі страховиком договори страхування.

Вигодонабувач –  громадянин  або  юридична  особа,  яка  може  зазнати  збитків  у
результаті  настання  страхового  випадку,  призначена  страхувальником  для  отримання
страхового відшкодування.

Договір  страхування –  це  письмова  угода  між  Страхувальником  і  Страховиком,
згідно  з  якою  Страховик  бере  на  себе  зобов'язання  у  разі  настання  страхового  випадку
здійснити виплату страхового відшкодування Страхувальнику або іншій особі, визначеній у
Договорі  страхування  Страхувальником,  на  користь  якої  укладено  Договір  страхування
(подати  допомогу,  виконати  послугу  тощо),  а  Страхувальник  зобов'язується  сплачувати
страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору страхування.

Страховий ризик – певна  подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має
ознаки ймовірності та випадковості настання.

Страховий випадок – подія, передбачена договором страхування, яка відбулася і з
настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити виплату страхового відшкодування
Страхувальнику або Вигодонабувачу.

Страхова  сума –  грошова  сума,  в  межах  якої  страховик  відповідно  до  умов
страхування зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку.

Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється страховиком у межах
страхової суми за договорами страхування при настанні страхового випадку.

Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується страховиком згідно з договором
страхування.

    Франшиза може бути встановлена у вигляді визначеного відсотку від страхової суми
(вартості застрахованого поголів’я тощо), визначеної абсолютної суми або іншим чином.

   Франшиза може бути встановлена по окремому страховому випадку, групі страхових
випадків,  окремому  застрахованому  об’єкту  чи  групі  об’єктів,  договору  страхування  у
цілому.

    Умовна франшиза – самостійне відшкодування збитків страхувальником, якщо їх
сума  не  перевищує  суму  франшизи,  та  повне відшкодування  збитків  Страховиком,  якщо
сума збитків вище франшизи. 

Безумовна франшиза – у всіх випадках сума франшизи віднімається від суми збитку.
Період  страхування –  проміжок  часу  в  межах  строку  дії  договору  страхування,

протягом  якого  договір  страхування  діє  відносно  застрахованого  майна  (крім  особливих
випадків, передбачених договором страхування).

Страховий платіж – плата за страхування,  яку страхувальник зобов'язаний внести
страховику згідно з договором страхування.

Страховий тариф – ставка страхового внеску з одиниці страхової суми за визначений
період страхування.

Видування – здування сильним (понад 10 - 15 м/сек.)  та тривалим вітром верхніх
шарів ґрунту разом з посіяним насінням, а іноді і зі  сходами рослин. Спостерігаються на
безструктурних розпилених ґрунтах при сильному вітрі в суху погоду;

Вимерзання – загибель озимих культур внаслідок зниження температури повітря або
ґрунту  нижче  критичної  для  рослин  межі  протягом  однієї  доби  і  більше.  Вимерзання
спричиняє пошкодження вузлів кущіння, кореневої системи озимих зернових; 

Вимокання – весняна загибель рослин внаслідок недостачі кисню для дихання, що
зумовлюється тривалим перебуванням їх в умовах застою талої води (протягом 10 - 15 днів і
більше);



Випадіння  рослин  озимих  культур  –  явище,  що  спостерігається  при  різкому  і
активному  наростанні  тепла  в  період  відновлення  вегетації  та  одночасно  при  недостачі
вологи  у  верхньому  шарі  ґрунту.  При  цьому  вторинна  коренева  система  не  встигає
використовувати вологу більш глибоких шарів ґрунту і  рослини гинуть.  Це явище більш
розповсюджене при пізній весні;

Випирання – загибель рослин внаслідок розриву кореневої системи, оголення вузлів
кущіння  озимих  культур  в  результаті  неодноразового  відтавання  і  замерзання  верхнього
перезволоженого шару ґрунту;

Випрівання –  загибель  рослин  озимих  культур  внаслідок  тривалого  перебування
рослин під високим сніговим покривом (більше 30 см), коли температура ґрунту на глибині
залягання вузла кущіння близька до 0° С упродовж 80 - 100 днів (не обов’язково підряд), та
при  слабкому  промерзанні  або  талому  ґрунті.  Відбувається  аномальний  ріст  конуса
наростання  взимку,  ураження  грибковими  хворобами  і  внаслідок  цього  загибель  рослин
ранньою весною; 

Вторинні  хвороби  рослин –  масовий  розвиток  захворювань  рослин,  викликаних
напівпаразитичними  збудниками,  що  є  наслідком  первинного  механічного  ушкодження
рослин  градом,  бурею,  зливою,  низькою  температурою,  стоячою  водою  або  іншими
явищами;

Град – опади, що випадають в теплий період року у вигляді часточок льоду різних
розмірів. У більшості випадків розмір граду 1 - 2 см, максимальний діаметр до 6 - 8 см. Іноді
градини  випадають  у  вигляді  кусків  льоду  масою  близько  500  г.  При  тривалих  та
інтенсивних градобиттях відбувається значна втрата урожаю, а в багатьох випадках і повна
загибель урожаю або рослин;

Ґрунтова  кірка –  сильно  ущільнений,  зцементований  поверхневий  шар  ґрунту.  В
одних випадках кірка відстає у вигляді плиток, в інших є монолітним міцним шаром, який
поступово переходить в нижні пухкі шари. Кірка на поверхні ґрунту виникає після сильних
дощів (більше 10 мм) при наступному підвищенні денних температур повітря до 15 - 25° С і
температури поверхні ґрунту до 25 - 40°С. Поверхня кірки гладенька, щільна, більш світлого
кольору, ніж загальний колір поверхні ґрунту. Товщина кірки може бути від 1 - 2 мм до 50 -
80 мм. Ускладнює або заважає появі сходів, диханню рослин;

Епіфітотія – масове захворювання рослин, спричинене активністю фітопатогену;
Земельний або земельно-водний сель – потік ґрунту або муловий (земельно-водний)

потік, що відбувається під час рясних опадів у горах і передгір’ях, викликає загибель рослин
у  результаті  механічного  впливу  на  надземні  органи  рослин  шляхом  їх  виривання,
вимивання чи замулення або унеможливлює своєчасне виконання технологічних операцій
під час вирощування сільськогосподарських культур;

Зимова  посуха  -  припинення  подачі  води  у  надземну  частину  рослини  при
відсутності на полях снігового покриву та підвищенні температури повітря вдень до 0° C і
вище  або  при  інтенсивній  сонячній  радіації,  коли  відбувається  посилене  випаровування
листками вологи та їх засихання. Внаслідок зневоднення листків висихають надземні органи,
потім вузли кущіння, і рослини гинуть. Зимова посуха часто супроводжується випиранням та
видуванням рослин;

Зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або заводненню,
– зниження рівня води в системах зрошення внаслідок впливу на ці системи природних явищ
(землетрусів, зсувів тощо) або протиправних дій третіх осіб, яке унеможливлює проведення
зрошення, що призводить до ушкодження або загибелі рослин у результаті нестачі вологи;

Зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або заводненню,
– зниження рівня води в системах зрошення внаслідок впливу на ці системи природних явищ
(землетрусів, зсувів тощо) або протиправних дій третіх осіб, яке унеможливлює проведення
зрошення, що призводить до ушкодження або загибелі рослин у результаті нестачі вологи;

Лавина – сніжний обвал, що викликає ушкодження чи загибель рослин у результаті
механічного  пошкодження  надземної  частини  рослин  або  унеможливлює  виконання
технологічних операцій під час вирощування сільськогосподарських культур; 



Льодова кірка (притерта) – шар льоду, що утворюється внаслідок чергування відлиг
та морозів і щільно прилягає до поверхні ґрунту. Загибель рослин від задухи відбувається
при  тривалому  перебуванні  під  притертою  льодяною  кіркою  (протягом  30  –  40  днів  та
більше)  внаслідок  порушення  газообміну  –  підвищення  концентрації  вуглекислого  газу,
недостачі кисню. Пошкодження рослин від льодяної кірки відбуваються і внаслідок прямої
механічної дії – розриву коренів, вузлів кущіння;

Осередок  масового  розмноження  шкідливого  організму –  певна  територія
агроландшафту, на якій відбувається масове розмноження шкідника, інтенсивний розвиток
хвороби рослин, засмічення бур’яном;

Пожежа – неконтрольований процес горіння, що супроводжується знищенням посівів
сільськогосподарських  культур  у  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
підтримування, а також ушкодження або знищення посівів продуктами горіння і засобами
пожежогасіння, що застосовуються з метою усунення пожежі;

Посуха  (засуха) –  тривалий  дефіцит  опадів  при  підвищеному  температурному
режимі у теплий період року, внаслідок чого вичерпуються запаси вологи ґрунту за рахунок
випаровування і транспірації. Складаються несприятливі умови для вегетації рослин, урожай
польових культур різко знижується або гине. Розрізняють атмосферну, або повітряну, засуху,
коли опадів недостатньо, утримуються високі температури повітря на фоні низької відносної
вологості  повітря  (менше  30  відсотків),  та  ґрунтову  посуху,  коли  відбувається  значне
висушування ґрунту, що призводить до недостатнього забезпечення рослин водою і викликає
передчасне пожовтіння та засихання рослин. Критерії посухи – зниження відносної вологості
повітря  вдень  до  30  відсотків  і  менше  протягом  10  днів  і  більше,  зниження  запасів
продуктивної вологи орного шару ґрунту до 10 мм; зниження запасів і продуктивної вологи в
метровому шарі ґрунту до 30 відсотків і менше найменшої польової вологоємкості (НПВ) в
інші періоди вегетації;

Спалах масового розмноження шкідника рослин – значне багаторазове збільшення
чисельності особин шкідника, що відбувається циклічно або без видимих закономірностей;

Тривалі  дощі –  інтенсивні  дощі,  що  випадають  безперервно  або  з  незначною
перервою протягом доби, інколи протягом декількох діб (двох-трьох) з кількістю опадів 100
мм  і  більше.  Спричиняють  перезволоження  ґрунту,  „стікання” зерна,  розповсюдження
грибкових захворювань на посівах;

Удар блискавки – спрямований в наземні об’єкти розряд атмосферної електрики, що
викликає  займання,  ушкодження  або  повне  знищення  посівів  сільськогосподарських
культур.

Біологічна  врожайність –  урожайність  усієї  продукції,  створеної  шляхом
фотосинтезу за один вегетаційний сезон на одному гектарі площі посіву, що визначається в
момент досягнення біологічного дозрівання „на пні”;

Відшкодування загибелі посівів застрахованої культури в весняно-літній період
– зазначений у договорі страхування майбутнього врожаю сільськогосподарських культур
відсоток відшкодування збитків від страхової суми на одиницю пошкодженої або загиблої
площі посівів застрахованої культури;

Відшкодування  загибелі  посівів  застрахованої  культури  в  осінньо-зимовий
період  –  зазначений  у  договорі  страхування  посівів  та  майбутнього  врожаю
сільськогосподарських  культур  відсоток  відшкодування  збитків  від  страхової  суми  на
одиницю пошкодженої або загиблої площі посівів застрахованої культури;

Застрахована  врожайність –  показник  застрахованої  врожайності  застрахованої
культури,  що  визначається  добутком  показника  середньої  врожайності  застрахованої
культури  за  останні  п’ять  років  на  рівень  страхового  покриття  за  Договором  або
визначається  Страховиком за згоди Страхувальника;

Застрахована культура – посіви сільськогосподарської культури, майбутній врожай
якої застрахований згідно Договору страхування;



Метод  контрольного  обмолоту  (механізованого  збирання) –  збирання  врожаю
зернозбиральною технікою з площі в один гектар з наступним зважуванням та перерахунком
на стандартні показники по засміченості і вологості для застрахованої культури;

Страхова виплата (відшкодування) – грошова сума, яка виплачується страховиком
страхувальнику в  разі  загибелі  застрахованої  культури на  всій  площі  посіву  в  період  дії
Договору, що призвело до неотримання її врожаю, або компенсація втрат страхувальника,
пов’язаних із загибеллю застрахованої культури на частині площі посіву чи пошкодженням
застрахованої  культури внаслідок дії  ризиків,  передбачених Договором,  у випадках,  коли
фактична врожайність  застрахованої  культури знижується  нижче показника застрахованої
врожайності (недоотримання врожаю) у відповідності з умовами Договору;

Страхове  покриття –  зазначений  у  Договорі  відсоток  від  середньої  врожайності
застрахованої культури, в межах якого Страховик здійснює відшкодування збитку у період
дії Договору; 

Фактична врожайність застрахованої культури – кількість врожаю застрахованої
культури  у  центнерах  на  одиницю  площі   у  рік  збирання  врожаю,  застрахованого  за
Договором. Визначається шляхом ділення загальної кількості (маси) врожаю, встановленої
на застрахованих полях (ділянках) методом визначення біологічної врожайності або методом
контрольного  обмолоту,  на  сумарну  площу  полів  (ділянок)  застрахованої  культури,
прийнятих на страхування;

Ціна одиниці врожаю – ціна одиниці сільськогосподарської продукції (без податку
на додану вартість)  на  окремий об’єкт державного цінового регулювання  на  відповідний
період,  установлена  для  цілей  страхування  центральним  органом  виконавчої  влади,  що
забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику або ціна, яка встановлюється
Страховиком за згоди Страхувальника у договорі страхування.

