
 

 

 

 

 

 



Відкрите акціонерне товариство 

СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КРАЇНА»  

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Правління СК „Країна” 

_________________ О.І. Небилиця  

23 січня 2008 року 

 

Додаток № 2 

до Правил добровільного страхування майна 

від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 

Особливі умови ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ 

ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР на основі індексу врожайності 

 

Затверджено Протоколом Правління № 1 від 23 січня 2008 року 

 

м. Київ – 2008 рік 

 

1.      ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

 1.1. На підставі  цього Додатку № 2 до «Правил добровільного страхування майна від 

вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. Особливі умови добровільного страхування 

врожаю сільськогосподарських культур на основі індексу врожайності» (надалі – 

«Особливі умови») Відкрите акціонерне товариство “Страхова компанія  "Країна" (надалі 

за текстом – «Страховик») укладає Договори страхування врожаю сільськогосподарських 

культур з юридичними та фізичними особами (надалі – «Страхувальники»). 

 

1.2. Страховик здійснює страхування у відповідності з цими Особливими умовами на 

підставі та в межах ліцензії на добровільне страхування майна від вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ. 

  

1.3. У цих Правилах застосовуються такі терміни: 

 

http://portal.krayina.com/sites/library/cat_norm/DocLib1/P001_230108.docx


1.3.1.      Страхова врожайність – розрахований Страховиком кількісний показник 

врожайності сільськогосподарської культури з одного гектару посівної площі для району 

області України. 

 

Страхова врожайність розраховується Страховиком для кожного району області України 

до початку посівної сільськогосподарських культур на основі середньої врожайності, яка 

склалася в районі області України в кожному з останніх п’яти (десяти, п’ятнадцяти, 

двадцяти, двадцяти п’яти, тридцяти) років на основі даних, оприлюднених Державним 

комітетом статистики України. 

 

Страхова врожайність розраховується за формулою: 

 

С.в. = (Сер.В1 + Сер.В2 + Сер.В3 + .......... + Сер.ВN)/ N, 

 

де Сер.В1. ...... Сер.ВN. - середня врожайність в районі області України в кожному з років; 

 

N – кількість років, за які Страховиком вибирається статистична інформація, опублікована 

Державним комітетом статистики України, для розрахунку страхової врожайності.    

 

1.3.2.      Страхове покриття – рівень страхової врожайності, що покривається 

страхуванням, встановлюється Договором страхування за узгодженням із 

Страхувальником і може становити від 50% (п’ятидесяти) до 80% (вісьмидесяти) відсотків 

від страхової  врожайності. 

 

1.3.3.      Страхова сума – грошова сума, в межах якої Страховик у відповідності до 

Договору страхування зобов’язаний здійснити виплату страхового відшкодування в разі 

настання страхового випадку.  

 

1.3.4.      Заставна вартість – гарантована державою ціна на продукцію 

сільськогосподарської культури, яка відшкодовує середньогалузеві нормативні витрати на 

виробництво продукції сільськогосподарської культури і забезпечує мінімальний 

прибуток, достатній для відновлення виробництва.  

 

Заставна вартість на продукцію сільськогосподарської культури розраховується за 

формулою: 

Ц. заст. = Сн х (1 + Р мін./100 ) 



де: Сн – нормативна собівартість 1 тони продукції сільськогосподарської культури, 

розрахована виходячи з середньогалузевих нормативів витрат в цілому по Україні, 

визначених Міністерством аграрної політики України; 

 

            Р мін. – науково обґрунтований мінімальний показник рентабельності, який 

щорічно визначається Українською академією аграрних наук. 

 

1.3.5.      Ціна відшкодування – вартість одиниці продукції сільськогосподарської 

культури, яка дорівнює заставній вартості, якщо інше не обумовлено Договором 

страхування. Ціна відшкодування визначається до посіву сільськогосподарських культур 

разом з страховою врожайністю. 

