
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 яблуневих насаджень 

від шкідників та хвороб за 

допомогою продуктів ADAMA

Захист інвестицій: компенсація 

витрат на продукти ADAMA у разі 

пошкодження врожаю



Основні умови Агропакета ADAMA
ГАРАНТ сад
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Мінімальний розмір витрат в рамках Агропакета становить від 13 000 грн 

без ПДВ на 1 гектар та від 450 тис. грн без ПДВ загалом, на вибір з 

обов’язкового переліку продуктів ADAMA та на умовах комерційної політики*.

Лояльний та Оптимальний рівень Агропакета – залежно від витрат на 

технологію захисту яблучних насаджень  

Вибір параметрів страхування – на розсуд учасника в межах визначених цим 

Агропакетом (страхова сума, розмір франшизи, страхові ризики тощо)

* Учасник не брав участь в інших Агропакетах ADAMA під обрану партію 

продуктів ADAMA в поточному сезоні 

2 Ріст бізнесу з ADAMA мінімум на 5% до попереднього сезону
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Cтрахові ризики

БАЗОВІ РИЗИКИ

град, буря, ураган, буран 

РОЗШИРЕНІ РИЗИКИ 

град, буря, ураган, буран + заморозок 

(за бажанням клієнта в рамках страхового 
платежу, згідно з базовими умовами)
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Вимоги до саду для страхування:

Інтенсивні садові насадження, забезпечені 
системами поливу

На момент укладання не мають пошкодження 
насаджень / плодів

(квартали/частини кварталів саду, які на момент укладання 
мають ступінь пошкодження плодів градом або іншими 
ризиками більше 50%, не приймаються на страхування)

Для страхування від базових ризиків:  

огляд проводиться не раніше завершення процесу 
прорідження – фаза «грецький горіх»



Пакет продуктів ADAMA для участі:

ЗУМЕР
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Обов’язковий 

набір 

продуктів:

Додатково, на 

вибір учасника:

ШАВІТ Ф

КАРНЕОЛЬ

МЕРПАН ПЛАТИНУМ

БЕНЕЛУС

ЕМБРЕЛІЯ

БАМПЕР або ЛІНДЕР

ПІРІНЕКС СУПЕР

АПОЛЛО

ЛАМДЕКС

РІМОН ФАСТ

КОРМОРАН

МАВРІК

Фунгіциди Інсектициди Мікродобрива, 

біостимулятори та ін.

Гербіциди

ЕКО ОЙЛ СПРЕЙ

АМІНО КСЕРІОН

СКУДЕРО В

СКУДЕРО СаВ

ЕКСПЕРТ ГРОУ



7 * параметри щодо страхових ризиків, суми, 
учасник обирає самостійно

Рівні участі в Агропакеті: 

ВИТРАТИ НА ПРОДУКТИ ADAMA

від 15000 грн. без ПДВ на 1 гектар*

(8 препаратів + 1 мікродобриво 

з 12 обов’язкових продуктів при мінімальних 

нормах внесення)

ОПТИМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ

(франшиза 20%)

ЛОЯЛЬНИЙ РІВЕНЬ

(франшиза 10%)

від 13000 грн. без ПДВ на 1 гектар*

(6 препаратів + 1 мікродобриво

з 12 обов’язкових продуктів при мінімальних 

нормах внесення)



Вибір параметрів страхування 
(приклад)

Базові страхові ризики: 

ГРАД, БУРЯ, УРАГАН, БУРАН

Розширені страхові ризики: 

БАЗОВІ + ЗАМОРОЗОК

ПАРАМЕТРИ ЗА ЗАМОВЧУВАННЯМ

ПРИКЛАД МОЖЛИВОЇ ОПЦІЇ НА ВИБІР

Страхова сума: 

650 000 грн

Франшиза: 

20%

Страхова сума: 

400 000 грн
Франшиза: 

20%
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Учасник витрачає 13 000 грн. без ПДВ на препарати ADAMA у розрахунку на 1 гектар 

саду, на загальній площі 50 гектарів.



Як приєднатися до Агропакета?

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 

підтвердження 

поставки 

Дистриб'ютором / 

ADAMA

1 2 3 4 65

На момент заявки 

надайте видаткові 

накладні на хоча б 20% 

продуктів в заявці, решта 

накладних надайте до 

31.07.22
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Агропакет ADAMA ГАРАНТ сад 
основні етапи

Повідомлення про настання страхового випадку (загибель урожаю)

Огляд насаджень, прийняття їх на страхування. Отримання сертифікату

з 01.04.22, після складання акту огляду насаджень*, до 30.10.22

до 15 днів

Заявки на приєднання до програми

до 10.04.22 (заморозки, град, ураган, буря)

01.04.22 – 30.06.22

Отримання відшкодування (після виконання вимог згідно з сертифікатом)

1

2

3

4

* - акт огляду підтверджує прийняття насаджень на страхування 

після 10.04.22 (град, ураган, буря)
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Дії учасника в разі настання 
страхового випадку:

Повідомте страхову компанію протягом 3 
робочих днів за номером: 0-800-503-115, або 
311 для абонентів мобільних операторів

Вчиніть дії згідно з інструкціями та 

рекомендаціями страхової компанії щодо 

підготовки та надання документів

1

2
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В разі страхового випадку…

Зберігайте майбутній врожай
вчиняйте всі можливі дії для збереження 

майбутнього врожаю та негайно зв’яжіться 

з страховою компанією.