Під  пошкодженням  застрахованої  культури слід  розуміти  ушкодження  рослин,
врожаю на окремому полі або частині поля (ділянці), які попали під вплив несприятливої(их)
події(й), зазначеної(их) у договорі страхування, коли пошкоджені рослини можуть відновити
вегетацію та/або сформувати певний врожай.

Під  загибеллю  застрахованої  культури слід  розуміти  знищення,  втрату  рослин,
врожаю на окремому полі або частині поля (ділянці), які попали під вплив несприятливої(их)
події(й), зазначеної(их) у договорі страхування, та не можуть відновити подальшу вегетацію
та/або сформувати врожай.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1.  Страховик  на  умовах,  визначених  цими  Правилами,  укладає  договори

добровільного страхування  сільськогосподарської  продукції (перелік  якої  передбачено
пунктом  22  ст.  6  Закону  України  „Про  страхування”)  з  юридичними  та  дієздатними
фізичними особами.

1.2.  Ці  Правила  розроблені  відповідно  до  вимог  чинного  законодавства  України  і
регулюють  відносини  між  Страховиком  та  Страхувальниками  (Вигодонабувачами)  по
укладанню та виконанню договорів страхування.

1.3.  Договір страхування укладається з особою, яка є власником
майна  або  володіє  ним  на  законних  підставах,  або  зобов’язана
укласти  Договір  страхування  відповідно  до  договору  з  власником
майна чи відповідно до законодавства.

1.4. Страхувальник має право при укладанні договору страхування
призначати Вигодонабувача (-чів), а також замінювати його (їх) до
настання страхового випадку, якщо інше не передбачено договором
страхування. 

1.5. Призначення  в  Договорі  страхування  Вигодонабувача  не
звільняє  Страхувальника  від  виконання  покладених  на  нього
обов'язків  за  Договором  страхування,  якщо  інше  не  передбачено
Договором страхування. 



2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ.
2.1  Предметом  Договору  є  майновий  інтерес  страхувальника,  що  не  суперечать

закону, пов'язані з відшкодуванням збитків, понесених страхувальником або іншою особою,
визначеною страхувальником у договорі страхування, при вирощуванні, збиранні врожаю сі-
льськогосподарських культур і багаторічних насаджень, вирощуванні (розведенні), відгоді-
влі (утриманні) сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, бджолосімей та хутрових зві-
рів,  вирощуванні,  розведенні,  вилову  (добуванні)  риби та  інших  водних  живих  ресурсів,
іншої тваринницької продукції.

Даний вид страхування передбачає обов'язок Страховика за встановлену договором
страхування плату (страховий внесок, страховий платіж, страхову премію) здійснити випла-
ту страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування шляхом відшкодува-
ння Страхувальнику або іншій особі, визначеній Страхувальником у договорі страхування
(вигодонабувачу), збитку, понесеного ними у зв'язку з пошкодженням, загибеллю (втратою)
посівів  (посадок),  загибеллю  (втратою),  вимушеним  забоєм  (знищенням),  травматичним
пошкодженням або захворюванням сільськогосподарських тварин, птиці,  кролів, хутрових
звірів,  бджолосімей,  риби та інших водних живих ресурсів,  недобором (недоотриманням)
тваринницької продукції, продукції бджільництва, загибеллю (недобором, недоотриманням)
урожаю внаслідок настання подій, які передбачені договором страхування.

2.2. Якщо це  передбачено  умовами  договору  страхування  застрахованими  можуть
бути витрати Страхувальника, пов’язані з рятуванням застрахованого майна та усуненням
наслідків страхового випадку.

Розмір  цих  витрат  встановлюється  за  домовленістю  між  Страховиком  і
Страхувальником в межах страхової суми, однак не може перевищувати 10 % страхової суми
за договором страхування.

2.3. Не є застрахованими за цими Правилами та не підлягають відшкодуванню, якщо
інше не передбачено Договором страхування:

- моральна (немайнова) шкода;
- непрямі збитки.
2.4. На страхування можуть бути прийняті:
- посіви (посадки) або врожай сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень

плодоносного  віку  (за  винятком  посівів  та/або  врожаю  природних  сінокосів  і  пасовищ,
культур,  посіяних на зелене добриво,  сіяних підпокривних  та  безпокривних  багаторічних
трав);

- дерева і кущі плодово-ягідних насаджень, що зростають в садах, та виноградники;
- сільськогосподарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі, сім’ї бджіл у вуликах, риби

та інших водні живі ресурси, інша тваринницька продукція (надалі – “тварини”).
2.5. Не можуть бути прийняті на страхування:
- посіви та/або врожай сільськогосподарської культури, яку господарство висівало від

трьох до п’яти років, але жодного року не отримувало врожаю;
- багаторічні насадження плодоносного віку, якщо господарство не одержувало врожаю

з цих насаджень протягом п’яти років, що передували укладанню Договору страхування;
- 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;

−  тварини  господарств,  у  яких  встановлено  карантин  або  обмеження  у  зв’язку  з
інфекційними  захворюваннями,  крім  тих,  що  несприйнятливі  до  нього,  а  також,  якщо
внаслідок  обстеження  їх  на  бруцельоз,  лейкоз  або  туберкульоз  встановлено  позитивну
реакцію;

−  майно, зазначене у п.2.4. цих Правил, яке знаходиться у зоні загрози обвалу, зсуву,
повені або іншого стихійного лиха - з моменту офіційного оголошення про це відповідними



компетентними органами (гідрометслужбою тощо).

3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА
3.1.  Розмір  страхової  суми  визначається  за  домовленістю  між  Страховиком  та

Страхувальником під час укладання Договору страхування або внесення змін до Договору
страхування.

3.2.  Страхова  сума  може бути  встановлена  по  окремому страховому випадку,  групі
страхових випадків, Договору страхування у цілому.

3.3. Страхова сума встановлюється в межах вартості планових агротехнічних витрат на
посів (посадку) та вирощування сільськогосподарської культури (групи культур),  майна за
цінами і  тарифами,  що діють на момент укладання Договору страхування,  якщо інше не
передбачено Договором страхування.

3.4.  Страхова  сума  може  встановлюватися  у  Договорі  на  підставі  показника
застрахованої врожайності, площі посіву застрахованої культури та ціни одиниці врожаю.

3.4.1. Страхова сума за застрахованою культурою розраховується за формулою
ССзаг = Вст × S × Ц,
де ССзаг – загальна страхова сума (страхова вартість врожаю) за Договором (грн)

(зазначається у Договорі);
Вст – застрахована врожайність (ц/га) (зазначається у Договорі);
S – загальна площа посіву застрахованої культури (га) (зазначається у Договорі);
Ц – ціна одиниці врожаю (грн/ц) (зазначається у Договорі).

3.4.2. Розрахунок страхової суми по кожному застрахованому полю (ділянці) посівів
застрахованої  культури,  страховий тариф,  страховий платіж,  застрахована врожайність  та
ціна одиниці врожаю зазначаються в додатку до Договору.

3.5.  У  разі  здійснення  виплат  страхового  відшкодування  за  Договором страхування
страхова сума, передбачена Договором страхування щодо відповідного страхового випадку,
групи  страхових  випадків  або  Договору  страхування  в  цілому  зменшується  на  суму
фактично  виплаченого  страхового  відшкодування,  якщо  інше  не  передбачено  умовами
Договору страхування.

3.6.  Договором  страхування  може  бути  передбачене  пропорційне  збільшення
(зменшення)  страхової  суми  у  випадку  відповідно  збільшення  (зменшення)  вартості
застрахованого майна.

3.7.  Договором  страхування  може  бути  передбачена  індексація  страхової  суми
відповідно до встановленого індексу інфляції.

3.8. Договором страхування може бути передбачена франшиза (умовна або безумовна)
щодо окремого страхового випадку, групи страхових випадків або Договору страхування в
цілому, вид та розмір якої визначається за узгодженням Страховика і Страхувальника.

3.9. При умовній франшизі збитки, завдані внаслідок настання страхового випадку, що
не перевищують встановлену в Договорі страхування щодо даного страхового випадку суму
франшизи, не відшкодовуються. У випадку перевищення суми збитків над сумою умовної
франшизи  збитки,  завдані  внаслідок  настання  страхового  випадку,  відшкодовуються  у
повному обсязі.

При безумовній  франшизі  визначена  сума  страхового  відшкодування  щодо кожного
страхового випадку зменшується  на  суму безумовної  франшизи,  встановленої  у  Договорі
страхування щодо цього страхового випадку.

3.10. Франшиза може встановлюватися:
- у відсотках до розміру страхової суми;
−у відсотках до розміру страхового відшкодування за кожним страховим випадком;
- у твердій грошовій сумі.

4. СТРАХОВІ РИЗИКИ
4.1. Страхування посівів та/або врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних

насаджень провадиться на випадок загибелі чи пошкодження їх внаслідок:



−вимерзання,  випирання,  льодової  кірки,  заморозку,  граду,  удару  блискавки,  зливи,
бурі, урагану, посухи, повені, селю, пожежі,  землетруса;

- лавини, земельного зсуву, земельного або земельно-водного селю;
- сильного дощу, тривалих дощів, повені, паводку, вимокання;
- посухи у весняно-літній період;
- зимова посухи;
- грунтової кірки, випадіння рослин;

     - протиправних дій третіх осіб стосовно посівів та майбутнього врожаю застрахованої
культури;

- вимокання, випрівання, якщо це сталося внаслідок стихійного лиха, 
- вторинних хвороб рослин, які сталися внаслідок настання вищезазначених ризиків, 
-  епіфітотійного  розвитку  хвороб  рослин,  епіфітотійного  розмноження  шкідників

рослин, а також інших подій, що пов'язані з несприятливими погодними умовами. 
4.2. Страхування посівів та/або врожаю сільськогосподарських культур, вирощуваних у

захищеному ґрунті провадиться на випадок загибелі чи пошкодження їх внаслідок: 
-  граду,  зливи,  бурі,  урагану,  повені,  селю,  пожежі,  якщо  було  пошкодження  самої

споруди;
- припинення подачі  електроенергії,  викликаної  стихійним лихом або аварією у цих

спорудах.
4.3. Страхування дерев, кущів, плодово-ягідних насаджень, що зростають у садах, та

виноградників провадиться на випадок повної загибелі (відмирання підземної і наземної їх
частин всіх або окремих дерев, кущів); внаслідок морозів, сильних снігопадів, повені, бурі,
урагану, зливи, граду, обвалу, зсуву, селю, землетрусу, пожежі, посухи, за винятком культур,
які  вирощуються  у  зрошувальних  зонах,  а  також  повного  їх  знищення  карантинними
комахами, якщо Страхувальник не отримував офіційного попередження про це.

4.4. Страхування тварин провадиться:
а) свиней, хутрових звірів і кролів віком від 4-х місяців; домашньої птиці яйценосних

порід  віком  від  5  місяців,  птиці  у  господарствах,  що  спеціалізуються  на  вирощуванні
бройлерів віком від 1 місяця; великої рогатої худоби (надалі ВРХ), овець і кіз віком від 6
місяців; коней віком від 1 року провадиться на випадок вимушеного забою, а також загибелі
або знищення їх, в т.ч. сімей бджіл, внаслідок інфекційних хвороб, пожежі, аварії, вибуху,
стихійного лиха; удару блискавки, бурі, урагану, бурану, граду, землетрусу, зливи, повені,
обвалу, селю; нещасного випадку (утоплення, падіння в ущелину), а також ожеледі, насту та
глибокого  снігового  покрову,  якщо  тварини  утримуються  на  відгінних  пасовищах,
попадання під рухомий транспорт або під дію електричного струму, та вимушеного забою
(знищення)  за  розпорядженням  спеціалістів  ветеринарної  служби  у  зв’язку  з  заходами
боротьби з інфекційними хворобами;

б) молодняку свиней, хутрових звірів, кролів, домашньої птиці; великої рогатої худоби,
овець, кіз,  коней, які  не досягли віку,  зазначеного в підпункті  “а” пункту 4.4 на випадок
загибелі падежу, вимушеного забою або знищення внаслідок стихійного лиха, пожежі і дії
електричного струму.

4.5. Страховим випадком визнається факт завдання збитків внаслідок настання під час
дії Договору страхування будь-якої з подій, передбачених у пунктах 4.1 - 4.4 цих Правил.

4.6. Тварини,  посівів  та/або  врожай  сільськогосподарських  культур  і  багаторічних
насаджень можуть бути застраховано на випадок протиправних дій третіх осіб. При цьому
ставка страхового тарифу підвищується на 1 %.

5. ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
5.1. За цими Правилами не визнаються страховим випадком події, викликані:
-  війною, вторгненням,  ворожими актами або воєнними діями (незалежно від того

оголошено війну чи ін.), громадянською війною, страйком чи громадським заворушенням;



-  вилученням  майна  в  результаті  конфіскації,  реквізиції  або  націоналізації  за
розпорядженням  будь-якого  органу  державної  влади  або  місцевого  самоврядування;
знищенням або пошкодженням майна за розпорядженням військової або цивільної влади;

-  заколотом,  військовим  або  народним  повстанням,  бунтом,  путчем,  революцією,
масовими  безпорядками,  узурпацією  влади,  оголошення  надзвичайного  або  особливого
стану, або будь-якою подією або причиною, результатом якої стало оголошення військового
надзвичайного або особливого стану;

- терористичними актами;
− ядерним вибухом, впливом радіації або радіоактивним забрудненням.