 

1.3.6.      Застрахована площа – площа посівів сільськогосподарської культури, за 

надання страхового захисту щодо врожаю з якої по договору страхування нарахована 

страхова премія. Ця площа повинна бути розташована в районі, що вказаний в заяві на 

страхування, прийнятої Страховиком. 

 

1.3.7.      Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, 

сільськогосподарський товаровиробник, який уклав із Страховиком договір страхування 

врожаю сільськогосподарських культур. 

 

1.4. Страхова подія – подія, що відбулася та має ознаки страхового випадку (для 

страхування майна це знищення, пошкодження або втрата застрахованого майна 

внаслідок подій, передбачених Договором страхування), що може бути визнана страховим 

випадком тільки після отримання і розгляду Страховиком всіх документів, що мають 

відношення до цієї події і складання страхового акту. 

 

1.5. Умовна франшиза – сума збитків, що не відшкодовується Страховиком згідно з 

Договором страхування, якщо розмір збитків не перевищує цієї суми. Збитки підлягають 

відшкодуванню у повному обсязі, якщо розмір збитків перевищує розмір умовної 

франшизи. 

 

1.6. Безумовна франшиза – частина збитків, яка не відшкодовується Страховиком, згідно 

з Договором страхування. 

 

1.7. Навмисні дії Страхувальника – дії Страхувальника, здійснюючи які, він передбачає 

настання збитків та свідомо прагне завдати шкоди застрахованому майну. 

 



 1.8. Груба необережність – нехтування правилами, інструкціями, нормами та іншими 

нормативно-правовими актами, що призвело до знищення або пошкодження 

застрахованого майна. 

 

1.9. Бездіяльність – нездійснення дій та заходів, які Страхувальник міг та повинен був 

здійснити. 

 

1.10.        Зміна ризику настання страхового випадку (зміна ризику) – збільшення або 

зменшення ймовірності знищення пошкодження або втрати застрахованого майна 

внаслідок страхових ризиків, визначених Договором страхування. 

 

                Терміни, що не обумовлені даними Особливими умовами, визначаються Законом 

України “Про страхування” та Правилами добровільного страхування від вогневих 

ризиків та ризиків стихійних явищ.  

 

2.      ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

2.1. Предметом Договору страхування є майновий інтерес Страхувальника, що не 

суперечить закону України, пов’язаний з володінням, користуванням і розпорядженням 

майбутнім врожаєм сільськогосподарських культур.  

 

3.      ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ СТРАХОВИХ СУМ 

 

3.1. Страхова сума, за цими Особливими умовами, розраховується по формулі: 

 

СС = Стр.в. х Ц.в. х З.пл. 

 

Де: Стр.в. – страхова врожайність;  

 

       Ц.в. – ціна відшкодування; 

 

       З.пл. – застрахована площа. 

 

  



3.2. Страховик, при настанні страхового випадку, зазначеного в Договорі страхування, 

несе вiдповiдальнiсть в межах страхової суми. Загальна відповідальність Страховика 

обмежується страховим покриттям. 

 

4.      СТРАХОВІ РИЗИКИ. СТРАХОВИЙ ВИПАДОК 

 

4.1. Страховими ризиками за цими Правилами є: град, злива, тривалі дощі, посуха, 

вимокання, випрівання, вимерзання, ожеледь, заморозки, ураган, смерч, суховій, 

землетрус, пожежа та будь-які стихійні чи погодні явища згідно з класифікацією 

Державного комітету України по гідрометеорології, які можуть призвести до зниження 

середньої врожайності в районі області України. 

 

4.2. Страховим випадком за цими Правилами є факт понесення збитків, які виникли 

внаслідок прямої дії страхових ризиків, що призвели до зниження рівня середньої 

врожайності в районі області України нижче рівня страхового покриття, вказаного в 

Договорі страхування.  

