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Страхування сільськогосподарської техніки
Страхування здійснюється на підставі:

 Правил добровільного страхування наземних 
транспортних засобів №06 від 27.08.12 р., 
зареєстрованих Державною Комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг 
України 13.12.12 р.

 Ліцензії Міністерства фінансів України серія 
АЕ № 190482 від 24.12.12 р. 



Хто може укласти договір 
страхування?

 юридична або фізична особа

 резидент або нерезидент України

за умови пред'явлення документів, що 
підтверджують наявність у Страхувальника 

законного майнового інтересу до 
сільгосптехніки, запропонованої до страхування



Об'єктом страхування 
може бути:

самохідна сільськогосподарська техніка:

 трактори,

 самохідні сільськогосподарські машини та механізми, 
які  приводяться  в  дію  (рух)  за  допомогою  двигуна, 
об'єм якого перевищує 50 см3 ,

 навісне, додаткове обладнання, яке є технологічною 
частиною  агрегату  (машини, механізму) відповідно 
до інструкції по використанню,

які зареєстровані належним чином державними органами, 
експлуатуються в технічно справному стані на дорогах з твердим 
покриттям і ґрунтових дорогах та в інших місцях, пройшли технічний 
огляд і не мають значних механічних або корозійних пошкоджень.



Страховим випадком є

пошкодження, знищення або втрата
сільськогосподарської техніки внаслідок:
 викрадення

 дорожньо–транспортної пригоди (на дорогах з твердим та 
ґрунтовим покриттям, виключаючи поля, внутрішньогосподарські 
майданчики і т.ін.)

 протиправних дій третіх осіб

 стихійних лих

 пожежі

 удару блискавки

 вибуху в сільгосптехніці

 падіння на сільгосптехніку будь-яких предметів



Страхова сума

Страхова сума встановлюється за 
домовленістю сторін в межах дійсної 

вартості сільгосптехніки на час укладання 
договору страхування

Для  сільгосптехніки  та  для  додаткового обладнання страхова сума 
визначається окремо.

За бажанням Страхувальника сільгосптехніка може бути застрахована
на страхову суму, що становить частину (але не менше 50%)  її 
дійсної вартості. В такому разі відшкодування збитку буде здійснюватися 
в такій же пропорції, в якій страхова сума співвідноситься до дійсної 
вартості сільгосптехніки.



Строк дії договору страхування

Строк дії договору страхування визначається 
за домовленістю сторін.

Договором страхування можуть передбачатися 
наступні режими експлуатації/використання 
сільгосптехніки:

 сезонно не більше 3 місяців

 сезонно не більше 6 місяців

 протягом цілого року



Територія дії 
договору страхування

 тільки на території господарства (в межах 
землекористування одного населеного пункту)

 тільки на території району розміщення 
господарства або проживання власника 
сільгосптехніки

 в межах області розміщення господарства або 
проживання власника сільгосптехніки

 на всій території України

Договором страхування передбачається 
вибір місця страхування:



Франшиза

Франшиза - передбачена договором частина 
збитків, яка в разі настання страхового випадку 
не відшкодовується Страховиком.

Розмір франшизи може становити:

 по всім ризикам (крім випадків конструктивної 
або фактичної загибелі) – 0,5%-5,0%

 по випадкам конструктивної або фактичної 
загибелі – 5,0%-25,0%

Можливе страхування          

без франшизи



Вартість страхування

Базовий річний страховий тариф: 

 при страхуванні за одним ризиком – 0,2%-1,4%

 при страхуванні за всіма ризиками – 2,0%-
6,5% Вартість    страхування   визначається   на   основі

базового   тарифу     з    врахуванням    поправочних  
коефіцієнтів   в   залежності     від    виду 
сільгосптехніки,  країни   її    виробництва,    року   
випуску,   місця    та   режиму   експлуатації,   умов  
постійного  зберігання  та  під час проведення  робіт,  
встановлених  засобів  пожежегасіння,  стажу та віку 
механізаторів,   території    страхування,    розміру 
франшизи тощо.



Дії Страхувальника в разі настання 
страхового випадку

 Вжити всіх можливих заходів щодо надання допомоги потерпілим та зменшення розміру 
збитків

 Негайно повідомити і викликати на місце події компетентні органи та отримати від них 
документи, які підтверджують факт настання, час і обставини події. 

 Письмово повідомити Страховика про настання страхового випадку протягом 48 годин 
без врахування неробочих днів

 Протягом п’яти робочих днів з дати настання події надати Страховику або його 
представнику письмову заяву за формою Страховика про подію з описом обставин її 
настання та сільгосптехніку для огляду

 Надати Страховику всі документи, зазначені в Договорі страхування, необхідні для 
підтвердження факту настання, встановлення причин, обставин та наслідків страхового 
випадку



Страхове  відшкодування

 При пошкодженні сільгосптехніки або викраденні її 
окремих складових: сума страхового відшкодування 
визначається в розмірі витрат на відновлювальний 
ремонт пошкодженої сільгосптехніки

 При фактичній або конструктивній загибелі: сума 
страхового відшкодування визначається як різниця між 
дійсною вартістю сільгосптехніки на дату настання 
страхового випадку і вартістю залишків 
сільгосптехніки

 При викраденні сільгосптехніки: сума страхового 
відшкодування визначається у розмірі дійсної вартості 
техніки
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