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Додаток № 1 від  17 вересня 2021 р. 
 

До  Н А К А ЗУ  № 2021/09-17 від  17 вересня 2021 р. 
 

Оновлений розділ офіційних умов проведення маркетингової акції «Технологія 360°» 
Діє з «01» жовтня 2021 року 

 

 
1 Кожна посівна одиниця містить 1500000 насінин озимого ріпаку. 

Детальні умови участі 

в Акції 

1. Взяти участь в акції можуть сільськогосподарські виробники («Учасники 

Акції») , які придбали та застосували Акційну Продукцію на площі не 

менше 200 га: 

 Будь-які гібриди озимого ріпаку DEKALB®,  

у кількості від 66 п.о1 (при нормі висіву 1 п.о. на 3 га); та 

 Фунгіцид Тілмор® або Фолікур®  на всю площу під озимим 

ріпаком DEKALB®  (1 осіння фунгіцидна обробка посівів з нормою 

внесення не менше 0,8 л/га); 

2. Учасники Акції приєднуються до програми у наступним чином: 

ЕТАП 1: Приєднання до програми страхування від несходів: 

Для Учасників Акції, які придбали і посіяли гібриди озимого ріпаку 

DEKALB®  на площу від 200 га (при нормі висіву 1 п.о. на 3 га).  Дата 

видаткової накладної, що фіксує обсяг Акційної Продукції має бути не 

раніше 01 червня 2021 року. 

 

Для приєднання до першого етапу страхової програми Учасники Акції 

мають: 

1. За 5 днів до дати посіву направити Страховику на електронну 

адресу Maryna.Kononir@WillisTowersWatson.com  в електронному 

вигляді пакет документів, а саме: Заява на страхування, карта 

полів, видаткові накладні на купівлю насіння. 

2. З 01 серпня до 30 вересня в залежності від регіонів та граничних 

дат посіву провести спільний огляд посівів з представником 

Страховика. 

3. Після 15 жовтня отримати електронний сертифікат, який 

підтверджує приєднання до програми страхування несходів із 

зазначеним переліком застрахованих полів. 

ЕТАП 2 (додатково до ЕТАПУ 1): Приєднання до програми 

страхування неперезимівлі 

Для Учасників Акції, які придбали і здійснили одну фунгіцидну обробку 

препаратами Тілмор® або Фолікур® на всю площу під озимим ріпаком 

DEKALB®  (норма внесення не менше 0,8 л/га) та приєднались до  

програми страхування від несходів (ЕТАП 1).  Дата видаткової(их) 

накладної(их), що фіксує(ють) обсяг Акційної Продукції, має бути з 01 

липня до 01 листопада 2021 року. 

 



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«БАЙЄР» 

 

 

 
 

Н А К А З № _____________   

RESTRICTED 

Для приєднання до другого етапу страхової програми Учасники Акції 

мають: 

1. Направити Страховику на електронну адресу 

Maryna.Kononir@WillisTowersWatson.com копії видаткових 

накладних на купівлю Тілмор® або Фолікур® . 

2. Отримати  оновлений електронний сертифікат, який підтверджує 

приєднання до програми страхування неперезимівлі із зазначеним 

переліком застрахованих полів і оновленою страховою сумою і 

франшизою. 

або 

 

ЕТАП 2 (окремо від ЕТАПУ 1): Приєднання до програми страхування 

неперезимівлі  

1. Для Учасників Акції, які придбали і планують здійснили одну 

фунгіцидну обробку препаратами Тілмор® або Фолікур® на всю 

площу під озимим ріпаком DEKALB®  (норма внесення не менше 

0,8 л/га) та не приєднались до  програми страхування від несходів 

(ЕТАП 1). За 5 днів до дати здійснення однієї фунгіцидної обробки 

препаратами Тілмор® або Фолікур® направити Страховику на 

електронну адресу Maryna.Kononir@WillisTowersWatson.com  в 

електронному вигляді пакет документів, а саме: Заява на 

страхування, карта полів, видаткові накладні на купівлю насіння та 

копії видаткових накладних на купівлю Тілмор® або Фолікур®. 

2. З 30 вересня до 1 грудня провести огляд сходів озимого ріпаку  зі 
складанням Акту огляду посівів з представником Страховика. 

3. Після 5 грудня отримати електронний сертифікат, який 

підтверджує приєднання до програми страхування від 

неперезимівлі. 

 

3. Вимоги до видаткових накладних: 

 Дата видаткової накладної має бути: 

✓ для насіння не раніше 01 червня 2021 року.  

✓ для  Тілмор® або Фолікур®  з 01 липня до 01 листопада 

2021 року. 

 Видаткова накладна має містити зафіксований обсяг Акційної 

Продукції і ціну придбаної Акційної Продукції, дату її придбання. 

Якщо Акційна Продукція придбана  не у офіційного дистриб’ютора, 

Учасники Акції, на вимогу Організатора Акції, мають надати 

Страховику копії видаткових накладних, які підтверджують, що 

придбання Акційної продукції здійснювалось по ланцюгу у 

офіційного Дистриб’ютора ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА» або ТОВ 

«БАЙЄР». 

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»:  

mailto:Maryna.Kononir@WillisTowersWatson.com
https://www.cropscience.bayer.ua/uk-UA/About/Distributors.aspx
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https://www.dekalb.ua/distrib-utori 

 

4.Акційна пропозиція полягає у наступному:  

Учасники, які виконали заявлені Умови Акції мають право на отримання 

винагород(и) (надалі «Винагорода»): 

a. Страхування посівів озимого ріпаку DEKALB від ризиків 

несходів та неперезимівлі або окремо лише від  

неперезимівлі за рахунок ТОВ «БАЙЄР» та ТОВ 

«МОНСАНТО УКРАЇНА». ТОВ «БАЙЄР» та ТОВ «МОНСАНТО 

УКРАЇНА» самостійно та на власний розсуд визначають 

страхову компанію та умови співпраці зі страховою компанією. 

  

b. Доступ до супутникового моніторингу посівів на 

цифровій платформі Climate FieldView. Доступ до 

супутникового моніторингу посівів на цифровій платформі 

Climate FieldView надається за умови реєстрації Учасником 

Акції особистого кабінету на цифровій платформі Climate 

FieldView та прийняття Учасником Акції усіх правил та умов 

реєстрації на цифровій платформі Climate FieldView. 

https://www.dekalb.ua/distrib-utori