 

5.      ВИКЛЮЧЕННЯ ІЗ СТРАХОВИХ ВИПАДКІВ І ОБМЕЖЕННЯ 

СТРАХУВАННЯ 

 

5.1. Не відносяться до страхових випадків збитки, що сталися прямо або побічно 

внаслідок перерахованих нижче причин: 

 

5.1.1.      навмисних дій Страхувальника, які спрямовані на настання страхового випадку; 

 

5.1.2.      здійснення Страхувальником навмисного злочину, який обумовив настання 

страхового випадку; 

 

5.1.3.      будь-яких військових дій та їх наслідків, громадянських хвилювань, страйків, 

заколоту, локаутів, бунту, путчу, введення надзвичайного або особливого стану, 

державного перевороту, якщо інше не передбачено умовами договору страхування; 

 

5.1.4.      змови, повстання, революції, якщо інше не передбачено Договором страхування; 

 

5.1.5.      реквізиції, конфіскації та інших дійових рішень військових або громадських влад 

стосовно позбавлення власників врожаю сільськогосподарських культур. 



5.2. До страхових випадків не відносяться непрямі (побічні) збитки. 

 

6.    СТРОК ТА МІСЦЕ ДІЇ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

  

6.1. Договір страхування набуває чинності з моменту внесення першого страхового 

платежу, якщо інше не передбачено Договором страхування. 

 

6.2. Відповідальність Страховика починається з відновлення вегетації озимих культур чи з 

появи сходів ярових культур і діє до дати збирання врожаю сільськогосподарської 

культури, встановленої агротехнічними вимогами для регіону, якщо інше не встановлено 

Договором страхування, але не раніше внесення страхового платежу. Дати початку та 

закінчення дії страхового захисту зазначаються в Договорі страхування. 

 

6.3. Строк дії Договору страхування – один календарний рік, якщо інше не обумовлено 

Договором страхування. 

 

6.4.  Дія Договору страхування розповсюджується тільки на застраховані площі, що 

визначені в Договорі страхування, в межах України, якщо інше не зазначено Договором 

страхування.  

 

7.    ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

7.1. Договір страхування укладається в письмовій формі, як письмова угода між 

Страхувальником  та Страховиком. 

 

7.2. Для укладення Договору страхування Страхувальник подає Страховику письмову 

заяву за формою, що встановлена Страховиком, або іншим чином заявляє про свій намір 

укласти Договір страхування. Страхувальник несе відповідальність за достовірність та 

повноту інформації,  наданої ним Страховику. 

 

7.3. Договір страхування укладається за умови, коли площа, що приймається на 

страхування, засіяна сільськогосподарською культурою до або в час надання 

Страхувальником інформації про засіяну площу, крім випадків коли Договором 

страхування не визначено інше. Площа, засіяна сільськогосподарською культурою, що 

приймається на страхування, повинна бути розташована в районі області України, який 

вказано в Заяві на страхування, або в іншій інформації, що додається до Договору 

страхування. 



7.4. Сільськогосподарські культури, які будуть вирощуватись в будь-якому іншому районі 

області України повинні страхуватись додатково. 

 

7.5. При укладанні Договору страхування Страховик має право запросити у 

Страхувальника додаткову інформацію про його фінансовий стан та іншу суттєву для 

укладання Договору страхування інформацію. 

 

7.6. Страховик на підставі наданих документів визначає ступінь ризику та розмір 

страхового платежу. 

 

7.7. Факт укладання Договору страхування може посвідчуватись страховим полісом, що є  

формою Договору страхування. 

 

7.8. Після оформлення Договору страхування Страхувальник сплачує  страхову премію 

або перший її внесок в порядку, встановленому Договором страхування. 

 

7.9. У випадку втрати Страхувальником Договору страхування в період дії Договору, 

йому видається дублікат на підставі письмової заяви Страхувальника. 

 

8.      ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

8.1. Страхувальник має право: 

 

8.1.1.      на отримання страхового відшкодування (у разі визнання Страховиком події, що 

відбулась страховим випадком) в  межах страхової суми з урахуванням конкретних умов, 

зазначених в Договорі страхування та цих Особливих умов; 

 

8.1.2.      на зміну умов Договору страхування згідно з положеннями цих Особливих умов, 

якщо інше не передбачено Договором страхування; 

 

8.1.3.      на  припинення  дії Договору страхування згідно з положеннями цих Особливих 

умов якщо, інше не передбачено Договором страхування. 

