
ADAMA ГАРАНТ САД

ADAMA та PZU,

захист яблуневих насаджень 



Агропакет ADAMA ГАРАНТ САД –
гарантія вашого успіху
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Надійний захист інвестицій в садівництво

Захист плодових насаджень 

від шкідників та хвороб за 

допомогою продуктів ADAMA

Захист інвестицій:
компенсація витрат на ЗЗР у 

разі пошкодження врожаю



Основні умови участі в Агропакеті 
ADAMA ГАРАНТ САД
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Мінімальний розмір витрат в рамках Пакету продуктів ADAMA на 1 га 

становить від 11 000 грн до 15 000 грн без ПДВ з врахуванням повного набору 

продуктів

Мінімальна площа, що підлягає страхуванню становить 40 га
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Надання документального підтвердження закупівлі та застосування ЗЗР 

ADAMA: додаток до договору/видаткова накладна та акт списання ЗЗР ADAMA

Оформлення страхового сертифікату, що посвідчує прийняття насаджень 

на страхування 
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Пакет продуктів ADAMA для участі:

Фунгіциди

КАРНЕОЛЬ™

МЕРПАН™  ПЛАТИНУМ

БЕНЕЛУС™

ЕМБРЕЛІЯ ®

Інсектициди

КОРМОРАН™

МАВРІК™

Мікродобрива, 
Біостимулятори

СКУДЕРО БОРОН

Обов’язковий набір продуктів:

Додатково, на вибір учасника:

ШАВІТ™ Ф

БАМПЕР*

ЛІНДЕР*

ПІРІНЕКС® СУПЕР

РІМОН™

РІМОН™ ФАСТ

АМІНО КСЕРІОН™

ЕКО ОЙЛ СПРЕЙ™

ЕКСПЕРТ ГРОУтм

Гербіциди

ЗУМЕР™ 

*реєстрація очікується 



Агропакет ADAMA ГАРАНТ САД 
основні етапи
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Повідомлення про настання страхового випадку (загибель урожаю)

Огляд насаджень, прийняття їх на страхування. Отримання сертифікату

01.04.21* - 01.10.21

до 15 днів

Заявки на приєднання до програми

01.02.21 - 01.06.21

01.04.21 – 01.06.21

Отримання відшкодування (після виконання вимог згідно з сертифікатом)

1

2

3

4

* - але не раніше, ніж посіви будуть прийняті на страхування
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Без франшизи: 100% від суми страхового відшкодування якщо страхове 

відшкодування спрямовується на нову закупівлю продуктів ADAMA

З франшизою: покриття становить 80% від вартості застосованих продуктів 

ADAMA, якщо страхове відшкодування не спрямовується на нову закупівлю

Розмір страхового покриття в рамках Агропакету залежить від подальшого 

використання учасником страхового відшкодування та становить: 

Страхове покриття

100%

80%
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Як приєднатися до Агропакету?

Погодити з 

менеджером ADAMA 

умови участі у 

програмі: подати 

заявку на продукти

Отримати 

сертифікат, що 

підтверджує 

прийняття 

насаджень на 

страхування 

Погодити з 

представником ADAMA 

час спільного з 

представником 

страхової компанії 

візиту для прийняття 

насаджень на 

страхування

Отримати 

рішення 

щодо участі 

в Агропакеті

Надіслати заявку на 

участь в Агропакеті 

на

garant@adama.com

Придбати продукти 

ADAMA, надати  

документи (додаток до 

договору/видаткові 

накладні на 

відвантаження продуктів 

ADAMA) та їх 

застосування/внесення 

до моменту їхнього 

прийняття на 

страхування

1 2 3 4 65
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Повідомте страхову компанію

Погодьте дату та час візиту представника 

ADAMA та страховика для огляду насаджень

Вчиніть дії та надайте всі необхідні документи, 

які передбачені сертифікатом страхування, для 

здійснення страхового відшкодування від ADAMA
3

1

2

Дії учасника в разі настання 
страхового випадку:
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Переваги Агропакету ADAMA
ГАРАНТ САД

2

1

4

3

НАДІЙНО
Гарантія отримання 

страхової компенсації 

від компанії ADAMA

ПРОЗОРО
Страхування насаджень 

у PZU - найбільшій 

страховій групі Східної 

та Центральної Європи

ВИГІДНО
Відсутність франшизи 

- відшкодування 100% 

вартості ЗЗР ADAMA

ВПЕВНЕНО
Технологічний супровід 

вирощування яблук від 

ADAMA



ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
СТРАХУВАННЯ
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Страховий ризик та 
страховий випадок

1. Предмет Договору – майновий інтерес Страхувальника, що не суперечить законодавству 
України, пов’язаний з володінням, користуванням та розпорядженням застрахованим 
майбутнім врожаєм багаторічних насаджень (яблунь), що належить Вигодонабувачу.