5.2. За цими Правилами не відшкодовуються збитки, які виникли внаслідок:
− події,  яка  не  обумовлена  як  страховий  ризик  (страховий  випадок)  у  Договорі

страхування або мала місце до набрання чинності Договором страхування чи після
припинення його дії;

− події,  яка  відбулася  поза межами дії  Договору страхування або поза зазначеним у
Договорі страхування місцем знаходження застрахованого мана;

− навмисних дій  або грубої  необережності  Страхувальника  (Вигодонабувача),  членів
його  сім'ї,  працівників  Страхувальника  (Вигодонабувача)  або  осіб,  які  діють  за
завданням або дорученням Страхувальника (Вигодонабувача);

− невжиття  Страхувальником  (Вигодонабувачем),  членами  його  сім'ї,  працівниками
Страхувальника  (Вигодонабувача)  або  особами,  які  діють  за  завданням  або
дорученням Страхувальника (Вигодонабувача),  заходів для попередження можливої
загибелі або ушкодження застрахованого майна;

− використання застрахованого майна не за його цільовим призначенням або всупереч
цілям використання майна, визначеним у Договорі страхування;

− обставин, про які Страхувальник (Вигодонабувач) знав або повинен був знати, але не
вжив усіх від нього залежних заходів для запобігання настанню страхового випадку;

− військових маневрів, навчань або інших військових заходів, дії мін, торпед, бомб та
інших знарядь війни;

− дії сонячного світла або хімічних речовин, що містяться в атмосферних опадах;
5.3. Не підлягають відшкодуванню витрати Страхувальника (Вигодонабувача), пов’язані

зі сплатою:
− штрафів, пені, фінансових санкцій та інших стягнень;
− судових витрат;
− податків та зборів (обов’язкових платежів).
5.4. Згідно з цими Правилами не відшкодовуються збитки:

− в розмірі франшизи, зазначеної у Договорі страхування;
− у разі, якщо можлива подальша переробка м’яса тварин, якщо інше не передбачено

умовами Договору страхування;
− якщо падіж тварин стався  внаслідок захворювання протягом першого місяця після

вступу в дію Договору страхування.
5.5.  Не  вважається  страховим  випадком  пошкодження  або  загибель

застрахованої культури, якщо вона настала у разі:
1) подій, не передбачених Договором:
- захворювань рослин, якщо їх поширення не визнане епіфітотією; 
- впливу ядерної енергії та іонізуючого випромінювання в будь-якій формі;
-  техногенних  аварій,  будь-якого  забруднення  або  зараження  навколишнього

природного середовища;
- військових дій, маневрів або здійснення інших військових заходів;
- громадянської війни, терористичного акту, народного хвилювання або страйку;
-  вилучення  або  знищення  застрахованого  майна  за  розпорядженням  органів

державної влади;



- порушення страхувальником встановлених правил зберігання вогненебезпечних та 
вибухонебезпечних речовин і предметів;
2) навмисних дій або бездіяльності страхувальника;
3)  грубих  порушень  страхувальником  агротехнічних,  санітарних  вимог,  що

виявляються  в  невиконанні  страхувальником  умов  Договору  щодо  строків  (термінів)
проведення належних заходів згідно з узгодженою при страхуванні технологічною картою,
якою  обумовлено  дотримання  визначених  агротехнічних  правил  та  вимог  агротехніки
стосовно застрахованої культури, санітарних вимог щодо здійснення сільськогосподарських
робіт, передбачених Договором.

5.6. Виключення  зі  страхових  випадків  та  обмеження  страхування,  які  передбачені
пунктами  5.1-5.5  цих  Правил  застосовуються  за  умови,  якщо  вони  прямо  зазначені  у
Договорі страхування.

5.7. Договором  страхування  можуть  передбачатися  інші  виключення  із  страхових
випадків, що не суперечать законодавству України.

6. СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
6.1. Договір страхування може бути укладений на строк до одного року, якщо інше ним

не передбачено.
6.2.  Договір страхування  набирає  чинності  з  моменту внесення  першого  страхового

платежу, якщо інше не передбачено договором страхування.
6.3.  Під  місцем  дії  Договору  страхування  відносно  сільськогосподарської  продукції

(культур)  розуміється  застрахована  площа -  поле  (ділянка),  що має  територіальні  ознаки
відповідно  до  фіксованих  координат  за  допомогою  даних  глобальної  навігаційної
супутникової системи та/або відповідно до чинних документів на користування землею, на
якій  вирощується  сільськогосподарська  культура:  карт-схем  полів  (ділянок)  та/або
геоінформації відповідно до Державного земельного кадастру;

6.4.  Сільськогосподарські  тварини  за  цими  Правилами  вважаються  застрахованими
тільки  на  тій  території,  яка  вказана  у  Договорі  страхування.  Якщо застраховані  тварини
вилучаються з визначеної в Договорі страхування території страхування без попереднього
узгодження із Страховиком, страхування (страховий захист) щодо цих тварин припиняється.
Договором страхування може передбачатися страхування тварин під час їх перевезення, як
по території України так і за межі України, на виставки, змагання тощо.

6.5.  Застраховане  майно  вважається  застрахованим  тільки  на  тій  території,  яка
визначена  у  Договорі  страхування.  Якщо  застраховане  майно  без  згоди  Страховика
вилучається з місця страхування, то страховий захист припиняється.

6.6.  Дія  Договору страхування  розповсюджується  на  територію України,  якщо інше
ним не передбачене.

6.7. За наявності у страхувальника посівів сільськогосподарської культури в декількох
адміністративно-територіальних  одиницях  Страховик  та  Страхувальник  можуть  укладати
окремі  договори  страхування  для  посівів  та  майбутнього  урожаю  у  кожній  окремій
адміністративно-територіальній одиниці.

6.8. Дія Договору страхування посівів та /або врожаю сільськогосподарських культур
на основі  індексу врожайності  закінчується  о 24 годині  00 хвилин доби,  що зазначена  в
Договорі страхування як дата завершення збору врожаю застрахованої сільськогосподарської
культури, встановленого агротехнічними вимогами для даної зони (регіону), якщо інше не
передбачено Договором страхування.

7. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
7.1. Договори страхування укладаються відповідно до цих Правил у письмовій формі.
7.2.  Страховик  може  розробити  у  відповідності  з  цими  Правилами  спеціальні

програми  страхування,  у  тому  числі  із  спеціальними  тарифами  чи  іншими  умовами,  які
можуть зацікавити певні групи власників (користувачів) майна.



7.3. Для укладання договору страхування страхувальник подає Страховику письмову
заяву  за  формою,  встановленою  страховиком,  або  іншим  чином  заявляє  про  свій  намір
укласти договір страхування. При заповненні бланку заяви Страхувальнику необхідно дати
відповіді  на  ряд  запитань,  на  підставі  яких  визначаються  умови  страхування,  страховий
тариф та  розмір  страхового  платежу.  Така  заява  є  невід’ємною частиною  до  укладеного
договору  страхування.  Заповнення  заяви  не  зобов’язує  Страхувальника  укладати  договір
страхування.

Також  для  укладення  договору  страхування  страхувальник  разом  з  страховиком
заповнює:

-  технологічну  карту  страхувальника  щодо  вирощування  сільськогосподарських
культур;
            - перелік полів посівів та майбутнього врожаю сільськогосподарських культур;

Умовою підтвердження інформації, наданої страхувальником у заяві на страхування
посівів  та  майбутнього  врожаю  сільськогосподарських  культур,  є  підписання  сторонами
Договору Акта огляду посівів сільськогосподарських культур (далі – Акт огляду).

Страхувальник може заявити про намір укласти договір страхування і в усній формі.
В  цьому разі  Страховик  повинен  узгодити  зі  Страхувальником  усі  умови,  на  яких  буде
укладатися договір страхування і відобразити їх у договорі.

7.4.  Страховик  має  право  відмовитися  від  укладення  договору  страхування  без
пояснення причин.

7.5.  При  укладанні  договору  страхування  Страхувальник  зобов`язаний  надати
документи, які підтверджують:

право власності  або право володіння Страхувальника майном, що страхується,  або
право укладати договір страхування відносно цього майна;

вартість майна на момент укладання договору страхування (рахунок-фактуру, договір
купівлі-продажу, митну декларацію, тощо).

Окрім цього Страхувальник повинен надати Страховику:
•  можливість оглянути у світлий час доби майно, що пропонується до страхування (за

вимогою Страховика);
•  усі необхідні відомості про предмет договору страхування; 
•  відомі  Страхувальнику  обставини,  які  мають  суттєве  значення  для  визначення

ймовірності настання страхового випадку і розміру можливих збитків у разі його настання,
за достовірність яких він несе відповідальність;

•  інформацію про договори страхування,  що були укладені  щодо даного предмета
договору страхування з іншими страховиками.

7.6.  Факт  укладання  договору  страхування  може  посвідчуватися  страховим
свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.

7.7. Всі зміни та доповнення до договору страхування приймаються за згодою сторін
у письмовій формі.

8. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
Для укладення Договору Страховик та Страхувальник можуть провести огляд посівів

сільськогосподарської культури, що приймається на страхування, із складанням Акта огляду,
в  якому  відображається  стан  посівів.  Вказаний  Акт  огляду  у  разі  укладення  Договору
долучається до нього як невід’ємний додаток.

При  укладанні  Договору  Страхувальник  зобов’язаний  надати  Страховику
інформацію,  необхідну Страховику для оцінки страхового ризику,  та  надалі  інформувати
його про стан застрахованої культури відповідно до умов Договору.

8.1. Страховик зобов'язаний:
8.1.1 Ознайомити Страхувальника з умовами та Правилами страхування.
8.1.2.  Протягом двох робочих днів,  як тільки стане відомо про настання страхового

випадку,  вжити  заходів  щодо  оформлення  всіх  необхідних  документів  для  своєчасного
здійснення страхового відшкодування.



8.1.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування у
передбачений Договором страхування строк.

8.1.4.  У  разі  порушення  строку  виплати  страхового  відшкодування,  визначеного
Договором страхування,  сплатити  особі,  яка згідно з  умовами Договору страхування  має
право  на  отримання  страхового  відшкодування,  пеню,  розмір  якої  визначається  умовами
Договору страхування.

8.1.5.  Відшкодувати  витрати,  понесені  Страхувальником  (Вигодонабувачем)  при
настанні страхового випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено
умовами Договору страхування.

8.1.6. За заявою Страхувальника у разі здійснення ним заходів, що зменшили страховий
ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним Договір страхування.

8.1.7.  Тримати  в  таємниці  відомості  про  Страхувальника  (Вигодонабувача)  та  його
майновий стан за винятком випадків, передбачених законодавством України.

8.1.8. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також і інші обов'язки
Страховика.

8.2. Страхувальник зобов'язаний:
8.2.1. Своєчасно вносити страхові платежі.
8.2.2. При укладанні Договору страхування надати інформацію Страховикові про всі

відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику, і надалі
інформувати  його  про  будь-яку  зміну  страхового  ризику  протягом  строку,  визначеного
Договором страхування.

8.2.3.  При  укладанні  Договору  страхування  надати  можливість  представникам
Страховика оглянути майно, яке надається до страхування, а також пред’явити Страховику
за його вимогою правовстановлюючі документи на майно тощо.

8.2.4.  Повідомити  Страховика  про  інші  діючі  договори  страхування  щодо
застрахованого предмету, визначеного Договором страхування.

8.2.5.  Утримувати  посіви сільськогосподарських  культур,  тварин,  у  відповідності  до
протипожежних правил. Дотримуватись агротехнічних норм щодо вирощування, збирання і
зберігання врожаю сільськогосподарських культур, зооветеринарних вимог щодо утримання
та годування тварин, та виконання вимог інших компетентних органів.

8.2.6.  Вживати  заходів  щодо  запобігання  та  зменшення  збитків,  завданих  внаслідок
настання страхового випадку.

8.2.7 Повідомити Страховика про настання страхового випадку в строк, передбачений
Договором страхування.

8.2.8.  В  строки,  передбачені  Договором  страхування,  повідомляти  Страховика  про
одержання від третіх осіб відшкодування заподіяних внаслідок настання страхового випадку
збитків.

8.2.9. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені також інші обов'язки
Страхувальника.

8.3. Страховик має право:
8.3.1.  Перевіряти  інформацію,  повідомлену  Страхувальником  (Вигодонабувачем),  а

також виконання Страхувальником вимог і умов Договору страхування.
8.3.2. При укладанні Договору страхування, а також під час дії Договору страхування

проводити огляд застрахованого майна.
8.3.3.  Вимагати  від  Страхувальника  сплати  додаткового  страхового  платежу  при

збільшенні ризику після укладення Договору страхування.
8.3.4.  Робити  запити  про  відомості,  пов’язані  із  страховим  випадком,  до

правоохоронних  органів,  банків,  ветеринарних  закладів  та  інших  підприємств,  установ  і
організацій,  що  володіють  інформацією  про  обставини  страхового  випадку,  а  також
самостійно з’ясовувати причини та обставини страхового випадку.

8.3.5.  Відмовити у виплаті страхового відшкодування у випадках, передбачених цими
Правилами, Договором страхування та чинним законодавством України.



