1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці Правила добровільного страхування сільськогосподарської продукції
(надалі – Правила) розроблені відповідно до Закону України «Про страхування»
№85/96-ВР від 07.03.96 р. зі змінами та доповненнями, Закону України «Про
особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» (в
частині здійснення страхування з державною підтримкою) та інших законодавчих і
підзаконних актів України.
1.2. В цих Правилах застосовані наступні терміни:
Вигодонабувач – фізична особа (в тому числі й фізична особа - підприємець) або
юридична особа, що має заснований на законі, іншому правовому акті або договорі
інтерес у збереженні застрахованого майна і може зазнати збитків в результаті
настання страхового випадку, і яка при укладенні договору страхування призначена
страхувальником для отримання страхового відшкодування.
Дійсна вартість (страхова вартість) майна – вартість майна для цілей
страхування: вартість відтворення (вартість заміщення), ринкова або інша вартість
майна, визначена відповідно до умов даних Правил та/або Договору страхування.
Договір страхування – 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.
Стандартний договір страхування сільськогосподарської продукції з
державною підтримкою від сільськогосподарських виробничих ризиків - договір
страхування,
що
укладається
між
Страховиком
і
Страхувальником
сільськогосподарським товаровиробником із страхування сільськогосподарської
продукції на умовах, встановлених законом. Типові договори страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою від сільськогосподарських
виробничих ризиків розробляються для кожного страхового продукту та/або для
окремої культури і погоджуються центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику, та національною
комісією, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Застраховане майно - майно сільськогосподарського товаровиробника, щодо
якого укладено договір страхування.
Заява на виплату страхового відшкодування – документ, встановленої
Страховиком форми, який заповнюється Страхувальником і висловлює його бажання
одержати страхове відшкодування.
Заява на страхування – документ, який заповнюється Cтрахувальником і
висловлює його бажання здійснити страхування у Cтраховика, а також містить основну
інформацію, необхідну для укладення договору страхування.
Компетентні органи – державні органи та органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи, організації, які відповідно до законодавства мають право
проводити розслідування причин та обставин подій, що мають ознаки страхових
випадків, та висновки (рішення, постанови, роз’яснення, акти тощо) яких є необхідними
для кваліфікації заявлених подій як «Страховий/нестраховий випадок» (наприклад,
органи Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій,
Міністерства охорони здоров’я, житлово-комунальні підприємства, відповідні органи
інших держав тощо).
Сільськогосподарський товаровиробник - фізична особа (в тому числі й
фізична особа - підприємець) або юридична особа, незалежно від організаційноправової форми, яка займається виробництвом сільськогосподарської продукції та/або
розведенням, вирощуванням та виловом риби у внутрішніх водоймах та її переробкою
на власних чи орендованих потужностях, у тому числі з власновиробленої сировини на
давальницьких умовах, та здійснює операції з її постачання.
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Страхова виплата – грошова сума, яка виплачується Страховиком відповідно до
умов Договору страхування при настанні страхового випадку.
Страхова сума (ліміт відповідальності) – грошова сума, в межах якої Страховик
відповідно до умов страхування зобов’язаний здійснити виплату при настанні
страхового випадку.
Страхове відшкодування – страхова виплата, яка здійснюється Страховиком у
межах страхової суми за договорами майнового страхування при настанні страхового
випадку.
Страхове покриття – страхові ризики, щодо яких укладено Договір страхування.
Страховий акт – документ, що складається Страховиком, який кваліфікує подію як
страховий (нестраховий) випадок, та в якому зафіксований розмір завданих збитків і
сума страхового відшкодування.
Страховий випадок – подія, передбачена Договором страхування, яка відбулася,
і з настанням якої виникає обов'язок Страховика здійснити виплату страхового
відшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу).
Страховий платіж – плата за страхування, яку Страхувальник зобов'язаний
внести Страховику у відповідності з Договором страхування.
Страховий ризик – певна подія, на випадок якої проводиться страхування, і яка
має ознаки ймовірності та випадковості настання.
Страховий тариф – ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за
визначений період страхування.
Страховик – юридична особа, яка приймає на себе за умовами договору
страхування за певну винагороду (страховий платіж) зобов'язання відшкодувати
Страхувальнику збитки, які виникли в результаті настання страхових випадків,
передбачених Договором страхування та цими Правилами .
Страхувальники – юридичні особи або дієздатні фізичні особи (в тому числі
фізичні особи – підприємці), що уклали зі Страховиком Договір страхування.
Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових
інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових
випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок
грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними
особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від
розміщення коштів цих фондів.
Страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою економічні
відносини
щодо
страхового
захисту
майнових
інтересів
сільськогосподарських товаровиробників у разі настання певних подій (страхових
випадків),
визначених
Законом
України
«Про
особливості
страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», за рахунок грошових
фондів, що формуються у Страховика шляхом сплати Страхувальником страхових
платежів (премій), частина яких компенсується за рахунок державних субсидій, та
доходів від розміщення коштів цих фондів, яке здійснюється відповідно до положень
Закону «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною
підтримкою» і визначається наявністю та особливостями ризиків, носіями яких є
сільськогосподарські рослини і тварини.
Франшиза – частина збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з
договором страхування. Франшиза може встановлюватись як в абсолютному значенні,
так і у відсотках від страхової суми та використовуватись як до загальної страхової
суми, так і до страхової суми по кожному окремому предмету Договору страхування, в
залежності від умов Договору страхування.
Франшиза безумовна – Страховик зобов’язаний відшкодувати збитки за
вирахуванням встановленої франшизи.
Франшиза умовна – Страховик не несе відповідальності за збитки, що не
перевищують розміру франшизи, та зобов’язаний відшкодувати збитки повністю, якщо
їх розмір перевищує розмір встановленої франшизи.
