– спільна
програма від експертів
у захисті ріпаку
ADAMA та PZU

– гарантія Вашого успіху

Надійний захист інвестицій в посіви озимого ріпаку:
❖ Захист посівів від шкідників та хвороб завдяки ЗЗР
ADAMA
❖ Захист інвестицій: компенсація витрат на ЗЗР у
випадку загибелі посівів

❖ Захист від низьких цін на продукцію – реалізація
с/г продукції з премією до ринкової ціни
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Основні умови участі в
❖ Насіння ріпаку: не має жодних обмежень щодо гібридів та сортів
❖ Пакет ЗЗР ADAMA:
Гербіциди: Султан – 2 л/га або Агіл – 1 л/га
Фунгіциди: Оріус - 1 л/га
Інсектициди: Пірінекс Супер – 1 л/га

❖ Обов'язковою умовою є придбання та внесення 3-х продуктів ADAMA (Гербіцид, Фунгіцид та
Інсектицид), при виконанні якої надається страхове покриття у розмірі 100% від вартості
застосованих ЗЗР.
❖ Мінімальний розмір витрат ЗЗР ADAMA на 1 га має становити не менше 1 000 грн без ПДВ, але
не більше 2 000 грн без ПДВ на 1 га у цінах ДистрибꞋютора

❖ Мінімальна площа, що підлягає страхуванню становить 100 га
❖ Надання документального підтвердження закупівлі та застосування ЗЗР ADAMA:
• видаткова накладна та акт списання ЗЗР ADAMA
❖ Оформлення страхового сертифікату, що посвідчує прийняття посівів на страхування
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Переваги

1

Відсутність обмежень у виборі насіннєвого матеріалу
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Відсутність франшизи - відшкодування 100% вартості ЗЗР ADAMA
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Гарантія отримання страхової компенсації від компанії ADAMA
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Технологічний супровід вирощування ріпаку від ADAMA
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Можливість отримати префінансування витрат на посівну кампанію за
програмою ADAMA Аванс
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Можливість участі у програмах ADAMA по роботі з с/г продукцією:
«Жнива», «Елеватор» та «Посівна»
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Можливість отримати компенсацію вартості ЗЗР високоякісним насінням
сої від ADAMA
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Умови страхування

1
2
3
4
5
6
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Мінімальна площа посівів 100 га
Мінімальна сума витрат на ЗЗР ADAMA 1 000 грн без ПДВ на 1 га, але не більше 2 000 грн
без ПДВ на 1 га у цінах ДистрибꞋютора
В разі настання страхового випадку ADAMA здійснює компенсацію 100% витрат на ЗЗР
поставкою продукції ADAMA або високоякісного насіння сої від ADAMA
Огляд посівів при прийнятті на страхування проводиться представниками ADAMA та страхової
компанії за узгодженням з господарством протягом листопада – грудня 2018 року
Про настання страхового випадку (загибель посівів) господарства заявляють до 30 квітня 2019
року
Термін отримання відшкодування: до 15-ти робочих днів після виконання вимог щодо отримання
відшкодування
Заявки на участь у програмі приймаються до 1 жовтня 2018 року
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Як Виробнику взяти участь в

Погодити з менеджером ADAMA
умови участі у програмі: заявка на
ЗЗР та обрати ДистрибꞋютора

Отримати сертифікат, що
підтверджує прийняття посівів
на страхування

Оформити та надіслати заявку на
участь у програмі на
garant@adama.com

Погодити з представником
ADAMA дату та час спільного з
представником страхової
компанії візиту для прийняття
посівів на страхування

Отримати рішення щодо участі у
програмі

Здійснити закупівлю ЗЗР ADAMA та
надати підтвердження їх поставки
ДистрибꞋютором та застосування
для захисту посівів до моменту
прийняття посівів на страхування

У разі настання страхового
випадку:
- повідомити страхову компанію

- погодити дату та час візиту
представника ADAMA та
страховика для огляду посівів
Вчинити дії та надати всі
необхідні документи, які
передбачені сертифікатом
страхування, для здійснення
страхового відшкодування від
ADAMA
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Страховий ризик та страховий випадок
1. Страхові ризики:

-

Вимерзання, ожеледь, випрівання, вимокання, льодова кірка, випирання, заморозки

-

Засуха, суховій

-

Град, злива, сильна злива, тривалі дощі

-

Ґрунтова кірка, сильний вітер, пилова буря

-

Пожежа

-

Шквал, смерч, видування

-

Протиправні дії третіх осіб

-

Епіфітотійний розвиток шкідників та хвороб

2. Страховий випадок – повна загибель застрахованих посівів озимих сільськогосподарських культур
внаслідок прямого впливу подій (страхових ризиків).
7

- Під повною загибеллю посівів с/г культур розуміється загибель 50% і більше сходів озимих с/г культур
на конкретному полі (або чітко вираженій його частині / його суцільної частини площею понад 30%
площі поля) після виходу з зими. Виплата страхового відшкодування здійснюється тільки після
проведення робіт по культивації та/або дискування загиблих посівів чи інших робіт по підготовці для
посіву ярих культур.
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Критерії прийняття на страхування та
огляд посівів (1 листопада – 10 грудня)
1. Рівномірні сходи
2. Кількість рослин не менше 25
3. Наявність від 6 листків на рослині
4. Товщина кореневої шийки (діаметр): від 6 мм
5. Висота розташування точки росту – не більше 3 см
6. Рослини зеленого кольору
Огляд посівів здійснюється незалежними експертами, які мають необхідний досвід робити,
повністю забезпечені технічними засобами та мають сертифікат, форма якого затверджена
державними органами.
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Необхідні документи
Документи необхідні для отримання страхового сертифікату:
1. Заява на страхування
2. Копія витратної накладної, яка підтверджує купівлю ЗЗР ADAMA
3. Копія акту списання ЗЗР ADAMA
4. Акт огляду посівів озимого ріпаку. Складається представником Страховика та господарства
після проведеного огляду посівів озимого ріпаку
Документи необхідні для виплати:
1. Заява про настання страхового випадку
2. Довідка з компетентних органів
3. Акт огляду посівів після настання страхового випадку. Складається представником Страховика
9
та господарства після проведеного огляду
4. Акт знищення посівів озимого ріпаку після настання страхового випадку
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Дії Виробника у разі настання збитку
1. Повідомити Страховика про несприятливі погодні умови за номером телефону 311 з
мобільного
2. Надіслати запит до компетентних органів
3. Написати заяву про подію, що має ознаки страхового випадку, протягом 3 робочих днів
4. Погодити зі Страховиком дату огляду постраждалих/загиблих посівів
5. Провести спільний зі Страховиком огляд посівів
6. Знищити посіви та надати акт знищення. Акт знищення надається до 15 травня
7. Надіслати Страховику:
7.1. Заяву
7.2. Акт знищення
7.3. Довідку компетентних органів
7.4. Документи фінансового моніторингу (в разі збитку понад 150 тис. грн).
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Simply. Grow. Together