8.3.6.  Вимагати  від  особи,  яка  отримала  страхове  відшкодування,  повного  або
часткового  його  повернення,  якщо  після  виплати  страхового  відшкодування  Страховику
стало відомо про наявність обставин, зазначених у пункті 13.1 цих Правил.

8.3.7.  Достроково  припинити  дію  Договору  страхування  у  порядку,  передбаченому
цими Правилами та чинним законодавством України.

8.4. Страхувальник має право:
8.4.1. При укладанні Договору страхування самостійно встановлювати перелік майна,

що  передається  на  страхування,  та  обирати  страхові  ризики  з  числа  страхових  ризиків,
визначених цими Правилами.

8.4.2.  У  разі  втрати  Договору  страхування  отримати  у  Страховика  його  дублікат
протягом 5-ти робочих днів з моменту одержання Страховиком відповідної письмової заяви
Страхувальника.

8.4.3. При настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування в порядку,
передбаченому цими Правилами та Договором страхування.

8.4.4. Оскаржити відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому
порядку.

8.4.5.  Достроково  припинити  дію  Договору  страхування  в  порядку,  передбаченому
цими Правилами та чинним законодавством України.

8.4.6.  Подати  заяву  Страховикові  про  переукладення  Договору  страхування  в  разі
здійснення  Страхувальником  заходів,  що  зменшили  страховий  ризик,  або  збільшення
вартості застрахованого майна.

8.4.7. Ініціювати зміну умов Договору страхування.
8.4.8.  Залучати  за  свій  рахунок  експертів,  спеціалістів  до  розслідування  обставин

страхового випадку та визначення розміру заподіяних збитків.

9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ  НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
9.1. У разі настання події, яка має ознаки страхового випадку, передбаченого умовами

Договору страхування, Страхувальник (Вигодонабувач), якщо інше не передбачено умовами
Договору страхування, зобов’язаний:

9.1.1. Протягом 48-годин з моменту, коли йому стало відомо про настання такої події
(за  винятком  офіційних  вихідних  та  святкових  і  неробочих  днів),  сповістити  про  це
Страховика у письмовій формі.

9.1.2. Вжити всі необхідні заходи щодо спасіння та збереження застрахованого майна,
попередження та зменшення збитків та усунення причин, які можуть спричинити додаткові
збитки.

9.1.3.  Сповістити про подію органи міліції,  органи з надзвичайних ситуацій чи інші
спеціалізовані  органи,  до  компетенції  яких  входить  розслідування  та  ліквідація  наслідків
подій,  передбачених  п.  4.1  цих  Правил,  і  причин  їх  виникнення  та  здійснити  усі  інші
необхідні дії, передбачені чинним законодавством України.

9.1.4. Надати Страховику або його представнику пошкоджене майно або його залишки
для огляду і узгодити зі Страховиком подальші дії щодо врегулювання збитку.

9.1.5. Зберігати пошкоджене застраховане майно до прибуття представника Страховика
в тому вигляді, в якому майно знаходилось відразу після страхового випадку до отримання
від  Страховика  письмового  дозволу  на  такі  дії,  окрім  випадків,  коли  таке  збереження  є
неможливим  з  міркувань  безпеки,  або  коли  це  перешкоджає  вжиттю  заходів  щодо
зменшення завданого збитку або щодо попередження виникнення додаткових збитків.

Страхувальник (Вигодонабувач) звільняється від виконання обов’язку, передбаченого
частиною  першою  цього  пункту,  у  випадку  якщо  Страховик  не  проведе  огляду
пошкодженого  майна  протягом  10  діб  від  дня  одержання  повідомлення  про  страховий
випадок.

9.1.6. Для отримання страхового відшкодування надати Страховику документи, які
підтверджують факт настання страхового випадку та розмір збитків, передбачені розділом 10
цих Правил.



9.1.7. Вжити  всі  можливі  заходи  для  забезпечення  реалізації  Страховиком  права
вимоги до осіб, відповідальних за заподіяний збиток.

10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ
СТРАХОВОГО ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ

10.1.  Факт  настання  страхового  випадку  та  розмір  збитків  має  бути  підтверджений
такими документами:

-  повідомленням  Страховика  (Вигодонабувача)  про  настання  події,  яка  має  ознаки
страхового випадку;

- документами, що в залежності від характеру подій підтверджують факт, причини та
обставини  настання  страхового  випадку,  виданими  відповідними  компетентними
організаціями;

- переліком пошкодженого майна із зазначенням його вартості;
- бухгалтерськими документами;
-  документами,  що  підтверджують  витрати  на  здійснення  необхідних  заходів  щодо

зменшення збитків та рятування застрахованого майна, якщо відшкодування таких витрат
обумовлено Договором страхування;

- рішеннями (вироками, постановами) судових та інших компетентних органів, якими
встановлюються причини настання страхового випадку, особи, винні у настанні страхового
випадку, та розмір збитків, заподіяних внаслідок настання страхового випадку;

-  актом  дослідження  спеціаліста  (експерта),  який  підтверджує  розмір  заподіяної
Страхувальнику (Вигодонабувачеві)  шкоди внаслідок настання страхового випадку,  окрім
випадків коли договором страхування передбачено інший порядок визначення збитків;

− іншими документами, з врахуванням обставин конкретного страхового випадку, які
підтверджують  факт,  обставини  та  причини  настання  страхового  випадку,  розмір
заподіяного  внаслідок  настання  страхового  випадку  збитку,  виконання  Страхувальником
умов цих Правил і Договору страхування та дають право Страховику на зворотну вимогу до
осіб, відповідальних за збитки, завдані внаслідок настання страхового випадку.

10.2  Конкретний  перелік  документів,  які  Страхувальник  (Вигодонабувач)  повинен
надати  Страховику  для  підтвердження  настання  страхового  випадку  та  розміру  збитків,
визначається у Договорі страхування.

11. ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
11.1.  Для отримання страхового відшкодування Страхувальник  (Вигодонабувач)  має

подати Страховику заяву про виплату страхового відшкодування та надати такі документи:
- копію Договору страхування;
-  копію документу про право власності  на застраховане майно/земельну ділянку,  на

якій  вирощується  застрахований  врожай  та/або  посіви  або  про  право  володіння
застрахованим  майном/земельною  ділянкою,  на  якій  вирощується  застрахований  врожай
та/або посіви, або про право укладати Договір страхування відносно цього майна/врожаю,
який вирощується на земельній ділянці взятій в аренду;

- документи, передбачені розділом 10 цих Правил та Договором страхування;
- у разі смерті Страхувальника (Вигодонабувача) - свідоцтво про смерть (нотаріально

посвідчена  копія)  та  документи,  що  підтверджують  правонаступництво  особи,  яка
звернулася за одержанням страхового відшкодування.

11.2.  Розмір  завданих  збитків  визначається  на  підставі  експертної  оцінки  (висновку
спеціаліста-оцінювача)  щодо  розміру  збитку  з  урахуванням  документів,  наданих
Страхувальником  (Вигодонабувачем),  а  також  документів  і  відомостей,  зібраних
Страховиком самостійно, а саме:

- переліку знищеного або пошкодженого майна із зазначенням його дійсної вартості;
-  документів,  складених  компетентними  органами,  про  час,  обставини  і  можливі

причини настання страхового випадку;
- документів,  що підтверджують фактичні витрати Страхувальника (Вигодонабувача)

на компенсацію збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;



-  документів,  що  підтверджують  витрати  на  здійснення  необхідних  заходів  щодо
зменшення збитків та рятування застрахованого майна, якщо відшкодування таких витрат
обумовлено Договором страхування;

- належним чином завірені копії  довідки Державного комітету статистики або іншого
компетентного  органу  про  Середню  врожайність  застрахованої  культури  в  господарстві
та/або районі (регіоні) за попередні п’ять років чи іншого, обумовленого Договором строку;

- довідку Гідрометеоцентру,  відхилення фактичного Індексу погоди від нормального
Індексу  погоди  (окремих  метеорологічних  показників)  із  зазначенням  відхилення  таких
показників.

11.3.  У  разі  незгоди  Страхувальника  (Вигодонабувача)  з  висновками  експерта
(спеціаліста-оцінювача),  він може за  свій  рахунок замовити проведення іншої  експертизи
(дослідження спеціаліста-оцінювача).

11.4. Розмір збитку визначається наступним чином:
11.4.1.  Розмір  збитку  при  загибелі  (пошкодженні)  врожаю  сільськогосподарських

культур  визначається  виходячи  з  вартості  кількісних  втрат  врожаю  основної  продукції
застрахованої культури або групи культур (в залежності від того, як вони були прийняті на
страхування) і розраховується множенням різниці між вартістю врожаю на 1 га, прийнятого
на страхування, і вартістю фактично одержаного врожаю даного року з 1 га на всю площу
посіву.

11.4.2.  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,  на  якій  проводився  пересів
(підсів), обчисленої за цінами реалізації у поточному році.

11.4.3.  Якщо  посіяно  (посаджено)  будь-яку  культуру  на  площі  більшій,  ніж  була
прийнята  на  страхування,  розмір  збитку  при  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;

11.4.4. Розмір збитку за багаторічні насадження, що загинули, визначається як різниця
балансової вартості загиблих насаджень і вартості залишків.

11.4.5. Розмір збитку за загиблих свиней, хутрових звірів і кролів віком від 4 місяців;
домашньої  птиці  яйценосних  порід  віком  від  5  місяців,  птиці  у  господарствах,  що
спеціалізуються  на  вирощуванні  бройлерів  -  віком  від  1  місяця;  великої  рогатої  худоби,
овець і кіз віком від 6 місяців; коней віком від 1 року, а також сімей бджіл визначається
шляхом встановлення середньої страхової суми за 1 голову тварини і одну бджолосім’ю за
Договором страхування  та  множенням її  на  кількість  загиблих  голів  (бджолосімей),  а  за
вимушено забитих тварин - з вирахуванням вартості реалізованого м’яса, придатного до їжі,
і смушків хутрових звірів та кролів.

11.4.6.  Для  розрахунку  розміру  збитку  за  молодняк  тварин  необхідне  встановлення
вікової групи тварин на день їх загибелі з визначенням страхової суми за одну голову цих
тварин за Договором страхування і множенням їх на кількість загиблих голів.

11.4.7. Якщо з причин, що викликали вимушений забій тварин, м’ясо буде визнаним
повністю  непридатним  до  їжі,  страхове  відшкодування  виплачується  як  за  тварин,  що
загинули.

Витрати, пов’язані з транспортуванням худоби до місця забою, ремонту тваринницьких
приміщень  після  здачі  хворої  худоби  у  зв’язку  з  ветеринарно-санітарними  заходами,
придбанням  медикаментів,  проведенням  карантинних  та  інших  заходів  щодо  ліквідації
наслідків захворювання, а також побічні витрати в розмір збитку не включаються.

11.4.8.  У  разі  повної  загибелі  посівів  сільськогосподарських  культур  –  у  розмірі
фактично  понесених  Страхувальником  витрат  на  посів  (посадку)  та  вирощування
застрахованих культур на площі загиблих посівів, але не більше суми, визначеної шляхом
множення  планових  витрат  на  посів  та  вирощування  на  1  га,  зазначених  у  Договорі



страхування, на відповідну площу загиблих посівів.
Під повною загибеллю посівів сільськогосподарських культур розуміється загибель 70%

і більше рослин від первісної щільності рослин на всій або частині площі посівів (посадок),
якщо Договором страхування  не  буде  обумовлено  інше.  Первісна  щільність  рослин на  1
квадратний метр площі посівів (посадок) зазначається в акті огляду сходів (стану) посівів
(посадок) застрахованих сільськогосподарських культур;

11.4.9.  У  разі  пошкодження  посівів  сільськогосподарських  культур  –  у  розмірі
відповідної  частки  фактично  понесених  Страхувальником  витрат  на  посів  (посадку)  та
вирощування  застрахованих  культур  на  площі  пошкоджених  посівів,  але  не  більше
відповідної частки суми, визначеної шляхом множення планових витрат на посів (посадку)
та вирощування на  1 га, зазначених у Договорі страхування,  на  відповідну площу загиблих
посівів. При цьому порядок визначення розміру такої відповідної частки обумовлюється під
час укладення Договору страхування залежно від ступеня пошкодження посівів (посадок),
виду та сорту сільськогосподарських культур. 

11.4.10.  Під  пошкодженням  посівів  сільськогосподарських  культур,  якщо  інше  не
обумовлено Договором страхування,   розуміється  загибель  до 70% рослин від первісної
щільності рослин на всій або частині площі посівів (посадок).

11.4.11. Договором страхування можуть бути передбачені особливі умови визначення
розміру збитків в залежності від особливостей застрахованого майна.

11.5. Не включаються в розрахунок розміру збитку:
11.5.1. Витрати, пов'язані з планово-профілактичними роботами.
11.5.2. Непрямі витрати, такі як плата за найм, оренду, лізинг майна, штрафні санкції,

застосовані до Страхувальника (Вигодонабувача) сплата обов'язкових відрахувань, платежів,
податків, тощо.

11.5.3. Інші, зроблені понад необхідні, витрати.
11.6. Страхувальнику (Вигодонабувачеві) при настанні страхового випадку за рахунок

страхового  відшкодування  відшкодовуються  фактичні  витрати  по  проведенню  оцінки
пошкоджень застрахованого майна та оформленню відповідних документів.