 

8.2. Страхувальник зобов’язаний якщо це передбачено Договором страхування: 



8.2.1.      при укладенні Договору страхування надати Страховику Заяву на страхування 

встановленого Страховиком зразка та всю інформацію, яка характеризує обставини, що є 

важливими для прийняття Страховиком рішення про ступінь ризику і які мають істотне 

значення для рішення Страховика про укладання Договору страхування і, яку Страховик 

згідно з цими Особливими умовами може додатково запросити у Страхувальника; 

 

8.2.2.      повідомити Страховика про всі укладені, або такі що укладаються, Договори 

страхування у відношенні до предмету Договору страхування, вказаного в Заяві на 

страхування; 

 

8.2.3.      сплачувати страхову премію в порядку та в строки, визначені Договором 

страхування; 

 

8.2.4.      надати Страховику можливість огляду площі, засіяної сільськогосподарською 

культурою, щодо якої укладається Договір страхування; 

 

8.2.5.      вживати заходи розумної передбачливості для запобігання виникнення збитків та 

зменшення їх наслідків; 

  

8.2.6.      при будь-якій зміні ступеню страхового ризику в трьохденний строк, за 

виключенням вихідних та святкових днів, в письмовій формі повідомити про це  

Страховика; 

 

8.2.7.      повідомити Страховика протягом п’яти робочих днів з дня збирання врожаю з 

застрахованої площі про кількісні показники врожайності застрахованих культур; 

 

8.2.8.      при настанні події, що за умовами Договору страхування може бути 

кваліфікована як страховий випадок, Страхувальник зобов’язаний діяти згідно з 

положеннями цих Особливих умов, Договору страхування та інших положень чинного 

законодавства України, що регулюють такі відносини; 

 

8.2.9.      дотримуватись під час дії Договору страхування агротехнічних вимог, що 

сприяють запобіганню загибелі чи знищенню врожаю; 

 

8.2.10.  за 7-10 днів до початку збирання врожаю, письмово повідомити про це Страховика 

і надати тому можливість проведення інспекції з метою визначення врожайності 

застрахованих сільськогосподарських культур; 



8.2.11.  Договором страхування можуть бути встановлені також додаткові обов’язки 

Страхувальника. 

 

8.3. Страховик має право: 

  

8.3.1.      перевіряти надану Страхувальником інформацію; 

  

8.3.2.      перевіряти стан застрахованих сільськогосподарських культур,  а  також  

перевіряти  відповідність наданих йому Страхувальником відомостей про умови 

страхування дійсним обставинам незалежно від  того,  змінювались ці умови чи ні; 

 

8.3.3.      знайомитись з умовами вирощування застрахованих сільськогосподарських 

культур в період дії Договору страхування; 

 

8.3.4.      самостійно  з’ясовувати причини та обставини страхового випадку; 

 

8.3.5.      вимагати від Страхувальника інформацію, необхідну для встановлення факту 

настання страхового випадку та розміру страхового відшкодування, що підлягає виплаті,  

включаючи відомості,  що становлять комерційну таємницю; 

 

8.3.6.      при необхідності направляти запити до компетентних органів про надання  

відповідних документів та інформації, що підтверджують факт i причину настання 

страхового випадку; 

 

8.3.7.      відмовити у виплаті страхового відшкодування при наявності на те підстав; 

 

8.3.8.      Договором страхування можуть бути встановлені додаткові права Страховика. 