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Терміни, що не обумовлені даними Правилами, визначаються Законом України
«Про страхування» та іншими законодавчими і підзаконними актами України.
Якщо значення якого-небудь терміну (найменування або поняття) не обумовлено
цими Правилами та не може бути визначено, виходячи з чинного законодавства, то
таке найменування або поняття використовується у своєму звичайному лексичному
значенні.
1.3. На підставі цих Правил АТ «СК «АХА Страхування» (надалі – Страховик)
укладає Договори добровільного страхування сільськогосподарської продукції (надалі
– продукції ) від перелічених у цих Правилах ризиків (надалі – Договори страхування).
1.4. Страхувальниками сільськогосподарської продукції можуть бути юридичні чи
фізичні особи (в тому числі фізичні особи - підприємці) (надалі - Страхувальники), які є
виробниками сільськогосподарської продукції, незалежно від форми власності і
господарювання: сільськогосподарські підприємства і господарства, учбові і дослідновиробничі заклади, фабрики, кооперативи, фермерські, селянські господарства тощо,
які здійснюють свою діяльність на території України, а також дієздатні фізичні особи (в
тому числі фізичні особи - підприємці), що мають в своєму володінні, розпорядженні,
користуванні, сільськогосподарську продукцію, що уклали із Страховиком Договори
страхування.
1.5. Сільськогосподарська продукція може бути застрахована за Договором
страхування лише на користь тієї особи (Вигодонабувача), що має заснований на
законі, іншому правовому акті або договорі інтерес у збереженні цієї продукції. Договір
страхування, укладений при відсутності у Страхувальника (Вигодонабувача) такого
інтересу в збереженні застрахованої продукції, є недійсним з моменту його укладення.
1.6. Призначення в Договорі страхування Вигодонабувача не звільняє
Страхувальника від виконання покладених на нього обов'язків за цим Договором, окрім
випадків, коли ці обов'язки Страхувальника добровільно, свідомо і у відповідності до
чинного законодавства виконані Вигодонабувачем.
1.7. Умови, що містяться в цих Правилах, можуть бути змінені (виключені або
доповнені) за письмовою згодою сторін при укладанні Договору страхування або до
настання страхового випадку, за умови, що такі зміни не суперечать чинному
законодавству.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
2.1. Предметом договору страхування є майнові інтереси Страхувальника
(Вигодонабувача), що не суперечать закону, пов'язані з володінням та/або
користуванням, та/або розпорядженням застрахованою сільськогосподарською
продукцією.
2.2. Предметом договору страхування сільськогосподарської продукції з
державною підтримкою є майнові інтереси Страхувальника (Вигодонабувача), пов’язані
з його страховими ризиками щодо вирощеної, відгодованої, виловленої, зібраної,
виготовленої первинної (без вторинної обробки та переробки) сільськогосподарської
продукції (товарів), зазначеної у групах 1-24 УКТ ЗЕД згідно із Законом України «Про
митний тариф України», а саме щодо:
2.2.1. урожаю сільськогосподарських культур;
2.2.2. урожаю багаторічних насаджень;
2.2.3. сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей,
риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції.
2.3. Перелік сільськогосподарської продукції, щодо яких здійснюється страхування
з державною підтримкою на відповідний фінансовий рік, затверджується Кабінетом
Міністрів України.
2.4. Порядок страхуваня сільськогосподарських тварин без державної підтримки
вказано у Додатку № 2 «Особливі умови добровільного страхування тварин» до цих
Правил.
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2.5. Порядок страхуваня сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень
без державної підтримки вказано у Додатку № 3 «Особливі умови добровільного
страхування сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень» до цих Правил.
2.6. Порядок страхуваня сільськогосподарської продукції без державної підтримки
вказано у Додатку № 4 «Особливі умови добровільного страхування
сільськогосподарської продукції на базі індексних рішень» до цих Правил.
2.7. Не підлягають страхуванню:
2.7.1. урожай сільськогосподарських культур, які впродовж трьох або більше років
не давали урожаю при їх культивуванні;
2.7.2. урожай багаторічних насаджень плодоносного віку, які не давали урожаю
протягом останніх п’яти років;
2.7.3. урожай природних пасовищ і сіножатей;
2.7.4. хворі сільськогосподарські тварини, птиця, кролі, хутрові звірі, бджолосім’ї,
риба та інші водні живі ресурси і тваринницька продукція, а також ті, що перебувають у
зоні карантину або в зоні виникнення надзвичайних епізоотичних обставин.
Зауваження: якщо інше не передбачено Договором, не підлягають страхуванню
сільськогосподарські рослини та їхні посіви з явними ознаками враження хворобами,
пошкоджені внаслідок несприятливих погодних умов, засмічені карантинними
бур’янами.
2.8. Питання про прийняття на страхування того чи іншого предмету вирішується
Страховиком в односторонньому порядку.
3. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ СТРАХОВИХ СУМ. ФРАНШИЗА
3.1. Страхова сума при страхуванні урожаю сільськогосподарських культур і
багаторічних насаджень з державною підтримкою встановлюється у договорі
страхування на підставі страхової вартості майбутнього урожаю і рівня страхового
покриття.
3.2. Страхова сума при страхуванні сільськогосподарських тварин, птиці, кролів,
хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької
продукції з державною підтримкою встановлюється в договорі страхування на підставі
їх
страхової
вартості.
Для
цілей
цього
підпункту,
страхова
вартість
сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та
інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції визначається виходячи з ціни
одиниці продукції, розрахованої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування і реалізує державну агарану політику.
3.3. Порядок визначення страхової суми при страхуванні тварин без державної
підтримки визначено у Додатку № 2 «Особливі умови добровільного страхування
тварин» до цих Правил.
3.4. Порядок визначення страхової суми при страхуванні сільськогосподарських
культур і багаторічних насаджень без державної підтримки визначено у Додатку № 3
«Особливі умови добровільного страхування сільськогосподарських культур і
багаторічних насаджень» до цих Правил.
3.5. Порядок визначення страхової суми при страхуванні сількогосподарської
продукції на базі індексних рішень без державної підтримки визначено у Додатку № 4
«Особливі умови добровільного страхування сільськогосподарської продукції на базі
індексних рішень» до цих Правил.
3.6. Якщо завищення страхової суми в Договорі страхування стало наслідком
обману з боку Страхувальника, Страховик має право на компенсацію Страхувальником
заподіяних йому в зв’язку з цим збитків.
3.7. Страхова сума (ліміт відповідальності) може бути встановлена по окремому
страховому випадку, групі страхових випадків, Договору страхування у цілому.
3.8. Договором страхування може бути передбачена франшиза (умовна або