2. Страхові ризики:

• Град – вид атмосферних опадів, що являють собою крижані утворення розміром від дрібної
горошини до великого яйця, які випадають у теплу пору року, як правило, зі зливовим дощем
або під час грози і спричиняють загибель або пошкодження багаторічних насаджень
унаслідок безпосередньої механічної дії на надземні органи рослини.

• Буря, ураган, буран – сильний тривалий вітер (рух повітряних мас), вище 9-ти балів за
шкалою Бофорта і швидкістю понад 30 м/с, з дощем, снігом або без них, що викликає
загибель або пошкодження майбутнього врожаю яблук.

3. Страховий випадок – за цим Договором визнається заподіяння прямих збитків майновим
інтересам Страхувальника, пов’язаних з неотриманням або недоотриманням врожаю яблук
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.
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Порядок прийому на 
страхування за Програмою

1. Проводиться фіксація координат кварталу.

2. Вибірково визначаються дерева для підрахунку кількості плодів з обов’язковою фіксацією GPS
координат кожного дерева.

3. Плоди рахуються по сортах у кожній повторності їх розміщення у кварталі, але не менше 5-ти
дерев.

4. Сам підрахунок плодів на дереві проводиться щонайменше двома членами комісії обов’язково
від Страховика та Страхувальника/Вигодонабувача, та інших представників. Для убезпечення
подвійного підрахунку плоди на крайніх гілках помічають маркером різних кольорів.

5. Всі дані фіксуються Страховиком та затверджуються як господарством так і Страхувальником.

6. Огляд проводиться не раніше завершення процесу прорідження – фаза «грецький горіх».

Огляд насаджень здійснюється незалежними експертами, які мають необхідний досвід
робити, повністю забезпечені технічними засобами.
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Порядок врегулювання 
страхових випадків

Якщо впродовж дії договору спостерігаються несприятливі погодні умови, що можуть призвести до
загибелі або пошкодження майбутнього врожаю яблук, Страхувальник/Вигодонабувач протягом 3-
ох робочих днів письмово повідомляє про це Страховика. Повідомлення повинні містити наступну
інформацію:

• Яка подія спричинила пошкодження та/або загибель застрахованих насаджень;

• Дата настання події, тривалість та інтенсивність;

• Номера полів (ділянок, кварталів, тощо) на яких спостерігались несприятливі погодні умови;

• Площа застрахованих насаджень охоплена несприятливими погодними умовами;

Страховик після отримання повідомлення від Страхувальника про настання події, що має ознаки
страхового випадку впродовж 3 (трьох) робочих днів погоджує дату Обстеження стану багаторічних
насаджень після настання події.

Обстеження здійснюється представником Страховика, уповноваженого експерта та
Страхувальника/Вигодонабувача або уповноваженої ним особи.
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Порядок обстеження після 
настання страхового випадку:

Обстеження пошкодженої площі градом та/або іншими ризиками відповідно до Програми
здійснюється протягом трьох діб (72 години) після погодженої дати зі складанням відповідного
Акту. Пошкоджені плоди рахуються по сортах у кожній повторності їх розміщення у кварталі, але
не менше 5-ти дерев.

В Акті фіксується:

• Пошкоджена та не пошкоджена площа по кожному кварталу.

• Кількість яблук першого ґатунку та кількість яблук інших ґатунків.

• Причина настання збитку.

В разі настання декількох страхових випадків по одній клітці насаджень обстеження проводиться
після кожного випадку. Для врегулювання збитку приймаються остаточні дані по кожному
кварталу насадження.
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Необхідні документи

Документи необхідні для отримання страхового сертифікату:

1. Заява на страхування

2. Технологічна карта вирощування (згідно вікового періоду та фенофаз розвитку насаджень).

3. Карта саду.

4. Копія акту списання ЗЗР ADAMA (Видаткова накладна на ЗЗР ADAMA / Договір поставки 
ЗЗР ADAMA)

5. Акт огляду насаджень. Складається представником Страховика та господарства після 
проведеного огляду.

Документи необхідні для виплати:

1. Заява про настання страхового випадку.

2. Акт огляду насаджень після настання страхового випадку. Складається представником 
Страховика та господарства після проведеного огляду.
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Дії Виробника у разі настання 
збитку

1. Повідомити Страховика про несприятливі погодні умови за номером телефону 311 з 
мобільного.

2. Написати заяву про подію, що має ознаки страхового випадку, протягом 3 робочих днів.

3. Погодити зі Страховиком дату огляду постраждалих насаджень.

4. Провести спільний зі Страховиком огляд насаджень.

5. Надіслати Страховику:

1. 5.1. Заяву.

2. 5.2. Документи фінансового моніторингу (в разі збитку понад 150 тис. грн).
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www.adama.com/ukraine

Чуємо                       Вивчаємо                   Робимо 