Забезпечте фіксацію події
протягом 10 робочих днів після настання 

страхового випадку разом із представником 

страхової компанії складіть акт огляду після події.

Повідомте про збір врожаю
за 10 робочих днів до початку робіт. Експерт 

Страховика проведе огляд саду, визначить 

фактичну урожайність та складе акт огляду.

Надайте пакет документів 
для виплати відшкодування в разі, якщо 

відповідно до критерію, випадок 

визнається страховим.
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Виплата страхового відшкодування

Учасник здійснив повну оплату 

за препарати ADAMA:

страхова компанія виплачує 

відшкодування (виключно в гривні).

В разі визнання випадку страховим, страхова компанія 

уточнює, чи є в учасника заборгованість за препарати ADAMA

Учасник має заборгованість за 

препарати ADAMA:

до погашення заборгованості 

першочерговим вигодонабувачем 

є компанія ADAMA.
Якщо учасник витрачає страхове 

відшкодування на придбання продуктів 

ADAMA:

5% знижки на препарати ADAMA*

*на умовах комерційної політики, чинної на час 

повторного придбання продуктів ADAMA
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Приклад (страхування від базових 
ризиків, без ПДВ)

Застрахована площа кварталу: 100 га

Витрати на препарати ADAMA: 13 000 грн без ПДВ/га

Страхова сума: 1 300 000 грн

Протягом дії договору страхування, внаслідок граду 

постраждали яблуневі насадження на площі 100 гектарів

Франшиза (20%): 260 000 грн

Первинна кількість яблук на дереві: 200 шт

Кінцева кількість яблук першого гатунку на дереві: 100 шт

Страхове відшкодування: 390 000 грн

Розмір страхового 

відшкодування

200 шт - 100 шт

200 шт
- 260 000 грн= 13 000 грн без ПДВ/га x 100га x
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Приклад (страхування від 
розширених ризиків, без ПДВ)

Застрахована площа кварталу: 100 га

Витрати на препарати ADAMA: 15 000 грн без ПДВ/га

Страхова сума: 1 130 000 грн

Протягом дії договору страхування, внаслідок граду та 

заморозку постраждали яблуневі насадження

Франшиза (20%): 226 000 грн

Застрахована урожайність: 50 т/га

Фактична урожайність: 30 т/га

Страхове відшкодування: 226 000 грн

Розмір страхового 

відшкодування

50 т/га - 30 т/га

50 т/га
- 226 000 грн= 1 130 000 грн x
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Переваги Агропакета ADAMA
ГАРАНТ сад

2

1

4

3

НАДІЙНО
Гарантія оплати 

страхового платежу від 

ADAMA

ПРОЗОРО
Страхування насаджень 

у PZU - найбільшій 

страховій групі Східної 

та Центральної Європи

ЗРУЧНО
Вибір параметрів 

страхування на розсуд 

учасника (в визначених 

Агропакетом межах)

ВПЕВНЕНО
Технологічний супровід 

вирощування яблук від 

ADAMA



www.adama.com/ukraine

Чуємо                       Вивчаємо                   Робимо 
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Фото приклади страхового 
випадку
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Фото приймання на страхування 
та відсутність збитків



Страховий випадок 
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Втрата або недоотримання врожаю яблук у результаті настання 

страхових ризиків

СТРАХОВІ РИЗИКИ ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ЗБИТКУ

Град, буря, ураган, буран

(базові)

визначається в цілому по застрахованому кварталу, а також з урахуванням 

різного ступеню пошкоджень окремих площ (кварталів) багаторічних 

насаджень (до підрахунків приймається первинний та кінцевий 

кількісний показник яблук*)
*За результатами огляду експерт зазначає у акті перед страхового огляду середню 

кількість плодів кожного сорту в кварталі. Відповідно до Програми до розрахунку 

приймаються тільки яблука першого ґатунку

Град, буря, ураган, буран 

+ заморозки 

(розширені) 

визначається в цілому по застрахованому саду, з урахуванням різного 

ступеню пошкоджень окремих площ багаторічних насаджень (до 

підрахунків приймається застрахована та фактична врожайність**)
**Рівень врожайності ґрунтується на основі статистики врожайності 

Страхувальника за останні 3 роки та планової врожайності. Остаточна 

врожайність встановлюється за результатами обстеження саду.