безумовна). Франшиза визначається за згодою сторін при укладанні Договору
страхування у відсотках від страхової суми або в абсолютному розмірі. Франшиза може
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встановлюватись окремо по кожному предмету Договору страхування, страховому
випадку (ризику).
4.СТРАХОВІ РИЗИКИ, СТРАХОВІ ВИПАДКИ, ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ
ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ СТРАХУВАННЯ
4.1. Страховим випадком є настання певної події, передбаченої Договором
страхування, внаслідок якої відбулася загибель (втрата, пошкодження) застрахованих
посівів (посадок), загибель (недобір, недоотримання) застрахованого урожаю, продукції
бджільництва, загибель (втрата, вимушений забій, травматичне пошкодження або
захворювання) застрахованих сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових
звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції та з
настанням якої виникає обов’язок Страховика здійснити виплату страхового
відшкодування Страхувальнику (Вигодонабувачу).
4.1.1. Перелік страхових ризиків, щодо яких здійснюється страхування з
державною підтримкою на відповідний фінансовий рік, затверджується Кабінетом
Міністрів України.
4.1.2. Перелік страхових ризиків, на випадок яких проводиться страхування
сільськогосподарських тварин вказані у Додатку № 2 «Особливі умови добровільного
страхування тварин» до цих Правил.
4.1.3. Перелік страхових ризиків, на випадок яких проводиться страхування
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень,вказані у Додатку № 3
«Особливі умови добровільного страхування сільськогосподарських культур і
багаторічних насаджень»до цих Правил.
4.1.4. Перелік страхових ризиків, на випадок яких проводиться страхування
сільськогосподарської продукції на базі індексних рішень, вказані у Додатку № 4
«Особливі умови добровільного страхування сільськогосподарської продукції на базі
індексних рішень» до цих Правил.
4.2. Страхування розповсюджується на ті страхові випадки, що настали в період
дії Договору страхування. Якщо страховий випадок, що настав під час дії Договору
страхування, стався з причин, які були або почали діяти до початку дії Договору
страхування, страхове відшкодування підлягає виплаті лише в тому разі, коли
Страхувальник не знав і не міг знати про причини, що призвели до настання страхового
випадку.
4.3. Не визнаються страховими випадками події, що сталися внаслідок:
- ядерного вибуху, радіації або радіоактивного зараження, інших екологічних
катастроф;
- військових дій, а також маневрів або інших військових заходів, якщо інше не
передбачено Договором страхування;
- громадянської війни, терористичних актів, народних хвилювань усякого роду
або страйків, якщо інше не передбачено Договором страхування;
- вилучення, конфіскації, реквізиції, арешту по розпорядженню цивільної чи
військової влади;
- навмисних дій Страхувальника (Вигодонабувача), його представників або
працівників, спрямованих на настання страхового випадку;
- халатності, необережності, невиконання або порушення Страхувальником
(Вигодонабувачем), його представниками або робітниками чинних норм вирощування
сільськогосподарських культур, відгодівлі тварин, положень і розпоряджень, вимог
органів відомчого і державного пожежного нагляду, невжиття заходів для попередження
можливої загибелі сільськогосподарської продукції або викрадення тварин,
невиконання вказівок ветеринарного лікаря щодо проведення профілактичних заходів
для застереження захворювання, лікування чи про забій хворої тварини;
- грубих порушень Страхувальником (Вигодонабувачем) агротехнічних, санітарних,
ветеринарних або інших вимог, що виявляється в невиконанні Страхувальником умов
Договору страхування щодо строків (термінів) проведення належних заходів згідно з
узгодженою при страхуванні технологічною картою, якою обумовлено дотримання
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визначених агротехнічних правил та вимог агротехніки стосовно застрахованої
культури, санітарних, ветеринарних або інших вимог, щодо здійснення
сільськогосподарських робіт, передбачених Договором страхування;
- дій Страхувальника (Вигодонабувача), його представників або працівників, що
знаходилися в стані алкогольного сп'яніння, під впливом наркотичних чи токсичних
речовин;
- вчинення Страхувальником (Вигодонабувачем), його представниками або
робітниками, навмисного злочину;
- хвороб, не передбачених Договором страхування;
- будь-яких шахрайських дій.
4.4. При страхуванні згідно з умовами цих Правил не відшкодовуються непрямі
збитки, завдані страховим випадком, наприклад, упущена вигода (якщо інше не
передбачено Договором страхування), моральна шкода тощо.
4.5. Договором страхування можуть бути передбачені інші виключення зі
страхових випадків та обмеження страхування.
5. СТРАХОВІ ПЛАТЕЖІ. СТРАХОВІ ТАРИФИ
5.1. Страховий платіж при страхуванні сільськогосподарської продукції з
державною підтримкою встановлюється у договорі страхування між Страхувальником і
Страховиком як добуток страхової суми і страхового тарифу, визначеного для кожного
виду сільськогосподарського майна з дотриманням положень Закону України «Про
особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».
5.1.1. Граничні суми, структура, порядок застосування страховий тарифів за
видами майна, що підлягає страхуванню та за регіонами України при страхуванні з
державною підтримкою встановлюється центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику, на підставі актуарних
розрахунків спільно з Аграрним страховим пулом.
5.2. Особливості встановлення страхових платежів та базових страхових тарифів
при страхуванні сільськогосподарської продукції без державної підтримки:
- по страхуванню сільськогосподарських тварин без державної підтримки вказано в
Додатку № 2 «Особливі умови добровільного страхування тварин» до цих Правил;
- по страхуванню сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень без
державної підтримки вказано в Додатку № 3 «Особливі умови добровільного
страхування сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень» до цих Правил;
- по страхуванню сільськогосподарської продукції на базі індексних рішень без
державної підтримки вказано в Додатку № 4 «Особливі умови добровільного
страхування сільськогосподарської продукції на базі індексних рішень» до цих Правил.
5.2.1. Страховик при визначенні розміру страхового платежу, що підлягає сплаті за
Договором страхування, застосовує розраховані ним базові страхові тарифи, що
визначають
страховий
платіж
в
залежності
від
виду
застрахованої
сільськогосподарської продукції, прийнятих на страхування, страхового ризику, строку
страхування.
5.2.2. Страховик може при визначенні розміру страхового платежу
використовувати підвищувальні або понижуючі коефіцієнти до базових страхових
тарифів, в залежності від умов конкретного Договору страхування та факторів, що
впливають на ступінь ризику.
5.2.3. При страхуванні на строк менше одного року страховий платіж може
складати таку частину від суми річного страхового платежу:

1

2

30

35

Строк дії Договору страхування (в місяцях)
3
4
5
6
7
8
9
Страховий платіж в % від річного страхового платежу
45
50
55
65
70
80
85
7

10

11

90

95

5.2.4. Страховий платіж за неповний місяць сплачується як за повний.
5.2.5. Страховий платіж сплачується одноразово або частинами в порядку,
встановленому Договором страхування.
6. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
6.1. Для укладання Договору страхування Страхувальник подає Страховику
письмову заяву за формою, встановленою Страховиком, або іншим чином заявляє про
свій намір укласти Договір страхування. Страховик має право запросити у
Страхувальника баланс або довідку про фінансовий стан, підтверджені аудитором
(аудиторською фірмою), та інші документи, необхідні для оцінки страхового ризику.
Страхувальник несе відповідальність за достовірність і повноту даних, вказаних ним в
заяві та в інших документах, наданих Страховику.
6.2. При укладанні Договору страхування Страхувальник зобов'язаний повідомити
Страховика про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для визначення
ступеня страхового ризику у відношенні прийнятого на страхування майна. За вимогою
Страховика, Страхувальник має надати представникові Страховика або незалежному
експерту можливість огляду майна до укладення Договору страхування.
6.3. При підписанні Договору страхування між Страхувальником і Страховиком
повинно бути досягнуто згоди по таких істотних умовах:
а) про предмет Договору страхування;
б) про характер подій, на випадок настання яких здійснюється страхування
(страхових випадків);
в) про розміри страхових сум;
г) про строк дії Договору страхування та територію страхування;
ґ) про страхові тарифи, розміри страхових платежів та строки їх сплати;
д) про порядок зміни і припинення дії Договору страхування;
е) про умови здійснення страхової виплати, причини відмови у страховій виплаті;
є) про права та обов’язки сторін і відповідальність за невиконання або неналежне
виконання умов Договору страхування;
ж) про інші умови за згодою сторін;
6.4. Договір страхування укладається сторонами на строк один рік, при страхуванні
сільськогосподарських
тварин,
або
до
одного
року,
при
страхуванні
сількькогосподарських культур та багаторічних насаджень (якщо інше не передбачено
Договором страхування).
6.5. Договір страхування набуває чинності з моменту надходження першого
страхового платежу у повному обсязі на поточний рахунок чи до каси Страховика, якщо
інше не передбачено Договором страхування.
6.6. Дія Договору страхування припиняється о 24 годині дня, що зазначений у
Договорі страхування як дата закінчення його дії, а також у випадках, передбачених
розділом 8 цих Правил.
6.7. Термін дії договору страхування сільськогосподарської продукції з державною
підтримкою визначається згідно Закону України «Про особливості страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою».
6.8. Договір страхування, який укладено за цими Правилами, діє тільки на
території, що вказана у Договорі страхування (території страхування). Якщо територія
страхування застрахованого майна змінюється, то Страхувальник повинен попередити
Страховика за 3 робочих дні до дати такої зміни.
6.9. Факт укладення Договору страхування з державною підтримкою
підтверджується в письмовій формі згідно з Договором страхування, який Страховик
надає Страхувальнику. Договір страхування з державною підтримкою укладається у
двох примірниках, що мають рівну силу.
7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
7.1. Страховик має право:
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7.1.1. Перевіряти стан предмету страхування на відповідність умовам, зазначеним
у заяві на страхування;
7.1.2. Перевіряти виконання Страхувальником (Вигодонабувачем) вимог цих
Правил, агротехнічних правил та Договору страхування, робити запити і отримувати від
Страхувальника необхідну інформацію та документи, що стосуються
предмету
страхування, як у період укладання Договору страхування, так і під час його дії;
7.1.3. Направляти запити в Компетентні органи з питань, пов’язаних з
розслідуванням причин і визначенням розміру заподіяного збитку;
7.1.4. Брати участь у зберіганні і рятуванні застрахованого майна, а також давати
інструкції, спрямовані на зменшення збитку, що є обов'язковими для Страхувальника
(Вигодонабувача);
7.1.5. Як тільки про це йому стало відомо, провести власне розслідування для
з’ясування причин та розміру збитку;
7.1.6. Вимагати від Вигодонабувача виконання обов’язків за Договором
страхування, включаючи обов’язки, що лежать на Страхувальнику, але не виконані ним,
при пред'явленні Вигодонабувачем вимоги про виплату страхового відшкодування,
якщо це передбачено Договором страхування;
7.1.7. При повідомленні про обставини, що спричиняють збільшення страхового
ризику, внести зміни до Договору страхування шляхом укладання додаткової угоди до
Договору страхування;
7.1.8. Відстрочити виплату страхового відшкодування в порядку, передбаченому
даними Правилами та Договором страхування;
7.1.9. Висунути (у межах фактично сплаченої суми страхового відшкодування)
позов до осіб, винних у страховому випадку, з метою отримання від них компенсації за
заподіяні збитки;
7.1.10. Відмовити у виплаті страхового відшкодування відповідно до закону,цих
Правил, умов Договору страхування.
7.1.11. Припинити дію Договору страхування відповідно до цих Правил і чинного
законодавства України;
7.1.12. Відмовити Страхувальнику щодо прийняття ризику на страхування без
пояснення причин.
7.2. Страховик зобов'язаний:
7.2.1. Ознайомити Страхувальника з цими Правилами страхування;
7.2.2. Протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового
випадку, вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасного
здійснення виплати страхового відшкодування Страхувальнику;
7.2.3. При настанні страхового випадку здійснити виплату страхового
відшкодування в порядку та в строк, передбачений цими Правилами. У разі
несвоєчасного здійснення виплати страхового відшкодування з вини Страховика,
Страховик несе майнову відповідальність шляхом сплати Страхувальнику пені, розмір
якої визначається умовами Договору страхування;
7.2.4. Відшкодувати витрати, понесені Страхувальником при настанні страхового
випадку щодо запобігання або зменшення збитків, якщо це передбачено умовами
Договору страхування;
7.2.5. За заявою Страхувальника, у разі здійснення ним заходів, що зменшили
страховий ризик, або збільшення вартості майна переукласти з ним Договір
страхування;
7.2.6. Не розголошувати відомостей про Страхувальника та його майновий стан,
крім випадків, встановлених законом;
7.2.7. Здійснювати інші дії, передбачені чинним законодавством України, даними
Правилами та Договором страхування.
7.3. Страхувальник має право:
7.3.1 Ознайомитися з цими Правилами;
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7.3.2. Призначати Вигодонабувачів для отримання страхового відшкодування, а
також замінювати їх до настання страхового випадку, якщо інше не передбачено
Договором страхування;
7.3.3. При настанні страхового випадку отримати страхове відшкодування в
порядку та в строк, передбачений даними Правилами або Договором страхування;
7.3.4. У разі здійснення заходів, що зменшили страховий ризик, або збільшення
вартості майна переукласти Договір страхування;
7.3.5. Збільшити за узгодженням зі Страховиком в період дії Договору страхування
розмір страхової суми, якщо майно було застраховано на неповну страхову вартість
або їх вартість зросла, шляхом оформлення додаткової угоди до Договору страхування
зі сплатою додаткового страхового платежу;
7.3.6. Одержати інформацію про Страховика відповідно до чинного законодавства
України;
7.3.7. У випадку втрати договору страхування (страхового полісу) в період його дії
звернутись до Страховика з письмовою заявою і отримати дублікат договору (полісу). З
моменту видачі дублікату втрачений екземпляр (оригінал) договору (полісу) вважається
недійсним;
7.3.8. Вносити пропозиції щодо вдосконалення та розвитку страхових послуг, які
надає Страховик;
7.3.9. На етапі укладання і протягом дії Договору страхування отримувати від
Страховика необхідні консультації, інформацію і пояснення щодо умов страхування, в
тому числі в письмовій формі;
7.3.10. Припинити дію Договору страхування відповідно до цих Правил і чинного
законодавства України.