11.7. Страхове відшкодування не може перевищувати розміру прямого збитку,  якого
зазнав Страхувальник та розміру страхової суми, встановленої Договором страхування щодо
відповідного предмета договору страхування.

11.8. У разі коли страхова сума становить певну частку вартості застрахованого майна,
страхове відшкодування виплачується у такій же частці від визначених по страховій події
збитків, якщо інше не передбачено Договором страхування.

11.9. У разі настання подій, передбачених пунктом 4.6 цих Правил, виплата страхового
відшкодування  провадиться  тільки  за  умови  порушення  кримінальної  справи  або
провадження  по  справі  про  адміністративне  правопорушення  у  зв’язку  з  відповідним
фактом.

11.10.  У  випадку,  якщо  Страхувальнику  було  повернуте  викрадене  майно,  він
зобов'язаний  не  пізніше  одного  місяця  повернути  Страховику  отримане  страхове
відшкодування, за вирахуванням суми доцільних та обґрунтованих відповідно до умов цих
Правил витрат на ремонт цього майна та приведення його в належний стан (за умови, що це
входило в страхове покриття за Договором страхування), або передати Страховику за його
згодою це майно.

11.11. Якщо за Договором страхування передбачена безумовна Франшиза, при виплаті
страхового  відшкодування  за  кожним  страховим  випадком,  який  стався  протягом  дії
Договору  страхування,  з  суми  страхового  відшкодування  вираховується  сума  безумовної
франшизи.

11.12. Якщо Договором страхування передбачена сплата страхових платежів частками
або на момент прийняття  рішення про виплату страхового відшкодування Страхувальник
має  заборгованість  перед  Страховиком  по  сплаті  страхового  платежу,  з  суми  страхового
відшкодування,  яка  належить  до  виплати,  вираховується  сума  не  сплачених



Страхувальником чергових страхових платежів або сума заборгованості по сплаті страхових
платежів, якщо інше не передбачене умовами Договору страхування.

11.13.  Страхувальник,  який  одержав  від  третіх  осіб  повне  відшкодування  збитків,
завданих внаслідок настання страхового випадку,  втрачає право на одержання страхового
відшкодування  від  Страховика.  У  разі,  якщо  збитки  відшкодовано  частково,  страхове
відшкодування  виплачується  Страховиком  з  вирахуванням  суми,  що  одержана
Страхувальником від третіх осіб.

11.14.  Якщо  майно  застраховане  у  кількох  страховиків  і  загальна  страхова  сума
перевищує  дійсну  вартість  майна,  то  страхове  відшкодування,  що  виплачується  усіма
страховиками,  не  може  перевищувати  дійсної  вартості  майна.  При  цьому  Страховик
здійснює  виплату  страхового  відшкодування  пропорційно  розміру  страхової  суми  за
укладеним ним Договором страхування.

11.15.  Виплата  страхового  відшкодування  здійснюється  у  тій  валюті,  у  якій
провадилося  страхування,  якщо  інше  не  обумовлено  Договором  страхування  і  це  не
суперечить чинному законодавству України.

11.16. Страхове відшкодування виплачується Страхувальнику (Вигодонабувачеві), а у
разі його смерті - його спадкоємцям.

11.17. Після виплати страхового відшкодування Договір страхування зберігає дію до
закінчення вказаного в ньому строку, а страхова сума, передбачена умовами цього Договору
страхування, зменшується на суму виплаченого страхового відшкодування. Якщо страхове
відшкодування виплачено в розмірі страхової суми за вирахуванням франшизи, дія Договору
страхування в частині відповідальності Страховика припиняється з дня списання вказаної
грошової суми з розрахункового рахунку Страховика.

11.18.  До  Страховика,  який  виплатив  страхове  відшкодування  за  Договором
страхування, в межах фактичних затрат переходить право вимоги, яке Страхувальник або
інша  особа,  що  одержала  страхове  відшкодування,  має  до  особи,  відповідальної  за
заподіяний збиток.  Страхувальник (Вигодонабувач)  зобов'язаний передати Страховику всі
права,  які  він  має  до  особи,  відповідальної  за  заподіяння  збитку.  Невиконання
Страхувальником (Вигодонабувачем) цього обов’язку надає Страховику право відмовити у
виплаті  страхового  відшкодування  або  вимагати  від  Страхувальника  (Вигодонабувача)
повернення виплаченого страхового відшкодування чи його частини, якщо це передбачено
Договором страхування.

11.19. Особа, яка отримала страхове відшкодування, зобов'язана повернути Страховику
отримане  страхове  відшкодування  (або  його  відповідну  частину),  якщо  виявиться  така
обставина, яка згідно з законом, цими Правилами або Договором страхування цілком або
частково позбавляє цю особу права на страхове відшкодування.

12. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ВИПЛАТУ
АБО ВІДМОВУ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ

12.1. Страховик, якщо інше не передбачене умовами Договору страхування, протягом
30 календарних днів, з моменту отримання від Страхувальника (Вигодонабувача) заяви про
виплату страхового відшкодування та документів, передбачених пунктом 11.1 цих Правил та
Договором страхування, приймає рішення про виплату або про відмову у виплаті страхового
відшкодування, яке оформлюється страховим актом.

12.2. Страховик має право відстрочити прийняття рішення про виплату або про відмову
у виплаті страхового відшкодування у наступних випадках:

- є  підстави  сумніватись  щодо  наявності  у  Страхувальника  або  Вигодонабувача  (їх
правонаступників) права на отримання страхового відшкодування – до отримання необхі-
дних доказів;

- не повністю з’ясовані обставини страхового випадку, розмір збитків – до їх з'ясуван-
ня;

- у зв'язку з виникненням збитку внаслідок страхового випадку у відношенні Страху-
вальника  або  Вигодонабувача  порушено  кримінальну  справу,  складено  протокол  про



адміністративне правопорушення або до Страхувальника (Відповідача)  пред’явлено позов
(адміністративний позов) – до, відповідно, закриття кримінальної справи, набрання законної
сили вироком суду, винесення постанови по справі про адміністративне правопорушення або
набрання законної сили рішенням суду (господарського суду, адміністративного суду);

- обсяги  і  характер  збитків,  заявлених  Страхувальником  (Вигодонабувачем),  не  від-
повідають причинам і  обставинам страхового випадку -  до з'ясування розміру фактичних
збитків.

У разі коли Страховик затримує прийняття рішення про виплату або про відмову у
виплаті  страхового  відшкодування  з  наведених  вище  причин,  він  повинен  письмово
повідомити про це Страхувальника (Вигодонабувача).  Строк такої  відстрочки не повинен
перевищувати шести місяців.

12.3.  Страхове  відшкодування  виплачується  особі,  яка  згідно  з  умовами  Договору
страхування має право на його отримання,  у строк не пізніше десяти робочих днів після
складення страхового акту, якщо інше не передбачено умовами Договору страхування.

12.4.  Рішення  про  відмову  у  виплаті  страхового  відшкодування  повідомляється
Страхувальнику в письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови не пізніше десяти днів
з моменту складення страхового акту.

13. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
13.1. Підставою для відмови Страховика у здійсненні страхового відшкодування є:
13.1.1.  Навмисні  дії  Страхувальника  або  особи,  на  користь  якої  укладено  Договір

страхування, спрямовані на настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється
на  дії,  пов'язані  з  виконанням  ними  громадянського  чи  службового  обов'язку,  в  стані
необхідної  оборони  (без  перевищення  її  меж)  або  захисту  майна,  життя,  здоров'я,  честі,
гідності  та ділової репутації.  Кваліфікація дій Страхувальника або особи, на користь якої
укладено  Договір  страхування,  встановлюється  відповідно  до  чинного  законодавства
України.

13.1.2.  Вчинення Страхувальником-фізичною особою або іншою особою, на користь
якої укладено Договір страхування, умисного злочину, що призвів до страхового випадку.

13.1.3. Подання Страхувальником (Вигодонабувачем) свідомо неправдивих відомостей
про предмет договору страхування або про факт настання страхового випадку.

13.1.4.  Отримання  Страхувальником  (Вигодонабувачем)  повного  відшкодування
збитків від особи, винної у їх заподіянні.

13.1.5. Неповідомлення Страхувальником (Вигодонабувачем) про настання страхового
випадку  у  строки,  передбачені  Договором  страхування,  без  поважних  на  це  причин  або
створення Страховикові перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків.

13.1.6. Наявність обставин, передбачених пунктами 5.1-5.4 цих Правил.
13.1.7. Порушення  Страхувальником  агротехнічних  норм  вирощування

сільськогосподарської  культури  або  умов  страхування,  передбачених  Договором  та/або
Умовами страхування  посівів  та  майбутнього врожаю сільськогосподарських  культур  від
сільськогосподарських ризиків, що спричинило виникнення збитків

13.1.8.  Інші випадки, передбачені законодавством України.
13.2.  Умовами  Договору  страхування  можуть  бути  передбачені  інші  підстави  для

відмови  у  здійсненні  страхового  відшкодування,  якщо  це  не  суперечить  законодавству
України.

13.3. Відмову Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржено
Страхувальником (Вигодонабувачем) у судовому порядку.

14. УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
14.1. Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а

також у разі:
1) закінчення строку дії;
2) виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі;



3)  несплати  Страхувальником  страхових  платежів  у  встановлені  Договором строки.
При  цьому  Договір  вважається  достроково  припиненим  у  випадку,  якщо  перший  (або
черговий) страховий платіж не був сплачений за письмовою вимогою Страховика протягом
десяти  робочих  днів  з  дня  пред'явлення  такої  вимоги  Страхувальнику,  якщо  інше  не
передбачено умовами Договору страхування;

4) ліквідації  Страхувальника - юридичної  особи або смерті Страхувальника-фізичної
особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених статтями 22, 23 і 24
Закону України «Про страхування»;

5) ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
6) прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
7) при страхуванні сільськогосподарських культур:

 а).  завершення  робіт  по  збиранню  врожаю  сільськогосподарських  культур,  коли  за
агротехнічними умовами даної місцевості і даного року врожай культури повинен бути вже
зібраним, якщо це передбачено Договором страхування;

б).  виявлення  в  результаті  спільного  первинного  огляду  посівів  під  час  строку  дії
Договору страхування відсутності чи недостатньої кількості сходів, недосягнення рослинами
відповідної  фази  розвитку,  при  цьому  Договір  страхування  вважається  достроково
припиненим у відношенні полів (ділянок), на яких спостерігаються несприятливі сходи чи
їхня відсутність, – якщо це передбачено Договором страхування;

8) в інших випадках, передбачених законодавством України.
14.2.  Дію  Договору  страхування  може  бути  достроково  припинено  за  вимогою

Страхувальника або Страховика, якщо це передбачено умовами Договору страхування.
Про  намір  достроково  припинити  дію  Договору  страхування  будь-яка  сторона

зобов'язана повідомити іншу не пізніш як за 30 календарних днів до дати припинення дії
Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.

14.2.1.  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 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.

14.2.2. 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  страхового  відшкодування,  що  були
здійснені за цим Договором страхування.

14.3.  Не  допускається  повернення  коштів  готівкою,  якщо платежі  було  здійснено  в
безготівковій формі, за умови дострокового припинення Договору страхування.

15. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
15.1. Спори, пов’язані з укладенням, зміною, виконанням та припиненням дії Договорів

страхування вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

16. СТРАХОВІ ТАРИФИ
16.1. Страхові тарифи обчислюються Страховиком актуарно (математично) на підставі

відповідної статистики настання страхових випадків по відповідних категоріях майна. Базові
річні страхові тарифи наведені в додатку 1 до цих Правил.

16.2.  Норматив  витрат  Страховика  на  ведення  справи  у  разі  страхування  майна,
визначений  за  розрахунками  відповідних  страхових  тарифів  згідно  з  п.16.1  цих  Правил,
становить 30% від величини страхового платежу.



16.3.  Страховий  тариф  за  Договором  страхування  визначається  за  згодою  сторін  в
залежності від:

-  розміру  страхової  суми,  обраних  Страхувальником  страхових  випадків,  інших
чинників, що впливають на рівень ризику настання страхового випадку (виду та категорії
майна,  галузі,  виду діяльності  Страхувальника,  території  дії  Договору страхування,  умов
зберігання майна, наявності засобів охоронної, протипожежної сигналізації тощо).

- строку страхування і розміру франшизи.
16.4. В  кожному  конкретному  випадку Страховик  може  при  визначенні  розміру

страхового  тарифу  використовувати  коефіцієнти  (знижувальні  або  підвищувальні)  до
базових  страхових  тарифів,  в  залежності  від  умов  конкретного  Договору страхування  та
факторів ризику.

При страхуванні  на строк менше одного року страховий тариф складає  частину від
річного страхового тарифу. Коефіцієнти короткостроковості наведені у таблиці 10 (додаток 1
до цих Правил).

16.5.  Розмір  страхового  платежу  за  Договором  страхування  визначається  на  основі
страхової суми, зазначеної у цьому Договорі, та страхового тарифу.

16.6. При страхуванні  на строк більше одного року страховий платіж за Договором
страхування  встановлюється  як  сума  страхових  платежів  за  кожний  рік.  Якщо  строк
страхування встановлюється як рік (декілька років) і місяць (декілька місяців), то страховий
платіж за місяць (декілька місяців) визначається як пропорційна частина страхового платежу
за рік.