 

8.4. Страховик зобов’язаний: 

 

8.4.1.      ознайомити Страхувальника з цими Особливими умовами та умовами 

страхування; 

 



 8.4.2.      не розголошувати відомості про Страхувальника i його майновий стан, за 

винятком випадків,  встановленних законом; 

 

8.4.3.      при отриманні повідомлення від Страхувальника про зміни умов страхування в 

п’ятиденний строк запропонувати зміни до Договору страхування (скласти додаткову 

Угоду); 

 

8.4.4.      протягом двох робочих днів, як тільки стане відомо про настання страхового  

випадку вжити заходів щодо оформлення всіх необхідних документів для своєчасної 

виплати страхового відшкодування Страхувальнику; 

 

8.4.5.      при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування в 

порядку та в строк, передбачений даними Правилами. У разі несвоєчасного здійснення  

виплати страхового відшкодування з вини Страховика, Страховик несе майнову 

відповідальність шляхом сплати Страхувальнику неустойки (пені, штрафу), розмір якої 

визначається умовами Договору страхування; 

 

8.4.6.      відшкодувати витрати, понесені Страхувальником у разі настання страхового 

випадку з метою запобігання або зменшення збитків, якщо це встановлено Договором 

страхування; 

 

8.4.7.      при відмові у виплаті страхового відшкодування Страховик зобов’язаний 

повідомити про це Страхувальника в письмовій формі з мотивованим обґрунтуванням  

причин  відмови  в  п’ятнадцятиденний строк; 

 

8.4.8.      за заявою Страхувальника, у разі здійснення Страхувальником заходів, що 

зменшили страховий ризик, переукласти з ним Договір страхування. 

 

8.4.9.      Договором страхування можуть бути встановлені також інші обов’язки 

Страховика. 

 

9.      ДІЇ СТРАХУВАЛЬНИКА ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОГО ВИПАДКУ 

 

9.1. У разі настання передбаченої цими Особливими умовами і Договором страхування 

події, Страхувальник зобов’язаний надати Страховику письмову Заяву про виплату 

страхового відшкодування не пізніше десяти робочих днів з моменту, коли 

Страхувальнику стало відомо про зниження середньої врожайності застрахованої 



сільськогосподарської культури в районі України нижче рівня страхової врожайності, 

вказаної в Договорі страхування, з урахуванням страхового покриття. Несвоєчасне 

надання Страхувальником Заяви про виплату страхового відшкодування надає 

Страховику право відмовити у виплаті страхового  відшкодування. 

 

10.  ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ НАСТАННЯ 

СТРАХОВОГО  ВИПАДКУ ТА РОЗМІР ЗБИТКІВ   

 

10.1.        Заява про виплату страхового відшкодування Страхувальника – складається і 

подається Страховику у порядку та у строк, які вказані в цих Особливих умовах, якщо 

інше не передбачено Договором страхування. 

 

10.2.        Належним чином завірена копія довідки Державного комітету статистики 

України про середню врожайність застрахованої культури в районі області України. 

  

10.3.        Належним чином завірена копія довідки Українського гідрометеорологічного 

центру Міністерства екології та природних ресурсів України про прямий вплив страхових 

ризиків на зниження середньої врожайності в районі області України. 

 

11.  ПОРЯДОК I УМОВИ ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. СТРОК 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО ЗДІЙСНЕННЯ АБО ВІДМОВУ В ЗДІЙСНЕННІ  

ВИПЛАТИ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ. ПРИЧИНИ ВІДМОВИ У 

ВИПЛАТІ СТРАХОВОГО ВІДШКОДУВАННЯ 

 

11.1.        При настанні страхового випадку Страхувальник надає Страховику Заяву про 

виплату страхового відшкодування у строк, передбачений цими Особливими умовами.  

 

11.2.        Після отримання заяви Страховик спільно з Страхувальником протягом двох 

робочих днів приймає заходи по отриманню всіх необхідних документів для виплати 

страхового відшкодування. 

