
 
 

 
 

   

 

 
Умови проведення маркетингової акції «Захист 180°» 

 

 
1 Початок строку дії страхового покриття для кожного окремого учасника Акції залежить від дати 
підписання Страховою компанією, Страхувальником та Учасником Акції акту огляду посівів озимого ріпаку , 
але не раніше 05.05.2023 року. 
2 Кожна посівна одиниця містить 1500000 насінин озимого ріпаку. 

Назва Акції Маркетингова акція – «Захист 180°» («Акція») проводиться на Західній та 

частково на Центральній території України, які є найбільш уразливими для 

впливу Страхових ризиків за цією Акцією, за винятком територій, де 

проводяться бойові дії, тимчасово окупованих територій, та територій 

проведення ООС.   

Продукція, що бере 

участь в Акції 

В Акції бере участь наступна продукція («Акційна Продукція») : 

1. Гібриди озимого ріпаку ТМ DEKALB, а саме  DK EXCEPTION, DK 

EXCITED, DK EXPANSION, DK EXPIRO, DK EXSTORM, DK EXTRACT, 

DK IMARET CL, DK IMISTAR CL, DK IMPLEMENT CL, DK IMPORTER 

CL, DK IMPRESSION CL, DK PLATINIUM, DK SEAX, DK SENSEI, DK 

SEQUEL . 

2. Засоби захисту рослин ТОВ «БАЙЄР»: Тілмор® та/або Фолікур®, 

Пропульс та Біскайя.   

Організатори  Акції 1. ТОВ «БАЙЄР», Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 4-Б, 

ЄДРПОУ 22911794, ІПН 229117926659. 

2. ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА», Україна, 01033, м. Київ, вул. 

Володимирська, 101а, корпус 2, поверх 6, ЄДРПОУ 21681926, IПН 

216819226586. 

Строки 

проведення Акції  

Акція проводиться протягом 2022 – 2023 року у період з 01.08.2022 року по 

15.08.2023 року, період страхового покриття з 05.05.2023 

року по 15.08.2023 року1,  строк подачі заяв на страхування: з 05.05.2023 

року по 30.06.2023 року.  
 

Детальні умови участі 

в Акції 

1. Взяти участь в акції можуть сільськогосподарські виробники 

(«Учасники Акції») , які придбали та застосували на території 

проведення Акції Акційну Продукцію на площі не менше 150 га  

за умови повного дотримання Учасниками Акції правил 

проведення Акції: 

 Будь-які гібриди озимого ріпаку DEKALB®,  

у кількості від 50 п.о2 (при нормі висіву 1 п.о. на 2,8 – 4 га) – 

дата накладної  з 01.06.2022 по 01.11.2022; та 

 Засоби захисту рослин ТОВ «БАЙЄР»: Тілмор® та/або 

Фолікур® (0,8 л/га, від 120 л), Пропульс (0,9 л/га, від 135л) та 

Біскайя (0,4 л/га, від 60 л) – 01.01.2023 по 05.05.2023. 

 

2. Для отримання інформації щодо переліку офіційних 

дистриб’юторів:  



 
 

 
 

   

 

 ТОВ «БАЙЄР» перейдіть за посиланням: 

https://www.cropscience.bayer.ua/uk-UA/About/Distributors.aspx: 

 Офіційні дистриб’ютори ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА»:  

• ТОВ "Спектр-Агро" 

• ТОВ "Агро Рось" 

• Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛНЗ"  

• Товариство з Обмеженою Відповідальністю “Фірма Ерідон” 

• ТОВ «Aграрно-хімічна компанія» 

 

3. Акційна пропозиція полягає у страхуванні врожаю 2023 року  

озимого ріпаку від ризиків настання граду, зливи, сильної зливи, 

тривалих дощів, сильного вітру, пожежі, шквалу, смерчу, бурі, 

урагану, бурану.  
 

Порядок отримання Винагороди: страхування врожаю 2023 року озимого ріпаку. 

Предмет страхування

  

Врожай 2023 року озимого ріпаку. 

Страховик ПАТ «СK «ПЗУ Україна» та СК «ARX» на умовах співстрахування. 

Страхувальник та 

платник страхового 

платежу 

ТОВ «БАЙЄР» і ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА». 

Вигодонабувач, який 

отримує страхове 

відшкодування 

Застрахований клієнт – сільгоспвиробник, який виконав умови участі в 

Акції, Учасник Акції. 

Період страхування Від моменту підписання Страховою компанією, Страхувальником та 

Учасником Акції акту огляду посівів озимого ріпаку до 15 серпня 2023 року. 

Страхова сума 

(вартість, на яку 

застраховані посіви) 

Грошова сума без ПДВ, в межах якої Страховик відповідно до Договору 

зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування при настанні 

страхового випадку.  

Розмір страхової суми за цим Договором встановлюється  у межах 

вартості витрат Вигодонабувачів на придбання Продукції у 

Страхувальника або його уповноважених дистриб'юторів 

(субдистриб'юторів, агентів) для посіву та обробітку відповідних полів.  