16.7. Страховий платіж за неповний місяць сплачується як за повний.
16.8. Страховий  платіж  сплачується  одноразово  або  в  декілька  строків  в  порядку,

встановленому Договором страхування.
16.9.  Страховий  платіж,  визначений  Договором  страхування,  сплачується

Страхувальником готівкою або у безготівковому порядку (згідно з чинним законодавством
України) в строки, визначені Договором страхування.

16.10. При укладанні Договору на строк не менше одного року Страхувальнику можуть
надаватися  пільги.  Страхувальникам,  які  безперервно  страхували  своє  майно  та  не
зверталися протягом строку дії  Договору страхування за  страховим відшкодуванням,  при
переукладанні  (пролонгації)  Договору  страхування  на  наступний  строк  може  надаватися
щорічна знижка з страхового платежу у розмірі до 10% страхового тарифу, але в цілому не
більш 50% страхового тарифу.

17. ОСОБЛИВІ УМОВИ
17.1. У випадку відчуження застрахованого майна іншій особі, за згодою Страховика

Договір страхування може бути переоформлений на цю особу.
17.2.  За  згодою  Страховика  може  бути  здійснена  заміна  майна,  застрахованого  за

Договором  страхування,  іншим  майном  з  відповідним  перерахунком  страхової  суми  та
страхових платежів.

17.3.  Договір страхування  вважається  недійсним з  часу його укладання  у  випадках,
передбачених цивільним законодавством України. Крім того, відповідно до Закону України
“Про страхування”  Договір  страхування  визнається  недійсним,  якщо він укладений після
настання страхового випадку та коли предметом договору страхування є майно, яке підлягає
конфіскації  на  підставі  судового  вироку або  рішення,  що  набуло  законної  сили.  Договір
страхування визнається недійсним у судовому порядку.

17.4.  В  разі  визнання  Договору  страхування  недійсним  кожна  з  сторін  зобов'язана
повернути іншій стороні все отримане по цьому Договору, якщо інші наслідки недійсності
Договору не передбачені законодавством України.

17.5. Цими Правилами регламентовано основні умови страхування. Однак за згодою
сторін до Договору страхування можуть бути внесені застереження, доповнення та зміни,
виходячи з  конкретних  умов  страхування,  особливі  умови  страхування,  що  відповідають
положенням цих Правил та не суперечать чинному законодавству України.



17.6. У разі здійснення Страховиком страхування сільськогосподарської продукції з
державною  підтримкою  відповідно  до  Закону  України  «Про  особливості  страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», Сторони Договору страхування
керуються  (крім  нормативно-правових  актів,  а  саме:  Цивільного  кодексу  України,
Господарського кодексу України та Закону України "Про страхування") зазначеним Законом,
а також Умовами страхування сільськогосподарської  продукції  з  державною підтримкою,
затверджених Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг та Міністерством аграрної політики та продовольства України.

У  разі  суперечностей  між  цими  Правилами  та  Умовами  страхування
сільськогосподарської  продукції  з  державною  підтримкою,  застосуванню  підлягають
положення Умов страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.



Додаток 1
до Правил добровільного страхування

сільськогосподарської продукції
від ________________ 2015 року

СТРАХОВІ ТАРИФИ
за договорами страхування

сільськогосподарської продукції

1. Розмір  базових  страхових  тарифів  визначається  за  видом  сільськогосподарської
культури в залежності від покриття страхових ризиків за договором страхування відповідно
до Таблиці 1, Таблиці 1.1., Таблиці 2 (Мультиризик), Таблиці 3 (Індексне страхування) .

Таблиця 1

Сільськогос
подарські
культури

Страхові ризики
Пожежа,  удар
блискавки,
вибух,  падіння
літальних
апаратів,  град,
вторинні
захворювання
після граду

Пожежа,  удар
блискавки,  град,
буря,  ураган,
буран,  злива,
поводь,  паводок,
посуха,
епіфітотійне
розмноження
шкідників рослин

Видування,
вимокання,  випадіння,
випирання,
випрівання,  грунтова
кірка,  зимова  засуха
заморозок,
вимерзання,  ожеледь,
град,  удар  блискавки,
землетрус,  лавина,
земельний  зсув,
земельний  або
земельно-водний  сель,
пожежа,  буря,  ураган,
буран,  злива,  поводь,
паводок,  посуха,
зневоднення на землях
які  підлягають
примусовому
зрошенню  або
заводненню,
епіфітотійний
розвиток  хвороб
рослин,  вторинні
хвороби  рослин,
протиправні дії осіб

Погодні  ризики
зимового  періоду,
які включають, але
не  обмежуються
такими  явищами,
як  утворення
льодової  кірки  на
гілках багаторічних
насаджень,
вимерзання,
вимокання та  інші,
які  викликають
загибель  або
пошкодження
репродуктивних
органів рослин і, як
наслідок,  повну
загибель

Жито 1,8% 4,5% 6,3% -
Пшениця 2,3% 6,0% 6,8% -
Ячмінь 2,8% 5,5% 6,8% -
Кукурудза 2,3% 5,5% 6,8% -
Соняшник 2,8% 4,0% 6,8% -
Цукровий
буряк

2,8% 4,5% 6,8% -

Інші
сільськогос
подарські
культури

2,5% 6,0% 6,8% -

Багаторічні
насадження

- - - 5,0%

Багаторічні
насадження

- - - 5,0%



Таблиця 1.1

Сільськогосподарські культури
Страхові ризики: 

град, пожежа, сильний вітер, сильний дощ
Жито 0,4 % -1,5 %
Пшениця 0,4 % -1,5 %
Ячмінь 0,4 % -1,5 %
Кукурудза 0,7 % -2,4 %
Соняшник 0,7 % -2,4 %
Цукровий буряк 0,4 % -1,5 %
Інші сільськогосподарські культури 0,4 % -2,5 %

Таблиця 2

ПШЕНИЦЯ

№
з/п

Область
Франшиза

50 45 40 35 30 25 20

1
Автономна 
Республіка Крим 0,7-4,88 0,83-5,79 0,98-6,86 1,16-8,09 1,35-9,45 1,66-11,6 2,05-14,32

2 Вінницька 0,6-4,18 0,72-5,02 0,86-6 1-6,97 1,18-8,23 1,46-10,19 1,77-12,41
3 Волинська 0,61-4,25 0,72-5,04 0,85-5,97 1,01-7,04 1,18-8,23 1,44-10,1 1,78-12,46
4 Дніпропетровська 0,85-5,92 0,99-6,91 1,15-8,03 1,33-9,29 1,55-10,85 1,9-13,3 2,3-16,12
5 Донецька 0,75-5,27 0,89-6,25 1,08-7,56 1,32-9,21 1,55-10,85 1,92-13,42 2,45-17,13
6 Житомирська 0,6-4,18 0,72-5,02 0,86-6 1-6,97 1,18-8,23 1,46-10,19 1,77-12,41
7 Закарпатська 0,67-4,66 0,71-4,97 0,87-6,06 1-6,98 1,18-8,23 1,45-10,17 1,76-12,3
8 Запорізька 0,83-5,78 0,98-6,83 1,18-8,23 1,4-9,8 1,65-11,55 2,04-14,3 2,55-17,83
9 Івано-Франківська 0,66-4,6 0,7-4,92 0,86-5,99 1,03-7,21 1,25-8,75 1,59-11,15 2,01-14,07
10 Київська 0,6-4,18 0,72-5,02 0,86-6 1-6,97 1,18-8,23 1,46-10,19 1,77-12,41
11 Кіровоградська 0,71-4,94 0,83-5,78 0,99-6,91 1,15-8,03 1,35-9,45 1,67-11,66 2,03-14,21
12 Луганська 1,1-7,7 1,25-8,75 1,45-10,15 1,68-11,73 1,95-13,65 2,38-16,68 2,89-20,2
13 Львівська 0,67-4,66 0,71-4,97 0,87-6,06 1-6,98 1,18-8,23 1,45-10,17 1,76-12,3
14 Миколаївська 0,96-6,74 1,12-7,84 1,32-9,26 1,52-10,66 1,73-12,08 2,05-14,35 2,48-17,34
15 Одеська 0,7-4,92 0,82-5,72 0,97-6,79 1,16-8,12 1,35-9,45 1,65-11,55 2,07-14,47
16 Полтавська 0,62-4,34 0,77-5,36 0,91-6,37 1,08-7,53 1,28-8,93 1,59-11,11 1,96-13,74
17 Рівненська 0,6-4,18 0,72-5,02 0,86-6 1-6,97 1,18-8,23 1,46-10,19 1,77-12,41
18 Сумська 0,73-5,08 0,87-6,09 1,04-7,26 1,21-8,45 1,43-9,98 1,77-12,36 2,15-15,05
19 Тернопільська 0,68-4,74 0,73-5,08 0,93-6,49 1,15-8,07 1,43-9,98 1,85-12,93 2,41-16,85
20 Харківська 0,74-5,2 0,88-6,14 1,04-7,25 1,21-8,47 1,43-9,98 1,76-12,34 2,16-15,12
21 Херсонська 0,94-6,58 1,07-7,46 1,23-8,63 1,42-9,94 1,65-11,55 2,01-14,09 2,43-17,01
22 Хмельницька 0,6-4,18 0,72-5,02 0,86-6 1-6,97 1,18-8,23 1,46-10,19 1,77-12,41
23 Черкаська 0,61-4,25 0,72-5,04 0,85-5,97 1,01-7,04 1,18-8,23 1,44-10,1 1,78-12,46
24 Чернівецька 0,69-4,85 0,83-5,78 1,01-7,04 1,21-8,44 1,45-10,15 1,83-12,83 2,31-16,14
25 Чернігівська 0,73-5,08 0,87-6,09 1,04-7,26 1,21-8,45 1,43-9,98 1,77-12,36 2,15-15,05



ЯЧМІНЬ

№
з/п

Область
Франшиза

50 45 40 35 30 25 20

1
Автономна 
Республіка Крим 0,75-5,25 0,88-6,13 1,05-7,35 1,23-8,58 1,45-10,15 1,78-12,43 2,2-15,4

2 Вінницька 0,65-4,55 0,78-5,43 0,93-6,48 1,08-7,53 1,25-8,75 1,55-10,85 1,9-13,3
3 Волинська 0,65-4,55 0,78-5,43 0,9-6,3 1,08-7,53 1,25-8,75 1,55-10,85 1,9-13,3
4 Дніпропетровська 0,9-6,3 1,05-7,35 1,23-8,58 1,43-9,98 1,65-11,55 2,03-14,18 2,48-17,33
5 Донецька 0,8-5,6 0,95-6,65 1,15-8,05 1,4-9,8 1,65-11,55 2,05-14,35 2,63-18,38
6 Житомирська 0,65-4,55 0,78-5,43 0,93-6,48 1,08-7,53 1,25-8,75 1,55-10,85 1,9-13,3
7 Закарпатська 0,7-4,9 0,75-5,25 0,93-6,48 1,08-7,53 1,25-8,75 1,55-10,85 1,88-13,13
8 Запорізька 0,88-6,13 1,05-7,35 1,25-8,75 1,5-10,5 1,78-12,43 2,18-15,23 2,73-19,08
9 Івано-Франківська 0,7-4,9 0,75-5,25 0,93-6,48 1,1-7,7 1,35-9,45 1,7-11,9 2,15-15,05

10 Київська 0,65-4,55 0,78-5,43 0,93-6,48 1,08-7,53 1,25-8,75 1,55-10,85 1,9-13,3
11 Кіровоградська 0,75-5,25 0,88-6,13 1,05-7,35 1,23-8,58 1,45-10,15 1,78-12,43 2,18-15,23
12 Луганська 1,18-8,23 1,35-9,45 1,55-10,85 1,8-12,6 2,08-14,53 2,55-17,85 3,08-21,53
13 Львівська 0,7-4,9 0,75-5,25 0,93-6,48 1,08-7,53 1,25-8,75 1,55-10,85 1,88-13,13
14 Миколаївська 1,03-7,18 1,2-8,4 1,43-9,98 1,63-11,38 1,85-12,95 2,2-15,4 2,65-18,55
15 Одеська 0,75-5,25 0,88-6,13 1,05-7,35 1,25-8,75 1,45-10,15 1,78-12,43 2,2-15,4
16 Полтавська 0,68-4,73 0,83-5,78 0,98-6,83 1,15-8,05 1,38-9,63 1,7-11,9 2,1-14,7
17 Рівненська 0,65-4,55 0,78-5,43 0,93-6,48 1,08-7,53 1,25-8,75 1,55-10,85 1,9-13,3
18 Сумська 0,78-5,43 0,93-6,48 1,1-7,7 1,3-9,1 1,53-10,68 1,9-13,3 2,3-16,1
19 Тернопільська 0,73-5,08 0,78-5,43 1-7 1,23-8,58 1,53-10,68 1,98-13,83 2,58-18,03
20 Харківська 0,8-5,6 0,95-6,65 1,1-7,7 1,3-9,1 1,53-10,68 1,88-13,13 2,3-16,1
21 Херсонська 1-7 1,15-8,05 1,33-9,28 1,53-10,68 1,78-12,43 2,15-15,05 2,6-18,2
22 Хмельницька 0,65-4,55 0,78-5,43 0,93-6,48 1,08-7,53 1,25-8,75 1,55-10,85 1,9-13,3
23 Черкаська 0,65-4,55 0,78-5,43 0,9-6,3 1,08-7,53 1,25-8,75 1,55-10,85 1,9-13,3
24 Чернівецька 0,75-5,25 0,88-6,13 1,08-7,53 1,3-9,1 1,55-10,85 1,95-13,65 2,48-17,33
25 Чернігівська 0,78-5,43 0,93-6,48 1,1-7,7 1,3-9,1 1,53-10,68 1,9-13,3 2,3-16,1