 

11.3.        Розмір прямого збитку визначається Страховиком за формулою: 

 

СВ = (Стр.в.* Стр.п. – Сер.в.р.) * Ц.в. * З.п., 

 

де Стр.в. – страхова врожайність; 



      Стр.п. – страхове покриття; 

 

      Сер.в.р. – середня врожайність застрахованої сільськогосподарської культури, яка 

склалася в районі області України в році, протягом якого діяв Договір страхування; 

 

      Ц.в. – ціна відшкодування, що розрахована при укладанні Договору страхування; 

 

      З.п. – застрахована площа. 

 

11.4.        Страхове відшкодування сплачується в розмірі прямого збитку та не може 

перевищувати страхової суми.     

 

11.5.        У разі визнання події, що відбулась страховим випадком – виплата страхового 

відшкодування Страховиком проводиться згідно з Страховим Актом, який складається 

Страховиком на підставі Договору страхування, Заяви Страхувальника про виплату 

страхового відшкодування, копії довідки Державного комітету статистики України про 

середню врожайність в районі області України, копії довідки Українського 

гідрометеорологічного центру Міністерства екології та природних ресурсів України про 

пряму дію страхових ризиків на врожайність протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня 

отримання Страховиком повного комплекту документів, що підтверджують факт настання 

страхового випадку. 

  

11.6.        Якщо на момент виплати страхового відшкодування Страхувальник має 

заборгованість по сплаті страхового платежу, то з суми страхового відшкодування 

Страховик утримує несплачену частину страхового платежу. 

 

11.7.        Страхове відшкодування сплачується Страхувальнику протягом п’ятнадцяти 

робочих днів після складання Страхового акту, якщо інше не передбачено Договором 

страхування.  

 

11.8.        Страховик має право відмовити у виплаті страхового відшкодування у 

випадках, коли: 

 

11.8.1.  Страхувальник несвоєчасно повідомив Страховика про настання страхового 

випадку без поважних причин, або створив Страховику перешкоди у з’ясуванні обставин 

настання страхового випадку; 

 



 11.8.2.  Страхувальник не виконав своїх обов’язків згідно з Договором страхування та цих 

Правил, в тому числі таких, що їх невиконання призвело до появи, збільшення збитку чи 

неможливості визначити  його причини i розмір; 

 

11.8.3.  Страхувальник не зробив відповідну заяву або повідомив неправильні відомості у 

відношенні предмету Договору страхування, що мають істотне значення для оцінки 

страхового ризику при укладанні Договору страхування або в період його дії; 

 

11.8.4.  В інших випадках, передбачених законом України. 

 

11.9.        Рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування приймається 

Страховиком в строк, не більший ніж п’ятнадцять робочих днів, якщо інше не обумовлено 

Договором страхування, з дня надання повного комплекту документів, що підтверджують 

факт настання страхового випадку. 

 

11.10.    Відмова Страховика у виплаті страхового відшкодування може бути оскаржена 

Страхувальником у судовому порядку. 

 

11.11.    Страхувальник зобов’язаний повернути Страховику виплачене страхове 

відшкодування (або відповідну його частину), якщо виявляться обставини, що повністю 

або частково позбавляють Страхувальника права на страхове відшкодування. 

 

12.  УМОВИ ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ СТРАХУВАННЯ 

 

12.4.        Дія Договору  страхування припиняється за згодою Сторін, а також у разі: 

 

12.4.1.  закінчення строку дії; 

 

12.4.2.  виконання  Страховиком  зобов’язань  перед Страхувальником у повному обсязі; 

 

12.4.3.  несплати Страхувальником страхових платежів у встановлені Договором 

страхування строки. Договір вважається достроково припиненим  у випадку, якщо перший  

(або  черговий)  страховий  платіж  не  був сплачений  за  письмовою  вимогою 

Страховика протягом семи днів з дня пред’явлення такої вимоги Страхувальнику, якщо 

інше не передбачено умовами Договору; 



12.4.4.  ліквідації Страхувальника-юридичної особи або смерті Страхувальника-фізичної 

особи або втрати ним дієздатності, за винятком випадків, передбачених Законом України 

"Про страхування"; 

 

12.4.5.  ліквідації Страховика у порядку, встановленому законодавством України; 

 

12.4.6.  прийняття судового рішення про визнання Договору страхування недійсним; 

 

12.4.7.  в інших випадках, передбачених законодавством України. 