7.4. Страхувальник зобов'язаний:
7.4.1. Своєчасно вносити страхові платежі в розмірі і порядку, передбаченими
Договором страхування;
7.4.2. Надати Страховику необхідну інформацію про майно яке підлягає
страхуванню, про його вартість, іншу інформацію про обставини, що мають істотне
значення для оцінки страхового ризику, а також в подальшому в період дії Договору
страхування надавати всі істотні дані, що можуть вплинути на зміну ступеня ризику.
7.4.3. При укладенні Договору страхування повідомити Страховика про інші чинні
договори страхування щодо цього предмета Договору страхування;
7.4.4. В період дії Договору страхування негайно повідомляти Страховику про
зміни обставин, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику;
7.4.5. При настанні події, що за умовами Договору страхування може бути
кваліфікована як страховий випадок, Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний
діяти згідно з умовами розділу 9 даних Правил;
7.4.6. Здійснювати інші дії, передбачені чинним законодавством України, даними
Правилами та Договором страхування.
7.5. Всі повідомлення, передбачені цими Правилами та Договором страхування,
здійснюються сторонами в письмовій формі або іншим способом, що дозволяє
об’єктивно зафіксувати або підтвердити факт одержання повідомлення.
8. УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ
8.1. Дія Договору страхування припиняється за згодою сторін, а також у разі:
8.1.1. Закінчення строку дії;
8.1.2. Виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному
обсязі;
8.1.3. Несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором
строки;
8.1.4. Ліквідації Страхувальника - юридичної особи або смерті Страхувальника фізичної особи чи втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених
Законом України "Про страхування";
8.1.5. Ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України;
8.1.6. Прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним;
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8.1.7. В інших випадках, передбачених законодавством України або Договором
страхування.
8.2. 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 пізніше як за 30 календарних днів до дати
припинення дії Договору страхування, якщо інше ним не передбачено.
8.3. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою
Страхувальника Страховик повертає йому частину страхового платежу за період, що
залишився до закінчення дії Договору страхування, з відрахуванням нормативних
витрат на ведення справи, якщо інше не передбачено Договором страхування, та
фактичних сум страхового відшкодування, які були виплачені за цим Договором. Якщо
вимога Страхувальника щодо дострокового припинення дії Договору страхування
пов'язана з порушенням Страховиком умов цього Договору, Страховик повертає
Страхувальнику сплачений ним страховий платіж повністю.
8.4. У разі дострокового припинення дії Договору страхування за вимогою
Страховика Страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі.
Якщо вимога Страховика обумовлена невиконанням Страхувальником умов Договору
страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, що
залишився до закінчення дії Договору страхування, з відрахуванням нормативних
витрат на ведення справи, якщо інше не передбачено Договором страхування, та
фактичних сум страхового відшкодування, які були виплачені за Договором
страхування.
8.5. При взаємних розрахунках сторін у разі дострокового припинення Договору
страхування не допускається повернення коштів готівкою, якщо страхові платежі були
сплачені в безготівковій формі.
8.6. Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у
випадках, передбачених законодавством України.
8.7. 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.
8.8. Особливості припинення договору страхування сільськогосподарської
продукції з державною підтримкою, відповідно до Закону України «Про особливості
страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою»:
8.8.1 У разі розірвання договору страхування сільськогосподарської продукції з
державною підтримкою частина страхового платежу (страхової премії), отримана у
вигляді субсидії, пропорційно до терміну дії договору, що залишається до його
закінчення, відшкодовується Страхувальником до державного бюджету протягом 10
днів з дня розірвання договору страхування.
8.8.2. У разі відчуження застрахованого майна Страхувальник має право вимагати
розірвання договору страхування і повернення страхового платежу (страхової премії)
за термін дії договору, що залишається до його закінчення, з утриманням операційних
(управлінських) витрат страховика.
8.8.3. Якщо при відчуженні застрахованого майна Страхувальник не висунув
вимогу розірвання договору страхування, права і обов’язки, зазначені в договорі, бере
на себе новий власник. Страховик і новий власник мають право розірвати договір
страхування протягом місяця з дня відчуження майна.
8.9. Договір страхування визнається недійсним у судовому порядку, окрім
випадків, встановлених законодавством України.
8.10. Всі зміни та доповнення до Договору страхування приймаються за згодою
сторін у письмовій формі.
9. ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА У РАЗІ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ
9.1. При настанні події, що за умовами Договору страхування може бути
кваліфікована як страховий випадок, Страхувальник (Вигодонабувач) зобов’язаний:
9.1.1. При страхуванні сільськогосподарської продукції з державною підтримкою :
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9.1.1.1. Не пізніше 72 годин з дня його настання повідомити про нього у письмовій
формі Страховика. У повідомленні про страховий випадок зазначаються: реквізити
договору страхування, предмет страхування, причина збитків (втрат), дата їх
реєстрації, розмір пошкоджених площ, орієнтовні розміри збитку (втрат) та страхового
відшкодування.
9.1.1.2. У разі загибелі або вимушеного забою (знищення), травматичного
пошкодження або захворювання застрахованих сільськогосподарських тварин, птиці,
кролів, хутрових звірів, бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і
тваринницької продукції страхувальник зобов’язаний протягом 48 годин з моменту
виявлення цієї події повідомити про неї у письмовій формі Страховика і зареєструвати
факт загибелі, вимушеного забою (знищення), травматичного пошкодження або
захворювання сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів,
бджолосімей, риби та інших водних живих ресурсів і тваринницької продукції в
центральному органі виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у
галузі ветеринарної медицини (центральному органі виконавчої влади, що забезпечує
реалізацію державної політики у сфері рибного господарства та рибної промисловості,
охорони, використання та відтворення водних живих ресурсів). У повідомленні
зазначаються: обсяг втрат, орієнтовні причини втрат, їх приблизна вартість, дата
настання страхового випадку. При вимушеному забої тварин повідомлення про
страховий випадок підписується і представником центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує реалізацію державної політики у галузі ветеринарної медицини.
9.1.2. При страхуванні сільськогосподарської продукції без державної підтримки:
9.1.2.1. Негайно повідомити про це в компетентні органи, які займаються
встановленням причин та ліквідацією наслідків подій, передбачених розділом 4 цих
Правил;
9.1.2.2. Негайно у будь-який спосіб повідомити Страховика та протягом двох
робочих днів після настання події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок,
надати Страховику письмове повідомлення про таку подію (надалі – «Повідомлення»).
Так само, як на Страхувальнику, обов’язок негайного повідомлення про настання
страхового випадку лежить і на Вигодонабувачеві; якщо з поважних причин
Страхувальник не мав змоги надати Повідомлення у вказаний строк, цей строк може
бути збільшений за згодою Страховика;
9.1.2.3. Вжити всіх доступних заходів для врятування застрахованого майна,
усунення причин події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок, забезпечити
охорону застрахованого майна, виконати всі інструкції, отримані від Страховика;
9.1.2.4. При проведенні робіт згідно з п. 9.1.2.3 цих Правил забезпечити
збереження стану предметів, які можуть служити речовим доказом тих або інших