РІПАК

№
з/п

Область
Франшиза

50 45 40 35 30 25 20

1
Автономна 
Республіка Крим 1,44-5,76 1,68-6,72 1,96-7,84 2,28-9,12 2,64-10,56 3-12 3,36-13,44

2 Вінницька 1,04-4,16 1,24-4,96 1,44-5,76 1,72-6,88 2-8 2,28-9,12 2,56-10,24
3 Волинська 1,04-4,16 1,24-4,96 1,48-5,92 1,72-6,88 2-8 2,28-9,12 2,56-10,24
4 Дніпропетровська 1,44-5,76 1,68-6,72 1,96-7,84 2,28-9,12 2,64-10,56 3-12 3,36-13,44
5 Донецька 1,44-5,76 1,68-6,72 1,96-7,84 2,28-9,12 2,64-10,56 3-12 3,36-13,44
6 Житомирська 1,92-7,68 2,04-8,16 2,24-8,96 2,4-9,6 2,56-10,24 2,72-10,88 2,88-11,52
7 Закарпатська 1,04-4,16 1,24-4,96 1,48-5,92 1,72-6,88 2-8 2,28-9,12 2,56-10,24
8 Запорізька 1,44-5,76 1,68-6,72 1,96-7,84 2,28-9,12 2,64-10,56 3-12 3,36-13,44
9 Івано-Франківська 1,16-4,64 1,24-4,96 1,6-6,4 1,96-7,84 2,44-9,76 2,92-11,68 3,4-13,6

10 Київська 1,92-7,68 2,04-8,16 2,24-8,96 2,4-9,6 2,56-10,24 2,72-10,88 2,88-11,52
11 Кіровоградська 1,2-4,8 1,4-5,6 1,68-6,72 1,96-7,84 2,32-9,28 2,68-10,72 3,04-12,16
12 Луганська 1,44-5,76 1,68-6,72 1,96-7,84 2,28-9,12 2,64-10,56 3-12 3,36-13,44
13 Львівська 1,04-4,16 1,24-4,96 1,48-5,92 1,72-6,88 2-8 2,28-9,12 2,56-10,24
14 Миколаївська 1,64-6,56 1,92-7,68 2,28-9,12 2,6-10,4 2,96-11,84 3,32-13,28 3,68-14,72
15 Одеська 1,2-4,8 1,4-5,6 1,68-6,72 2-8 2,32-9,28 2,64-10,56 2,96-11,84
16 Полтавська 1,44-5,76 1,68-6,72 1,96-7,84 2,28-9,12 2,64-10,56 3-12 3,36-13,44
17 Рівненська 1,04-4,16 1,24-4,96 1,48-5,92 1,72-6,88 2-8 2,28-9,12 2,56-10,24
18 Сумська 1,92-7,68 2,04-8,16 2,24-8,96 2,4-9,6 2,56-10,24 2,72-10,88 2,88-11,52
19 Тернопільська 1,16-4,64 1,24-4,96 1,6-6,4 1,96-7,84 2,44-9,76 2,92-11,68 3,4-13,6
20 Харківська 1,44-5,76 1,68-6,72 1,96-7,84 2,28-9,12 2,64-10,56 3-12 3,36-13,44
21 Херсонська 1,6-6,4 1,84-7,36 2,12-8,48 2,44-9,76 2,84-11,36 3,24-12,96 3,64-14,56
22 Хмельницька 1,04-4,16 1,24-4,96 1,48-5,92 1,72-6,88 2-8 2,28-9,12 2,56-10,24
23 Черкаська 1,04-4,16 1,24-4,96 1,44-5,76 1,72-6,88 2-8 2,28-9,12 2,56-10,24
24 Чернівецька 1,04-4,16 1,24-4,96 1,48-5,92 1,72-6,88 2-8 2,28-9,12 2,56-10,24
25 Чернігівська 1,92-7,68 2,04-8,16 2,24-8,96 2,4-9,6 2,56-10,24 2,72-10,88 2,88-11,52



КУКУРУДЗА

№
з/п

Область
Франшиза

50 45 40 35 30 25 20

1
Автономна 
Республіка Крим 1,48-2,74 1,49-1,54 1,54-2,86 1,68-3,12 2,1-3,9 2,52-4,68 3,01-5,59

2 Вінницька 1,48-2,74 1,49-1,54 1,54-2,86 1,68-3,12 2,1-3,9 2,73-5,07 3,5-6,5
3 Волинська 2,67-4,96 2,7-2,78 2,78-5,16 3,01-5,59 3,71-6,89 4,48-8,32 5-10,01
4 Дніпропетровська 1,48-2,74 1,49-1,54 1,54-2,86 1,68-3,12 2,1-3,9 2,52-4,68 3,01-5,59
5 Донецька 1,48-2,74 1,49-1,54 1,54-2,86 1,68-3,12 2,1-3,9 2,73-5,07 3,5-6,5
6 Житомирська 1,48-2,74 1,49-1,54 1,54-2,86 1,68-3,12 2,1-3,9 2,73-5,07 3,5-6,5
7 Закарпатська 1,48-2,74 1,49-1,54 1,54-2,86 1,68-3,12 2,1-3,9 2,52-4,68 3,01-5,59
8 Запорізька 1,94-3,6 1,96-2,03 2,03-3,77 2,24-4,16 2,87-5,33 3,57-6,63 4,41-8,19
9 Івано-Франківська 2,67-4,96 2,7-2,78 2,78-5,16 3,01-5,59 3,71-6,89 4,48-8,32 5-10,01

10 Київська 1,48-2,74 1,49-1,54 1,54-2,86 1,68-3,12 2,1-3,9 2,73-5,07 3,5-6,5
11 Кіровоградська 1,44-2,68 1,46-1,52 1,52-2,82 1,68-3,12 2,17-4,03 2,8-5,2 3,57-6,63
12 Луганська 1,48-2,74 1,49-1,54 1,54-2,86 1,68-3,12 2,1-3,9 2,73-5,07 3,5-6,5
13 Львівська 1,44-2,68 1,46-1,52 1,52-2,82 1,68-3,12 2,17-4,03 2,8-5,2 3,57-6,63
14 Миколаївська 1,48-2,74 1,49-1,54 1,54-2,86 1,68-3,12 2,1-3,9 2,73-5,07 3,5-6,5
15 Одеська 2,67-4,96 2,7-2,78 2,78-5,16 3,01-5,59 3,71-6,89 4,48-8,32 5-10,01
16 Полтавська 1,48-2,74 1,49-1,54 1,54-2,86 1,68-3,12 2,1-3,9 2,73-5,07 3,5-6,5
17 Рівненська 1,48-2,74 1,49-1,54 1,54-2,86 1,68-3,12 2,1-3,9 2,52-4,68 3,01-5,59
18 Сумська 1,48-2,74 1,49-1,54 1,54-2,86 1,68-3,12 2,1-3,9 2,73-5,07 3,5-6,5
19 Тернопільська 1,48-2,74 1,49-1,54 1,54-2,86 1,68-3,12 2,1-3,9 2,52-4,68 3,01-5,59
20 Харківська 1,48-2,74 1,49-1,54 1,54-2,86 1,68-3,12 2,1-3,9 2,52-4,68 3,01-5,59
21 Херсонська 1,48-2,74 1,49-1,54 1,54-2,86 1,68-3,12 2,1-3,9 2,73-5,07 3,5-6,5
22 Хмельницька 2,67-4,96 2,7-2,78 2,78-5,16 3,01-5,59 3,71-6,89 4,48-8,32 5-10,01
23 Черкаська 1,48-2,74 1,49-1,54 1,54-2,86 1,68-3,12 2,1-3,9 2,52-4,68 3,01-5,59
24 Чернівецька 1,48-2,74 1,49-1,54 1,54-2,86 1,68-3,12 2,1-3,9 2,73-5,07 3,5-6,5
25 Чернігівська 1,48-2,74 1,49-1,54 1,54-2,86 1,68-3,12 2,1-3,9 2,73-5,07 3,5-6,5



СОНЯШНИК

№
з/п

Область
Франшиза

50 45 40 35 30 25 20
1 Вінницька 1,48-2,74 1,49-1,32 1,32-3,08 1,68-3,12 2,1-3,9 1,95-5,85 2,4-7,2
2 Волинська 1,69-3,14 1,71-1,52 1,52-3,55 1,96-3,64 2,52-4,68 2,3-6,9 2,9-8,7
3 Дніпропетровська 1,62-3,01 1,64-1,46 1,46-3,41 1,89-3,51 2,45-4,55 2,25-6,75 2,8-8,4
4 Житомирська 1,48-2,75 1,5-1,34 1,34-3,13 1,75-3,25 2,31-4,29 2,1-6,3 2,7-8,1
5 Закарпатська 1,48-2,74 1,49-1,32 1,32-3,08 1,68-3,12 2,1-3,9 1,95-5,85 2,4-7,2
6 Івано-Франківська 1,48-2,74 1,49-1,32 1,32-3,08 1,68-3,12 2,1-3,9 1,95-5,85 2,4-7,2
7 Київська 1,48-2,75 1,5-1,34 1,34-3,13 1,75-3,25 2,31-4,29 2,1-6,3 2,7-8,1
8 Кіровоградська 1,69-3,14 1,71-1,52 1,52-3,55 1,96-3,64 2,52-4,68 2,3-6,9 2,9-8,7
9 Луганська 1,62-3,01 1,64-1,46 1,46-3,41 1,89-3,51 2,45-4,55 2,25-6,75 2,8-8,4

10 Львівська 1,48-2,74 1,49-1,32 1,32-3,08 1,68-3,12 2,1-3,9 1,95-5,85 2,4-7,2
11 Полтавська 1,55-2,88 1,57-1,4 1,4-3,27 1,82-3,38 2,38-4,42 2,15-6,45 2,75-8,25
12 Рівненська 1,48-2,74 1,49-1,32 1,32-3,08 1,68-3,12 2,1-3,9 1,95-5,85 2,4-7,2
13 Сумська 1,48-2,75 1,5-1,34 1,34-3,13 1,75-3,25 2,31-4,29 2,1-6,3 2,7-8,1
14 Тернопільська 1,48-2,74 1,49-1,32 1,32-3,08 1,68-3,12 2,1-3,9 1,95-5,85 2,4-7,2
15 Харківська 1,55-2,88 1,57-1,4 1,4-3,27 1,82-3,38 2,38-4,42 2,15-6,45 2,75-8,25
16 Хмельницька 1,48-2,74 1,49-1,32 1,32-3,08 1,68-3,12 2,1-3,9 1,95-5,85 2,4-7,2
17 Черкаська 1,48-2,74 1,49-1,32 1,32-3,08 1,68-3,12 2,1-3,9 1,95-5,85 2,4-7,2
18 Чернівецька 1,48-2,74 1,49-1,32 1,32-3,08 1,68-3,12 2,1-3,9 1,95-5,85 2,4-7,2
19 Чернігівська 1,48-2,74 1,49-1,32 1,32-3,08 1,68-3,12 2,1-3,9 1,95-5,85 2,4-7,2

БУРЯК

№
з/п

Область
Франшиза

50 45 40 35 30 25 20
1 Вінницька 1,31-3,92 1,32-1,37 1,37-4,1 1,5-4,5 1,9-5,7 2,45-7,35 3-9
2 Волинська 1,31-3,92 1,32-1,37 1,37-4,1 1,5-4,5 1,9-5,7 2,45-7,35 3-9
3 Дніпропетровська 1,75-5,25 1,8-2,5 2,5-7,5 2,65-7,95 2,8-8,4 3-9 3,5-10,5
4 Житомирська 1,66-4,98 1,68-1,73 1,73-5,2 1,9-5,7 2,4-7,2 3,05-9,15 3,8-11,4
5 Закарпатська 1,31-3,92 1,32-1,37 1,37-4,1 1,5-4,5 1,9-5,7 2,45-7,35 3-9

6
Івано-
Франківська 1,31-3,92 1,32-1,37 1,37-4,1 1,5-4,5 1,9-5,7 2,45-7,35 3-9

7 Київська 1,31-3,92 1,32-1,37 1,37-4,1 1,5-4,5 1,9-5,7 2,45-7,35 3-9
8 Кіровоградська 1,6-4,8 1,75-2 2-6 1,5-4,5 2,3-6,9 2,45-7,35 2,65-7,95
9 Луганська 1,41-4,23 1,43-1,48 1,48-4,45 1,65-4,95 2,15-6,45 2,75-8,25 3,5-10,5

