ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням правління АТ «Аграрний фонд»
(Протокол № 1 позапланового засідання
Правління АТ «АГРАРНИЙ ФОНД» від «24»
вересня 2020 р.)
Загальні кваліфікаційні вимоги до договорів добровільного страхування сільськогосподарських
ризиків, що укладаються сільськогосподарськими виробниками при укладенні з АТ «Аграрний
фонд» форвардних контрактів на купівлю зерна:
1. Загальні вимоги
1.1. Договори страхування, що необхідні для захисту фінансових інтересів АТ «Аграрного фонду» (далі
- Фонд) при проведенні операцій з купівлі-продажу зернових культур, укладаються в трьох
примірниках, для страховика та страхувальника, та Вигодонабувача за всіма договорами страхування,
укладеними з постачальниками Фонду.
1.2. Договором страхування повинен бути передбачений вивключений перелік документів, що
підтверджують настання страхового випадку та розмір збитків.
1.3. До договору страхування за взаємною згодою сторін та Вигодонабувача можуть вноситись зміни
та доповнення, які не суперечать чинному законодавству України. Всі зміни і доповнення до договору
укладаються на підставі заяви або листа однієї зі сторін в письмовій формі у вигляді додаткових
договорів в 3 (трьох) примірниках, кожний з яких підписується представниками сторін і складає
невід’ємну частину договору страхування.
1.4. Про намір достроково припинити дію договору страхування будь-яка сторона зобов'язана
повідомити іншу та Вигодонабувача не пізніш як за 30 (тридцять) календарних днів до дати
припинення дії договору страхування.
2. Окремі вимоги
2.1. Окремі вимоги до договорів страхування сільськогосподарських культур:
2.1.1. Страхова сума:
2.1.1.1.при страхуванні предмета застави встановлюється/визначається, як вартість майбутнього
врожаю, шляхом множення середньої урожайності в господарстві за попередні 3-5 років (для
новостворених господарств середня урожайність по району за останні 5 років) на площу посівів с/г
культури та вартість метричної одиниці врожаю відповідної сільськогосподарської продукції;
2.1.1.2.при страхуванні кожної с/г культури, страхова сума розраховується за формулою:
СС = Ц*S*Bср, де
Ц – ціна узгодженої з Страхувальником вартості метричної одиниці врожаю застрахованих с/г
культури, в валюті, що еквівалентно сумі в гривні по курсу НБУ на дату укладання договору
страхування;
S – площа с/г культури, яка приймається на страхування;
Bср – середня урожайність с/г культури в господарстві (районі) за попередні 3-5 років (ц/га)
2.1.2. Строк дії договору страхування: договір страхування набирає чинності з дня внесення
Страхувальником страхової премії на поточний рахунок Страховика в повному обсязі та діє до кінця
строку збирання врожаю сільгоспкультури встановленого агротехнічними вимогами для цього регіону,
та не пізніше дати зазначеної в Договорі за згодою Сторін;
2.1.3. Франшиза за договорами страхування сільськогосподарської продукції встановлюється у розмірі
до 30% від страхової суми по кожній застрахованій с/г культурі.
2.1.4. Страхові ризики:

- ризики стихійних явищ (буря, ураган, шторм, вихор, смерч,град, злива, повінь, паводок, селеві потоки,
землетрус, зсув ґрунту, гірські обвали, сходження лавин, каменепад та інші стихійні природні та
гідрометеорологічні явища);
- вимерзання ;
- засуха;
- епіфітотійний розвиток хвороб рослин, епіфітотійного розмноження шкідників рослин,
- вторинних хвороб рослин;
- пожежа;
- удар блискавки;
- протиправні дії третіх осіб, направлених на викрадення, знищення або пошкодження майна –
протиправна (неправомірна) навмисна дія третьої особи (третіх осіб) або спроба цієї дії, включаючи
підпал, крадіжку зі зломом.

