
Захист  
    180°Час відбою 

градобою з надійною 
парасолею від групи 

компаній Байєр  
в Україні! 



Ви обираєте  
запропоновану  
технологію — ми 
захищаємо ваш ріпак! 
Придбайте насіння DEKALB® ТОВ «Монсанто Україна» + 
засоби захисту рослин (ЗЗР) ТОВ «Байєр»  
на площу від 150 га, дотримуйтеся правил Акції1   
та отримайте можливість захистити врожай  
озимого ріпаку від граду!

ТЕХНОЛОГІЯ:

Насіння: будь-які гібриди озимого ріпаку DEKALB® (від 50 п.о.2).  
Накладна датована  з 01.06.2022 по 01.11.2022, та

ЗЗР: Фолікур® та/або Тілмор® + Пропульс® + Біскайя®.  
Накладна датована з 01.01.2023 по 05.05.2023

ПІД ЗАХИСТОМ РОЗУМІЄТЬСЯ:
Комплексна страхова програма PZU/ARX від граду (у тому числі, бурі, урагану, смерчі, зливи, 
пожежі, крім лісових пожеж).  Розмір страхової суми встановлюється у межах вартості витрат 
господарства на придбання технології для посіву та обробітку відповідних полів  без ПДВ. 

Ви не доотримали врожай — ми вам відшкодували3 витрачені кошти! 

Страхування ріпаку з моменту появи врожаю (з 05 травня по 15 серпня 2023 р.)  від зазначених 
погодних ризиків для споживачів технології ТОВ «Байєр» та ТОВ «Монсанто Україна». 

Умови отримання страхового відшкодування  
у разі настання страхового випадку:

Зменшення рівня урожайності  
від середнього рівня за 5 років

Розмір страхового відшкодування  
у відсотках від страхової суми

0 – 30% 0%

30,01 – 50% 40%

50,01 – 70% 60%

Більше 70% 100%

УМОВИ УЧАСТІ В ПРОГРАМІ:
• Строк подачі заявок на страхування: 05.05.2023-30.06.2023 

• Критерії прийняття на страхування: рівномірні посіви, кількість рослин не менше 15 шт.  
на 1 кв. м., фаза розвитку відповідає агротехнічним нормам, рослини зеленого кольору, 
обробіток посівів здійснюється ЗЗР ТОВ «Байєр» згідно норми внесення, як зазначено нижче.

• Територія страхування: Київська, Вінницька, Житомирська, Волинська, Рівненська, 
Львівська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька, Івано-Франківська, Закарпатська. 

• Мінімальна кількість насіння: 50 п.о.

• Мінімальна площа посіву на 1 господарство: 150 га.

• Норми внесення ЗЗР: Тілмор® та/або Фолікур®, 0,8 л/га (від 120 л) + Пропульс®, 0,9 л/га  
(від 135 л) + Біскайя®, 0,4 л/га (від 60 л).



ФРАНШИЗА – 0%
ЖОДНИХ ДОДАТКОВИХ ВИТРАТ4!   

УЧАСТЬ БЕЗКОШТОВНА5!  

ТВОЯ ВПЕВНЕНІСТЬ У ЗАВТРАШНЬОМУ  
ДНІ РАЗОМ ІЗ ГРУПАМИ КОМПАНІЙ  

БАЙЄР В УКРАЇНІ!

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРИЄДНАННЯ  
ДО ПРОГРАМИ СТРАХУВАННЯ:
1. Заява на страхування, довідка про середню урожайність за 5 років, карта полів 

у довільній схематичній формі, на якій позначені посіви або в цифровому вигляді 
(kml файли, тощо).

2. Акт огляду посівів. Складається представником Страховика та господарства 
після проведеного огляду посівів.

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ СТРАХОВОГО 
ВІДШКОДУВАННЯ:
1. Заява про настання страхового випадку.

2.  Довідка з компетентних органів про вплив застрахованих ризиків.

3. Акт огляду посівів після настання страхового випадку з визначенням 
урожайності. Складається представником Страховика та господарства після 
проведеного огляду.

4. Документи, необхідні для здійснення фінансового моніторингу.



CROPSCIENCE.BAYER.ua
DEKALB.ua
Вся інформація, надана групами компаній Байєр в Україні, ї ї працівниками або агентами усно чи письмово, включаючи інформацію в цьому 
довіднику, надана добросовісно, але не повинна сприйматися в якості гаранті ї або зобов’язання з боку компаній щодо якості або придатності 
продукції, які можуть залежати від місцевих кліматичних умов або інших факторів. Групи компаній Байєр в Україні не приймає зобов’язання 
щодо будь-якої такої інформації. Ця інформація не є частиною будь-якого договору з компаніями, якщо інше не визначено письмово. DEKALB® є 
торговельною маркою Bayer Group.

Інформація, надана в цьому довіднику не є вичерпною – з більш детальною інформацією про програму страхування та умови участі у програмі 
можна ознайомитись в офіційних Умовах проведення маркетингової акції «Захист 180°».

Зверніться до торгового представника у вашому регіоні,  
щоб отримати більш детальну інформацію.

Більше інформації 
про насіння ріпаку 
DEKALB® тут:

Більше інформації про 
умови Акції Захист 
180° від Байєр тут:

Більше інформації  
про засоби захисту 
рослин Байєр тут:

Більше інформації про 
умови Акції Захист 180° 
від Монсанто тут:

 1    Детальні умови акції за посиланням:  
https://www.dekalb.ua/instrument/zahist-180_strahuvanna-vid-gradu та  
https://www.cropscience.bayer.ua/News/2022/2022_08_10

 2   Кожна посівна одиниця містить 1 500 000 насінин озимого ріпаку.
 3   Фактичний розмір відшкодування залежить від зменшення рівня урожайності посівів озимого ріпаку від середнього рівня за 5 років. 
 4   Мається на увазі виключно відсутність додаткових витрат учасників Акції на страхування посівів озимого ріпаку.
 5   За умови придбання продукції компанії Байєр технології у кількості та в сроки, визначених у правилах Акції, та виконання інших умов Акції.