Франшиза 0% 

Страхові ризики* 

(*Детальний перелік 

страхових ризиків 

встановлюється у договорі 

страхування) 

Зниження врожайності застрахованої с/г культури в порівнянні з 
застрахованим рівнем врожайності застрахованих посівів, у разі прямого 
впливу: граду, зливи, сильної зливи, тривалих дощів, сильного вітру, 
пожежі, шквалу, смерчу, бурі, урагану, бурану. 

Страховий випадок* Заподіяння прямих збитків майновим інтересам Вигодонабувача, 

пов’язаних з неотриманням або недоотриманням врожаю 

https://www.cropscience.bayer.ua/uk-UA/About/Distributors.aspx


 
 

 
 

   

 

(*Детальні правила 

визначення настання 

страхового випадку 

встановлюються у договорів 

страхування) 

сільськогосподарських культур по кожному окремому полю у результаті 

настання страхових ризиків та у зв’язку з яким виникає зобов’язання 

Страховика сплатити страхове відшкодування Страхувальнику або 

призначеній ним особі (Вигодонабувачу), яка може зазнати збитків у 

результаті настання страхового випадку. 

Розрахунок страхового 

відшкодування та 

порядок його виплати 

Розмір прямого збитку, завданого посівам застрахованих 

сільськогосподарських культур, визначається по кожному окремому полю, 

як частина запланованого врожаю на такому полі, що втрачена в 

результаті впливу страхових ризиків, і встановлена згідно до оцінки збитку 

складених Першим Співстраховиком чи вповноваженим Експертом 

Першого Співстраховика та за результатами контрольного збирання. 

Розмір страхового відшкодування по кожному окремому полю, вказаному 

в Додатку 3 до цього Договору (СВ) визначається в розмірі прямого збитку, 

зменшеного на розмір франшизи, відповідно до формули: 

(3)       СВ = СС *РВ,    де: 
СС – страхова сума по застрахованому полю, грн. 
РВ – рівень відшкодування на підставі нижченаведеної таблиці 1 та 
формули нижче в залежності від зниження фактичної врожайності в 
порівнянні з застрахованим рівнем; 
РВ – визначається на підставі таблиці нижче на підставі зменшення рівня 
врожайності (ЗР), де 
ЗР = (1 - Фвр/Звр)*100, де 
Фвр – фактична врожайність застрахованої сільськогосподарської 
культури з поля, на якому мала місце подія, що має ознаки страхового 
випадку, ц/га відповідно до Акта обстеження посівів сільськогосподарських 
культурна цьому полі  і результатів контрольного збирання, 
Звр – застрахований рівень врожайності згідно Договору для поля, на 
якому мала місце подія, що має ознаки страхового випадку 
Якщо ЗР менше 30% то збиток по такому полі відсутній та виплата 
відшкодування не проводиться. 
Таблиця 1. 

Зменшення рівня фактичної 
врожайності від застрахованого 

рівня врожайності, ЗР% 

Розмір страхового відшкодування 
у відсотках від страхової суми по 
кожному застрахованому полю, 

(Рівень відшкодування %) 

0 – 30% 0% 

30,01 – 50% 40% 

50,01 – 70% 60% 

Більше 70% 100% 
 

Документи* для 

виплати  страхового 

відшкодування Учаснику 

Акції 

(*Страховик додатково 

може вимагати інші 

документи, передбачені 

у договорі страхування) 

✓ Заява на страхування, до якої додаються копії видаткових 

накладних, що посвідчують купівлю Продукції у Страхувальника 

або уповноважених дистриб'юторів Страхувальника 

(субдистриб’юторів, агентів). Сторони погодили, що Заява на 

страхування та копії видаткових накладних, що посвідчують 

купівлю Продукції у Страхувальника або уповноважених 

дистриб'юторів Страхувальника (субдистриб’юторів, агентів) 

передається Вигодонабувачами безпосередньо Страховику.  

✓ Письмова  «Заява про страховий випадок» 



 
 

 
 

   

 

✓ На вимогу Страховика – довідку Державної гідрометеорологічної 

служби або Українського гідрометеорологічного центру, підрозділів 

МВС чи підрозділів Державної ветеринарної та фітосанітарної 

служби України (її територіальних відділень) (в залежності від виду 

тієї події, що сталася),  що підтверджує фактичний вплив 

несприятливих погодних умов, що стали причиною загибелі посівів 

озимого ріпаку та підтверджений компетентними органами 

документ, що описує причинно -наслідковий зв'язок між фактом 

настання однієї або декількох з подій. Розрахунок відшкодування, 

завірений підписами Страховика і Вигодонабувача, із зазначеними 

в ньому фактичними площами загиблих посіві озимого ріпаку та 

сумами страхового відшкодування до виплати за формою, що 

надається Організатором. 