 

12.5.        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 тридцять календарних днів до дати 

припинення дії Договору страхування,  якщо інше ним не передбачено. 

 

12.6.        Страхувальник має право достроково припинити дію Договору страхування. В 

цьому  разі Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за період, який 

залишився до  закінчення дії Договору страхування з вирахуванням нормативних витрат 

на ведення справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактичних виплат 

страхового відшкодування, які були здійснені по Договору страхування. Якщо вимога 

Страхувальника пов’язана з порушенням Страховиком умов Договору страхування, то 

останній повертає  Страхувальнику сплачені ним страхові платежі повністю. 

 

12.7.        Страховик має право достроково припинити дію Договору страхування. В цьому  

разі, Страховик повертає Страхувальнику повністю сплачені Страхувальником страхові 

платежі. Якщо вимога Страховика зумовлена невиконанням Страхувальником умов 

Договору страхування, то Страховик повертає Страхувальнику страхові платежі за час, що 

залишився до закінчення дії Договору з вирахуванням нормативних витрат на ведення 

справи, визначених при розрахунку страхового тарифу, та фактичних виплат страхового 

відшкодування, що були здійснені за цим Договором страхування. 

 

12.8.        Не допускається повернення коштів готівкою, якщо платежі було здійснено в  

безготівковій формі, за умови дострокового припинення Договору страхування. 

 

 12.9.        Зміна умов Договору страхування проводиться за згодою Страхувальника i  

Страховика на підставі заяви однієї з Сторін на протязі п’яти робочих днів з моменту 

одержання заяви другої Сторони та оформлюється Додатковою угодою Сторін. 



12.10.    Якщо будь-яка з Сторін не згодна на внесення змін в Договір страхування, в 

п’ятиденний строк вирішується питання про дію Договору страхування на попередніх 

умовах або про припинення його дії. 

 

12.11.    З моменту одержання заяви однією з Сторін до моменту прийняття рішення, з 

питань зазначених в пп. 12.6., 12.7 цих Особливих умов Договір страхування продовжує 

діяти на попередніх умовах. 

 

12.12.    Договір страхування вважається недійсним з моменту його укладання у випадках,  

передбачених законодавством України, зокрема: 

 

12.12.1.       коли Договір укладено після настання страхового випадку; 

 

12.12.2.       коли предметом Договору страхування є майнові інтереси, пов’язані з 

володінням, користуванням і розпорядженням врожаєм сільськогосподарських культур,  

який підлягає конфіскації на підставі судового вироку або рішення, котре набрало законну 

силу. 

 

12.13.    У разі недійсності Договору страхування кожна із Сторін зобов’язана повернути 

другій Стороні все отримане по цьому Договору, якщо інші наслідки недійсності 

Договору  не передбачені законодавством України. 

 

12.14.    Договір страхування визнається недійсним у порядку, передбаченому чинним 

законодавством України. 

 

13.      ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

13.1.   Спори, пов’язані із страхуванням за умовами цих Правил, вирішуються в порядку, 

передбаченому чинним законодавством України.  

 

14.  СТРАХОВІ ТАРИФИ 

 

14.1.        Розмір страхової премії залежить від розміру страхової суми, страхового 

покриття та страхового тарифу. 

 



 14.2.        Тарифи по Договору страхування встановлюються за згодою Сторін відповідно 

Додатку №1 до умов і залежать від строку дії Договору страхування, страхового покриття 

та інших умов та обставин, що мають істотне значення для оцінки ступеня ризику. 

 

14.3.        Порядок сплати страхового платежу встановлюється Договором страхування за 

згодою Сторін. 

 

15.  ОСОБЛИВІ УМОВИ 

 

15.1.        Питання, що лишилися поза межами цих Правил, регулюються чинним 

законодавством України. 

 



 