причин настання події, що може бути кваліфікована як страховий випадок;
9.1.2.5. Забезпечити представнику Страховика можливість огляду місця події, яка
може бути кваліфікована як страховий випадок для з'ясування причин та розмірів
збитку, а також забезпечити участь представника Страховика в будь-яких комісіях, що
створюються для встановлення причин і визначення розміру збитку;
9.1.2.6. Надати всі необхідні документи згідно з розділом 10 цих Правил (за
винятком п. 10.1.7 цих Правил);
9.1.2.7. Сповістити Страховика про всі випадки одержання компенсації заподіяного
збитку;
9.1.2.8. Надати всі документи, необхідні Страховику для висунення позову до осіб,
винних у настанні страхового випадку, з метою отримання від них компенсації за
заподіяні збитки.
10. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ СТРАХОВОГО
ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКУ
10.1. Для отримання страхового відшкодування Страхувальник (Вигодонабувач чи
інша особа, що має право на отримання страхового відшкодування) надає Страховику:
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10.1.1. Повідомлення - складається Страхувальником (Вигодонабувачем) за
формою, визначеною Страховиком і подається Страховику у порядку та у строк, які
вказані в п. 9.1 цих Правил.
10.1.2. Заява Страхувальника (Вигодонабувача) на виплату страхового
відшкодування - складається Страхувальником (Вигодонабувачем) за формою,
визначеною Страховиком і подається Страховику.
10.1.3. Договір страхування (поліс) або його дублікат, якщо інше не передбачено
Договором страхування.
10.1.4. документ-претензію до третьої особи (якщо така існує).
10.1.5. Документи, видані Компетентними органами, які підтверджують настання
події, яка може бути кваліфікована як страховий випадок.
10.1.6. Документи, які підтверджують розмір збитку.
10.1.7. Кошторис збитків - документ, що складається Страховиком або
уповноваженою ним особою; визначає та обґрунтовує розмір збитків, понесених
Страхувальником (Вигодонабувачем) внаслідок настання страхового випадку, а також
витрати на заходи, проведені згідно з п. 9.1.2.3 цих Правил (якщо такі проводились та
відшкодовуються згідно з умовами Договору страхування).
10.1.8. За наявності осіб (особи), винних в заподіяних Страхувальнику
(Вигодонабувачу) збитках:
10.1.8.1. Довідка про відшкодування збитків (частини збитків), визначених у
Кошторисі збитків, винною особою - підписана Страхувальником та винною особою;
10.1.8.2. За відсутності першої Довідки - довідка про неможливість на теперішній
час або неможливість в повному обсязі на теперішній час відшкодувати збитки (частину
збитків), визначених у Кошторисі збитків, винною особою - підписана Страхувальником
та винною особою;
10.1.8.3. Або документи від компетентних органів, що підтверджують факт
відшкодування (відмову або неможливість відшкодувати) збитку винною особою.
10.1.9. Інші документи або відомості (за вимогою Страховика), необхідні для
з’ясування обставин настання страхового випадку та визначення розміру збитку, що
визначені:
- у Додатку № 2 «Особливі умови добровільного страхування тварин» до цих
Правил при страхуванні сільськогосподарських тварин;
- у
Додатку
№
3
«Особливі
умови
добровільного
страхування
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень» до цих Правил при
страхуванні сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень;
- у
Додатку
№
4
«Особливі
умови
добровільного
страхування
сільськогосподарської продукції на базі індексних рішень» при страхуванні
сількогосподарської продукції на базі індексних рішень;
- Договором страхування.
11. СТРОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В
ЗДІЙСНЕННІ СТРАХОВИХ ВИПЛАТ
11.1. Рішення про виплату або відмову у виплаті страхового відшкодування
приймається Страховиком в строк, що не перевищує 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з
моменту отримання письмової Заяви на виплату страхового відшкодування та інших
документів згідно з розділом 10 (за винятком п. 10.1.7 цих Правил) цих Правил, та
оформляється Страховим актом за встановленою Страховиком формою.
11.2. Якщо випадок визнано страховим, страхове відшкодування виплачується
протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання Страхового акту, якщо інше не
передбачено Договором страхування.
11.3. Страховик має право відстрочити прийняття рішення про виплату або
відмову у виплаті страхового відшкодування, якщо:
11.3.1. В нього є мотивовані сумніви в правомірності вимог на одержання
страхового відшкодування - до отримання роз’яснень компетентних органів, але не
більше ніж на три місяці з дня одержання заяви на виплату страхового відшкодування.
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11.3.2. Розмір збитку протягом встановленого в Договорі страхування строку
визначити неможливо – до визначення розміру збитку, але не більше ніж на три місяці з
дня одержання заяви на виплату страхового відшкодування.
11.3.3. Почато кримінальне провадження щодо настання страхового випадку і
ведеться розслідування обставин, що призвели до настання страхового випадку - до
закінчення досудового розслідування або судового провадження, але не більше ніж на
6 місяців.
11.3.4. В інших випадках, зазначених в Договорі страхування, однак не більше, ніж
на 6 (шість) місяців з дати отримання від Страхувальника усіх документів, необхідних
для виплати страхового відшкодування.
11.4. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування,
Страховик письмово повідомляє про це Страхувальника з обґрунтуванням причин
відмови у строк, не більший ніж 10 (десять) робочих днів з дня прийняття такого
рішення.
11.5. Договором страхування можуть бути передбачені інші строки, умови та
порядок прийняття рішення про виплату, відмову або відстрочення прийняття рішення
про виплату страхового відшкодування.
12. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ, ПОРЯДОК І УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО
ВІДШКОДУВАННЯ
12.1. Страхове відшкодування виплачується Страховиком згідно з Договором
страхування на підставі Заяви Страхувальника (Вигодонабувача) про виплату
страхового відшкодування і Страхового акту.
12.2. Страхове відшкодування сплачується Страхувальнику (Вигодонабувачу)
тільки після того, як повністю будуть встановлені причини та розмір збитків.
Страхувальник зобов’язаний надати Страховику усі необхідні документи, що
підтверджують причини та розмір збитків, перелік яких наведено в розділі 10 (за
винятком п. 10.1.7 цих Правил) цих Правил. Ненадання таких документів дає
Страховику право відмовити у виплаті страхового відшкодування як в цілому, так і в
частині збитку, не підтвердженій такими документами, якщо це передбачено Договором
страхування.
12.3. Розмір збитків визначається Страховиком або уповноваженою ним особою
шляхом проведення експертизи і складання Кошторису збитків. Відшкодуванню
підлягають тільки прямі збитки Страхувальника; інші непрямі збитки не
відшкодовуються (якщо інше не передбачено Договором страхування). Кожна із сторін
має право на проведення незалежної експертизи. Незалежна експертиза проводиться
за рахунок сторони, яка вимагала її проведення.
12.4. Страховик повинен скласти Страховий акт, протягом 15 (п’ятнадцяти)
робочих днів, починаючи з моменту отримання письмової Заяви про виплату
страхового відшкодування та інших документів згідно з розділом 10 (за винятком
п.10.1.7 цих Правил) цих Правил, якщо інше не передбачено Договором страхування.
Вказаний строк може збільшуватися відповідно до п. 11.3 цих Правил.
12.5. Якщо випадок визнано страховим, страхове відшкодування виплачується
протягом 10 (десяти) робочих днів з дня підписання Страхового акту, якщо Договором
страхування не передбачений інший строк виплати.
12.6. Розмір страхового відшкодування дорівнює розміру заподіяних
Страхувальнику (Вигодонабувачу) збитків визначених згідно з п. 12.3 Правил, за
вирахуванням встановленої Договором страхування франшизи, сум, отриманих
Страхувальником (Вигодонабувачем) у відшкодування збитків від інших осіб.
12.6.1. Якщо у період дії Договору страхування страхові випадки виникали
неодноразово, то попередні виплати на відповідну суму зменшують суму
відповідальності Страховика (якщо інше не передбачено Договором страхування). При
цьому франшиза, визначена в умовах Договору страхування, вираховується при
настанні кожного страхового випадку.
14