10 Львівська 1,31-3,92 1,32-1,37 1,37-4,1 1,5-4,5 1,9-5,7 2,45-7,35 3-9
11 Полтавська 1,31-3,92 1,32-1,37 1,37-4,1 1,5-4,5 1,9-5,7 2,5-7,5 3,2-9,6
12 Рівненська 1,31-3,92 1,32-1,37 1,37-4,1 1,5-4,5 1,9-5,7 2,45-7,35 3-9
13 Сумська 1,46-4,38 1,48-1,53 1,53-4,6 1,7-5,1 2,2-6,6 2,8-8,4 3,5-10,5
14 Тернопільська 1,31-3,92 1,32-1,37 1,37-4,1 1,5-4,5 1,9-5,7 2,45-7,35 3,1-9,3
15 Харківська 1,41-4,23 1,43-1,48 1,48-4,45 1,65-4,95 2,15-6,45 2,75-8,25 3,5-10,5
16 Хмельницька 1,31-3,92 1,32-1,37 1,37-4,1 1,5-4,5 1,9-5,7 2,45-7,35 3-9
17 Черкаська 1,31-3,92 1,32-1,37 1,37-4,1 1,5-4,5 1,9-5,7 2,45-7,35 3-9
18 Чернівецька 1,31-3,92 1,32-1,37 1,37-4,1 1,5-4,5 1,9-5,7 2,45-7,35 3-9
19 Чернігівська 1,31-3,92 1,32-1,37 1,37-4,1 1,5-4,5 1,9-5,7 2,45-7,35 3-9



ІНШІ КУЛЬТУРИ

№
з/п

Область
Франшиза

50 45 40 35 30 25 20

1
Автономна 
Республіка Крим 0,7-5,76 0,83-6,72 0,98-7,84 1,16-9,12 1,35-10,56 1,66-12,43 2,05-15,4

2 Вінницька 0,6-4,55 0,72-5,43 0,86-6,48 1-7,53 1,18-8,75 1,46-10,85 1,77-13,3
3 Волинська 0,61-5,25 0,72-5,43 0,85-7,5 1,01-7,95 1,18-8,75 1,44-10,85 1,78-13,3
4 Дніпропетровська 0,85-6,3 0,99-7,35 1,15-8,58 1,33-9,98 1,55-11,55 1,9-14,18 2,3-17,33
5 Донецька 0,75-5,76 0,89-6,72 1,08-8,05 1,32-9,8 1,55-11,55 1,92-14,35 2,4-18,38
6 Житомирська 0,6-7,68 0,72-8,16 0,86-8,96 1-9,6 1,18-10,24 1,46-10,88 1,77-13,3
7 Закарпатська 0,67-4,9 0,71-5,25 0,87-6,48 1-7,53 1,18-8,75 1,45-10,85 1,76-13,13
8 Запорізька 0,83-6,13 0,98-7,35 1,18-8,75 1,4-10,5 1,65-12,43 2,04-15,23 2,55-19,08
9 Івано-Франківська 0,66-4,96 0,7-5,25 0,86-6,48 1,03-7,84 1,25-9,76 1,59-11,9 2,01-15,05

10 Київська 0,6-7,68 0,72-8,16 0,86-8,96 1-9,6 1,18-10,24 1,46-10,88 1,77-13,3
11 Кіровоградська 0,71-5,25 0,83-6,13 0,99-7,35 1,15-8,58 1,35-10,15 1,67-12,43 2,03-15,23
12 Луганська 1,1-8,23 1,25-9,45 1,32-10,85 1,5-12,6 1,9-14,53 1,95-17,85 2,4-21,53
13 Львівська 0,67-4,9 0,71-5,25 0,87-6,48 1-7,53 1,18-8,75 1,45-10,85 1,76-13,13
14 Миколаївська 0,96-7,18 1,12-8,4 1,32-9,98 1,5-11,38 1,73-12,95 1,95-15,4 2,4-18,55
15 Одеська 0,7-5,25 0,82-6,13 0,97-7,35 1,16-8,75 1,35-10,15 1,65-12,43 2,07-15,4
16 Полтавська 0,62-5,76 0,77-6,72 0,91-7,84 1,08-9,12 1,28-10,56 1,59-12 1,96-14,7
17 Рівненська 0,6-4,55 0,72-5,43 0,86-6,48 1-7,53 1,18-8,75 1,46-10,85 1,77-13,3
18 Сумська 0,73-7,68 0,87-8,16 1,04-8,96 1,21-9,6 1,43-10,68 1,77-13,3 2,15-16,1
19 Тернопільська 0,68-5,08 0,73-5,43 0,93-7 1,15-8,58 1,43-10,68 1,85-13,83 2,4-18,03
20 Харківська 0,74-5,76 0,88-6,72 1,04-7,84 1,21-9,12 1,43-10,68 1,76-13,13 2,16-16,1
21 Херсонська 0,94-7 1,07-8,05 1,23-9,28 1,42-10,68 1,65-12,43 2,01-15,05 2,43-18,2
22 Хмельницька 0,6-4,55 0,72-5,43 0,86-6,48 1-7,53 1,18-8,75 1,46-10,85 1,77-13,3
23 Черкаська 0,61-5,76 0,72-6,72 0,85-7,84 1,01-9,12 1,18-10,56 1,44-12,43 1,78-15,4
24 Чернівецька 0,6-5,25 0,72-6,13 0,86-7,53 1-9,1 1,18-10,85 1,46-13,65 1,77-17,33
25 Чернігівська 0,61-7,68 0,72-8,16 0,85-8,96 1,01-9,6 1,18-10,68 1,44-13,3 1,78-16,1

Таблиця 3.

Франшиза

Культура 20 % 30 % 40% 50 %

Озима пшениця 1,28 - 6,98 0,89 - 4,86 0,76 - 4,14 0,63 - 3,4

Яра пшениця 1,6 - 8,64 1,12 - 6,01 0,95 - 5,11 0,78 - 4,21

Ячмінь 1,36 - 7,36 0,95 - 5,11 0,81 - 4,36 0,67 - 3,58

Озимий ріпак 1,58 - 8,6 1,09 - 5,96 0,93 - 5,06 0,77 - 4,18

Ярий ріпак 2,05 - 11,05 1,43 - 7,69 1,21 - 6,53 1 - 5,38

Соняшник 1,23 - 7,09 0,85 - 4,93 0,73 - 4,18 0,6 - 3,42

Кукурудза  1,49 - 8,08 1,05 - 5,62 0,89 - 4,77 0,73 - 3,92

Цукровий буряк 2 - 10,26 1,4 - 7,13 1,33 - 6,79 0,98 - 4,99

Соя 1,26 - 7,38 0,88 - 5,13 0,75 - 4,36 0,62 - 3,6

Інші культури 2,0 — 11,5 1,4 — 7,9 1,2 — 6,5 1 - 5,8



2. Страховий тариф для конкретного предмету Договору страхування або страхового
випадку  в  кожному  конкретному  випадку  розраховується  шляхом  множення
базового тарифу на поправочні коефіцієнти.

3. В залежності від регіону об’єкту страхування може застосовуватися коригуючий
коефіцієнт відповідно до Таблиці 3.1.

Таблиця 3.1.

№ Регіон
Коригуючий

коефіцієнт
№ Регіон

Коригуючи
й коефіцієнт

1 АРК Крим 0,992 14 Одеська 1,093
2 Вінницька 1,063 15 Полтавська 0,968
3 Волинська 0,984 16 Рівненська 0,970
4 Дніпропетровська 0,984 17 Сумська 0,970
5 Житомирська 1,008 18 Тернопільська 1,014
6 Закарпатська 1,011 19 Харківська 0,980
7 Запорізька 1,068 20 Херсонська 1,108
8 Iвано-Франкiвська 0,991 21 Хмельницька 0,926
9 Київська 0,893 22 Черкаська 0,991
10 Кіровоградська      1,023 23 Чернівецька 1,016
11 Луганська 1,046 24 Чернiгiвська 0,964
12 Львівська 0,887 25 Донецька 1,036
13 Миколаївська 1,013

4. В  залежності  від  кліматичних  та  географічних  особливостей  адміністративно-
територіального  району,  в  якому  вирощується  сільськогосподарська  культура,
може застосовуватися коригуючий коефіцієнт в діапазоні від 0,5 до 2.

5. Поправочні  коефіцієнти  застосовуються  в  залежності  від  інших  факторів,  що
суттєво  впливають  на  визначення  страхового  ризику,  та  конкретних  умов
Договору страхування, зокрема, наведені в Таблиці 4.

Таблиця 4

№ Поправочний коефіцієнт Діапазон значень

1

Спосіб  укладання  договору  (на  умовах  пропорційного
відшкодування,  на  умовах  індексного  страхування,  на  умовах
комплексного  (мультиризикового)  страхування,  страхування
поіменованих   ризиків)

0,5 - 1,5

2 Розмір франшизи 0,2 - 5,0
3 Територія страхування 0,2 - 2,5
4 Розмір страхової суми 0,5 - 2,0
5 Збитковість 0,8 - 2,0
6 Порядок сплати страхового платежу 0,5 - 1,5
7 Обсяг страхового покриття (відшкодування непрямих збитків) 1,0 - 5,0
8 Обсяг страхового захисту (перелік страхових  ризиків) 0,5 - 1,5

6. пункт 4.2 – страхування врожаю сільськогосподарських культур, вирощуваних у
захищеному ґрунті:



Таблиця 5

Сільськогосподар-
ські культури
захищеного

ґрунту

Причини, що призвели до загибелі чи пошкодження

град, злива, буря, ураган, повень,
сель, пожежа, якщо було

пошкодження самої споруди

припинення подачі
електроенергії, викликаної

стихійним лихом або аварією у
цих спорудах

Коренеплоди 0,3 0,8

Овочеві культури 0,5 1,0

Розсада 0,8 1,5

7. пункт 4.3 – страхування дерев, кущів, плодово-ягідних насаджень, що зростають у
садах, та виноградників:

Таблиця 6

Причини, що призвели до
повної загибелі

Дерева Кущі, плодово-ягідні
насадження

Виноградники

Морози 0,3 0,4 0,5

сильні снігопади 0,1 0,05 0,1

Повінь 0,1 0,1 0,1

Буря 0,05 0,05 0,1

Ураган 0,05 0,05 0,05

Злива 0,1 0,1 0,1

Град 0,2 0,2 0,25

Обвал 0,01 0,01 0,01

Зсув 0,01 0,01 0,01

Сель 0,01 0,01 0,01

Землетрус 0,05 0,05 0,05

Пожежа 0,2 0,3 0,2

Посуха 0,3 0,5 0,4

Знищення 
карантинними комахами

0,5 0,5 0,5

8. пункт 4.4 підпункт а) – страхування тварин:



Таблиця 7

Причини, що
призвели до падежу,
загибелі, знищення,
вимушеного забою

Тварини

ВРХ,
коні

Птиця,
кролі,

хутрові звірі
Свині Бджоли Вівці, кози

Інфекційні хвороби 1,0 2 2 0,5 1
Пожежа 0,05 0,1 0,05 0,5 0,1
Аварія 0,02 0,02 0,02 - 0,02
Вибух 0,01 0,01 0,01 - 0,01
Стихійне лихо 0,06 0,05 0,06 0,01 0,06
Нещасний випадок 
(утоплення, падіння в 
ущелину)

0,02 - 0,01 - 0,02

Ожеледь, наст, 
глибокий сніговий 
покров

0,05 - - - 0,05

Попадання під рухомий
транспорт
або під дію 
електричного струму

0,1 0,1 0,05 - 0,1

Розпорядження 
спеціалістів 
ветеринарної служби у 
зв’язку з заходами 
боротьби з 
інфекційними 
хворобами

0,3 1 0,5 0,1 0,3

9. пункт 4.4 підпункт б) – страхування молодняку тварин:

Таблиця 9

Тварини

Причини, що призвели до падежу, загибелі, знищення,
вимушеного забою

стихійне лиха пожежа
дія електричного

струму

Молодняк ВРХ, коні 0,05 0,1 0,01

Молодняк птиці, 
кролів, хутрових 
звірів

0,05 0,1 0,01

Молодняк свиней 0,05 0,1 0,01

Молодняк овець кіз 0,05 0,1 0,01

10.  В  окремих  випадках  при  підвищеному  ризику  доцільне  використання  при
призначенні  тарифних  ставок  підвищуючих  коефіцієнтів  від 1 до 3, а  при  мінімальному
ризику - понижуючих коефіцієнтів від 0,05 до 0,9.

11. У разі укладення договору страхування на строк більше 1 року страховий тариф
визначається  шляхом  множення  річного  тарифу  на  кількість  повних  років  строку
страхування, а якщо строк страхування встановлено  в роках і місяцях то додатково тариф за
місяці визначається шляхом множення річного тарифу на кількість місяців і ділення на 12.

12. За договорами страхування, які укладені на строк менше одного року страховий



платіж сплачується в наступних розмірах від суми річного страхового платежу:

Таблиця 10

Строк страхування 
(кількість місяців)

1 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11

Процент від річного 
тарифу

20 30 40 50 60 70 75 80 85 90 95

11.  При  укладанні  додаткового  Договору  страхування  розмір  страхового  платежу
визначається пропорційно до строку дії первісного договору, при цьому страховий платіж за
неповний місяць визначається як за повний 

12.  Норматив  витрат  Страховика  на  ведення  справи  становить  30%  від  розміру
страхового тарифу.

Актуарій
(свідоцтво  Державної  комісії  з

регулювання  ринків  фінансових  послуг  на
право  здійснювати  актуарні  розрахунки  та
посвідчувати їх №03-007 від 06.12.2012)

Ю. М. Карташов 
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