✓ Якщо виплата страхового відшкодування підлягає обов'язковому 

фінансовому моніторингу згідно з Законом України «Про 

запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - 

Закон), - інформацію та/або офіційні документи, необхідну (-ні) для 

ідентифікації, верифікації, вивчення отримувача страхового 

відшкодування, визначені Законом анкета фінансового 

моніторингу Вигодонабувача. 

✓ Страховий Акт. 

✓ У випадку, якщо наданих Вигодонабувачем документів об'єктивно 

недостатньо для підтвердження факту настання страхового 

випадку, визначення причин і обставин його настання, а також 

розміру заподіяного збитку, Страховик письмово повідомляє 

Вигодонабувача про необхідність проведення додаткового 

розслідування причин і обставин настання страхового випадку, 

зокрема одержання додаткових експертних висновків про розмір 

заподіяного збитку або інших документів та/або інформації, 

необхідної для виплати страхового відшкодування. При цьому 

Страховик може направляти запити в компетентні органи про 

надання відповідних документів і інформації. Строк складання 

Страхового Акту та виплати страхового відшкодування при цьому 

відкладається до моменту одержання такої інформації, але не 

пізніше ніж на 60 (шістдесят) календарних днів з моменту 

одержання всіх необхідних документів. 

Області розташування 

посівів, що 

приймаються на 

страхування ( за 

винятком територій 

де проводяться бойові 

дії) 

Західна та частина Центральної України, а саме в межах адміністративних 

границь: Київська, Вінницька, Житомирська, Волинська, Рівненська, 

Львівська, Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька, Івано -Франківська, 

Закарпатська області. 



 
 

 
 

   

 

Загальні вимоги щодо 

прийняття посівів на 

страхування 

✓ Глибина посіву – 2-5 см.  

✓ Дотримання строків сівби. Посів проводиться в терміни, згідно до 

рекомендацій ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА»: 

Волинська, Рівненська, Київська, посів до 05.09.2022 

Львівська, Житомирська, Івано-франківська, Закарпатська, 

Чернівецька, Тернопільська, Хмельницька, Вінницька, посів до 

10.09.2022 

✓ Дотримання густоти сівби (від 250 тис./га до 600 тис./га залежно від 

строку посіву). 

✓ Дрібно грудочкувата структура ґрунту (грудки діаметром більше 2 

см не повинні перевищувати 30% всієї маси ґрунту в посівному 

шарі). 

Інші умови 

 

1. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими 

Умовами та зобов'язуються дотримуватись і виконувати їх.  

 

2. Всі результати Акції та/або рішення Організатора Акції є 

остаточними  й оскарженню не підлягають. 
 

3. Організатор Акції може має право відмовити в участі в Акції у 

випадку, якщо: 

a. Учасник не виконав Умови Акції. 

b. Учасник Акції не надав необхідні документи в зазначені терміни 

або надав неправдиві дані про витрати на Акційну Продукцію й 

застосовану технологію. 

c. Акційна Продукція не була використана відповідно до її 

господарського призначення та вимог, норм і правил її 

застосування. 

d. Організатор досяг запланованих лімітів щодо Учасників Акції. 

 

4. У разі виникнення ситуацій, що припускає неоднозначне 

тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та (або) питань, не 

врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає 

Організатор Акції. 

 

5. Якщо Умови Акції і умови страхового договору відрізняються, то 

умови страхового договору матимуть переважне значення. 
 

6. Організатор Акції не несе відповідальності перед Учасниками Акції 

стосовно подальшого використання отриманої Винагороди, за 

неможливість Учасниками Акції скористатись Винагородою з будь-

яких причин, які не залежать від Організатора Акції, а також за 

можливі наслідки використання Винагороди Акції, а також  не надає 

жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг;;  
 

7. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або 

доповнення в ці Умови на будь-якому етапі проведення Акції, в тому 

числі змінювати строки дії Акції, строки видачі, умови отримання та 

використання з їх публікацією на 

сайті  https://www.cropscience.bayer.ua/. 

https://www.cropscience.bayer.ua/


 
 

 
 

   

 

 
 
 

 

8. Організатор Акції та залучені ним треті особи не несуть 

відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як 

стихійні лиха, пандемії, пожежа, повінь, військові дії будь-якого 

характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на 

території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку 

Організатора Акції/ залучених ним третіх осіб обставини.  

 

Персональні дані 

 

1. Учасник Акції діє від імені господарства, яке він представляє. 

Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків, 

пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Винагороди. 

 

2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що 

ознайомлений і повністю згоден з цими Умовами, буде їх 

дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються 

його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані 

персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій 

розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або 

будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України, 

а також цим підтверджує, що Організатор Акції та інші треті особи 

звільнені від зобов'язання направляти Учаснику письмове 

повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким 

передаються персональні дані Учасника. 
 

3. Організатор Акції вживає належних заходів для збереження, але не 

несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від 

неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, 

перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних 

даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб, а також за 

порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення 

таких персональних даних. 