12.7. У разі, коли страхова сума становить певну частку дійсної вартості предмету
Договору страхування (тобто страхова сума менша дійсної вартості предмету Договору
страхування):
12.7.1. Відшкодуванню підлягає така ж частка від визначених згідно з цими
Правилами збитків, якщо інше не передбачено Договором страхування (пропорційна
система відповідальності). При цьому франшиза вираховується після застосування
вказаної умови пропорційності до визначених згідно з цими Правилами збитків.
Відповідність страхової суми і дійсної вартості встановлюється по кожній узгодженій в
Договорі страхування позиції (одиниці, групі майна);
12.7.2. Договором страхування може бути передбачено відшкодування збитків у
повному обсязі (без урахування п. 12.7.1 цих Правил), але не більше розміру страхової
суми (система відповідальності по першому ризику).
12.8. Страхувальник або Вигодонабувач зобов'язані повернути Страховику
отримане страхове відшкодування (або його відповідну частину), якщо виявиться така
обставина, що за законом або згідно з цими Правилами цілком або частково позбавляє
Страхувальника або Вигодонабувача права на страхове відшкодування.
12.9. Якщо на момент настання страхового випадку Страхувальник
(Вигодонабувач) мав договори страхування по аналогічних ризиках із декількома
страховиками, то страхове відшкодування, що виплачується усіма страховиками, не
може перевищувати розміру завданого збитку. При цьому кожний страховик здійснює
виплату пропорційно розмірові страхової суми за укладеним ним договором
страхування.
12.10. Якщо страховий платіж сплачується частинами, то із суми страхового
відшкодування Страховик, за згодою Страхувальника (Вигодонабувача), утримує
несплачену частину страхового платежу (якщо інше не передбачено Договором
страхування).
12.11. Якщо виплата страхового відшкодування не зроблена у визначений строк з
провини Страховика, останній сплачує особі, якій повинно бути виплачене
відшкодування, пеню в розмірі, який вказано в Договорі страхування.
12.12. Страхове відшкодування виплачується в тій валюті, яка передбачена
Договором страхування, якщо інше не передбачено законодавством України.
12.13. Після виплати страхового відшкодування, страхова сума зменшується на
суму виплаченого страхового відшкодування (якщо інше не передбачено Договором
страхування). Страхова сума вважається зменшеною з дня настання страхового
випадку. Наступні виплати страхового відшкодування проводяться з урахуванням
зменшення страхової суми. Якщо страхове відшкодування виплачене у розмірі повної
страхової суми, то дія Договору страхування припиняється з моменту виплати.
12.14. Інші умови виплати, визначення розміру, порядок страхового відшкодування
визначені:
- у Додатку № 2 «Особливі умови добровільного страхування тварин» до цих
Правил при страхуванні сільськогосподарських тварин,
-у
Додатку
№
3
«Особливі
умови
добровільного
страхування
сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень» до цих Правил при
страхуванні сільськогосподарських культур та багаторічних насаджень;
-у
Додатку
№
4
«Особливі
умови
добровільного
страхування
сільськогосподарської продукції на базі індексних рішень» до цих Правил при
страхуванні сількогосподарської продукції на базі індексних рішень;
- Договором страхування.
13. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ
13.1. Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування, якщо:
13.1.1. Страхувальником (Вигодонабувачем) вчинені навмисні дії, спрямовані на
настання страхового випадку. Зазначена норма не поширюється на дії, пов'язані з
виконанням цивільного чи службового обов'язку, в стані необхідної оборони (без
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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 законодавства України;
13.1.2. Страхувальником (Вигодонабувачем) вчинено умисний злочин, що призвів
до страхового випадку;
13.1.3. Страхувальник повідомив Страховику свідомо неправдиві відомості про
предмет Договору страхування або про факт настання страхового випадку;
13.1.4. Страхувальник (Вигодонабувач) несвоєчасно повідомив Страховика про
настання страхового випадку без поважних на це причин або створював Страховикові
перешкоди у визначенні обставин страхового випадку та розміру збитків;
13.1.5. Страхувальник (Вигодонабувач) отримав повне відшкодування збитку від
третіх осіб;
13.2. Умовами Договору страхування можуть бути передбачені інші підстави для
відмови у виплаті страхового відшкодування, зокрема:
13.2.1. Страхувальник повідомив Страховику свідомо неправдиві відомості про
ступінь страхового ризику;
13.2.2. Страхувальник навмисно не вжив доступних заходів, щоб зменшити збитки;
13.2.3. Страхувальник (Вигодонабувач) відмовився від свого права вимоги до
особи, відповідальної за збитки, що відшкодовуються Страховиком за умовами
Договору страхування, або якщо здійснення цього права стало неможливим з вини
Страхувальника (Вигодонабувача).
13.2.4. Порушення Страхувальником агротехнічних норм, правил пожежної
безпеки або умов страхування, передбачених Договором страхування чи цими
Правилами, що спричинило виникнення збитків;
13.2.5. Неприйняття Страхувальником заходів по врятуванню застрахованого
майна під час і після страхового випадку, забезпеченню збереження його залишків і
запобіганню їх подальшого пошкодження.
13.3. Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування повідомляється
Страхувальнику письмово з обґрунтуванням причин відмови не пізніше 10 робочих днів
з дня складання Страхового акту.
13.4. Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути
оскаржена Страхувальником (Вигодонабувачем) у судовому порядку.
14. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
14.1. Спори, пов'язані зі страхуванням за умовами цих Правил, вирішуються в
порядку, передбаченому чинним законодавством України.
14.2. Позов по вимогах, які витікають із Договору страхування, може бути
пред'явлений Страховику в строк, передбачений чинним законодавством України.
15. ОСОБЛИВІ УМОВИ
15.1. Питання, що залишилися поза межами цих Правил, регулюються законом.
15.2. Права та обов’язки Страховика та Страхувальника, підстави для відмови у
здійсненні страхових виплат, зазначені у цих Правилах, але які не передбачені Законом
України «Про страхування» або Законом України «Про особливості страхування
сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», повинні бути передбачені
Договором страхування.
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ДОДАТОК № 1
до Правил №029
Добровільного страхування сільськогосподарської продукції
Стандартні страхові тарифи по страхуванню сільськогосподарської продукції з
державною підтримкою затверджуються Національною комісією, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, разом із центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну аграрну політику.
БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ ПО СТРАХУВАННЮ ТВАРИН БЕЗ ДЕРЖАВНОЇ
ПІДТРИМКИ
(строк дії Договору страхування - 1 рік)
Таблиця 1
Страховий тариф у % від
страхової суми
Страхові ризики
Сільськогосподарські
тварини
Пожежа
0,15
Вибух

0,11

Удар блискавки

0,05

Стихійні лиха

0,08

Протиправні дії третіх осіб

0,15

Загибель від нещасного випадку

0,3

Загибель від хвороб

0,6

Загибель від епізоотій

1,0

Вимушений забій внаслідок вищевказаних ризиків

1,0

Вимушений забій за
розпорядженням українського уряду та/або
місцевої влади при боротьбі з епізоотією

1,1

ПО ПАКЕТУ РИЗИКІВ

4,54

Інші випадкові, раптові та непередбачувані події

0,54

Примітка: Страховик може при визначенні розміру страхового платежу, який
підлягає сплаті, використовувати як підвищувальні так і понижуючі коефіцієнти в
діапазоні від 0,05 до 5,0 до базових страхових тарифів в залежності від чинників, які
впливають на ступінь страхового ризику та умов конкретного Договору страхування.
Страховик може розробляти спеціалізовані страхові продукти та програми з
тарифами відповідно до цих Правил.
Норматив витрат Страховика на ведення справи при страхуванні на підставі цих
Правил визначений при розрахунках відповідних страхових тарифів згідно з таблицею 1
у розмірі до 40% від величини страхового тарифу та вказується у Договорі страхування.
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БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ ПО СТРАХУВАННЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ
КУЛЬТУР І БАГАТОРІЧНИХ НАСАДЖЕНЬ БЕЗ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
Таблиця 2
Страхові тарифи (% від страхової суми)
Сільськогосподарс
Багаторічні
Страхові ризики
ькі культури
насадження
Заморозок, ожеледь,
1,5
1,7
вимерзання
Град, землетрус; лавина,
земельний зсув, земельний
1,6
1,8
або земельно-водний сель
Пожежа, удар блискавки
1,3
1,4
Буря, ураган, буран
Посуха або зневоднення на
землях, які підлягають
примусовому зрошенню
або заводненню
Злива, поводь, паводок
Хвороби рослин
Дії шкідників рослин диких
тварин, перелітних птахів,
гризунів
Протиправні дії третіх осіб
Руйнування захисних
споруд, припинення подачі
електроенергії, тепла,
води, викликаного
стихійними лихами,
аваріями і пожежами
ПО ПАКЕТУ РИЗИКІВ
Інші випадкові, раптові та
непередбачувані події

Інші
культури
1,4
1,5
1,2

1,7

1,9

1,6

1,7

1,9

1,6

1,4
1,7

1,5
1,9

1,2
1,6

1,4

1,6

1,1

0,8

0,9

0,7

1,1

1,2

1,1

11,7

12,9

10,8

2,3

2,4

2,3

Примітка: Страховик може при визначенні розміру страхового платежу, який
підлягає сплаті, використовувати як підвищувальні так і понижуючі коефіцієнти до
базових страхових тарифів в діапазоні від 0,01 до 7,0 в залежності від чинників, які
впливають на ступінь страхового ризику та умов конкретного договору страхування.
Страховик може розробляти спеціалізовані страхові продукти та програми з
тарифами відповідно до цих Правил.
Норматив витрат Страховика на ведення справи при страхуванні на підставі цих
Правил визначений при розрахунках відповідних страхових тарифів згідно з таблицею 2
у розмірі до 40% від величини страхового тарифу та вказується у договорі страхування.
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БАЗОВІ СТРАХОВІ ТАРИФИ ПО СТРАХУВАННЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ
ПРОДУКЦІЇ НА БАЗІ ІНДЕКСНИХ РІШЕНЬ БЕЗ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ
Таблиця 3
Індекс
Страхові ризики
Страхові тарифи
(% від страхової
суми)
Стихійне лихо;
Пожежа, в тому числі підпал;
Індекс температури
2,3
Хвороби рослин (в тому числі
епіфітотійний розвиток хвороб рослин
та вторинних хвороб);
Дії шкідників рослин (в тому числі
Індекс опадів
2,8
епіфітотійне розмноження шкідників
рослин), диких тварин, перелітних
птахів, гризунів;
Протиправні дії третіх осіб
Індекс врожайності
4,0
(розкрадання, псування врожаю,
зруйнування покриттів (несучих
конструкцій) теплиць, парників,
оранжерей тощо);
Індекс ціни
5,0
Руйнування захисних споруд,
припинення подачі електроенергії,
тепла, води, викликаного стихійними
лихами, аваріями і пожежами;
Зовнішній фізичний вплив інших
Інший індекс
3,2
випадкових, раптових та
непередбачуваних подій
Примітка: Страховик може при визначенні розміру страхового платежу, який
підлягає сплаті, використовувати як підвищувальні так і понижуючі коефіцієнти до
базових страхових тарифів в діапазоні від 0,05 до 7,0 в залежності від чинників, які
впливають на ступінь страхового ризику та умов конкретного договору страхування.
Страховик може розробляти спеціалізовані страхові продукти та програми з
тарифами відповідно до цих Правил.
Норматив витрат Страховика на ведення справи при страхуванні на підставі цих
Правил визначений при розрахунках відповідних страхових тарифів згідно з таблицею 2
у розмірі до 40% від величини страхового тарифу та зазначається у договорі
страхування.

Актуарій ___________ Карташов Ю.М.
Свідоцтво № 03-007від 06.12.2012р.
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