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відшкодування за власною ініціативою вчиняти будь-які дії, які повинен чи
має право вчиняти Страхувальник за Договором страхування. За таких умов,
вчинення або не вчинення Вигодонабувачем таких дій, буде мати такі ж самі
правові наслідки, якби такі дії вчинив або не вчинив Страхувальник.».
3. Викласти пункт 3.1 Правил у такій редакції:
«3.1. Предметом Договору страхування сільськогосподарської
продукції є майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать закону,
пов'язані з відшкодуванням збитків, понесених страхувальником або іншою
особою, визначеною страхувальником у Договорі страхування, при
вирощуванні, збиранні врожаю сільськогосподарських культур і
багаторічних насаджень, вирощуванні (розведенні), відгодівлі (утриманні)
сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, бджолосімей та хутрових звірів,
вирощуванні, розведенні, вилову (добуванні) риби та інших водних живих
ресурсів, іншої тваринницької продукції.».
4. Викласти підпункт 4.1.1.24 Правил у такій редакції:
«4.1.1.24. Протиправні дії третіх осіб щодо сільськогосподарських
культур, що виражаються у крадіжках, хуліганських діях стосовно
рослинницьких насаджень, зруйнуванні покриттів (несучих конструкцій)
теплиць, парників, оранжерей – крадіжка (таємне викрадення)
сільськогосподарської продукції з поля (ділянки) сільськогосподарських
культур; ушкодженні посівів третіми особами, а також ушкодженні чи
викраданні покриттів і несучих конструкцій теплиць, парників, оранжерей,
наслідком чого стає ушкодження або знищення посівів чи насаджень
сільськогосподарських культур, які вирощуються в закритому ґрунті; інших
протиправних діях третіх осіб, передбачених Договором страхування;».
5. Викласти підпункт 4.1.2.2 Правил у такій редакції:
«4.1.2.2. Пожежа, стихійне явище:
4.1.2.2.1. Удар блискавки – спрямований в наземні об’єкти розряд
атмосферної електрики, що викликає загибель застрахованих тварин;
4.1.2.2.2. Смерч згідно з пунктом 4.1.1.26 Правил;
4.1.2.2.3. Шквал згідно з пунктом 4.1.1.30 Правил;
4.1.2.2.4. Сильний вітер (буря, ураган) – дуже сильний вітер швидкість
якого становить від 14 м/сек (від 7 балів за шкалою Бофорта) з
максимальною швидкістю 25 м/с, у високогір’ї Карпат і гірському районі
Криму – 40 м/с і більше;
4.1.2.2.5. Інші стихійні явища, передбачені Договором страхування.
4.1.2.2.6. Пожежа – вогонь, що виник поза місцем, спеціально
призначеним для його розведення і підтримки, або поширився за його межі і
здатний поширюватися самостійно, внаслідок удару блискавки, аварії
електромережі, вибуху, інших подій, передбачених Договором страхування.
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За ризиком „Пожежа” також підлягають відшкодуванню збитки,
завдані внаслідок загибелі тварин через отруєння продуктами горіння, а
також загибель в результаті здійснення необхідних та доцільних заходів з
гасіння пожежі чи запобігання поширенню пожежі і засобами
пожежогасіння, що застосовуються з метою попередження пожежі, якщо це
передбачено Договором страхування.».
6. Викласти підпункт 4.1.2.3.7 Правил у такій редакції:
«4.1.2.3.7. Отруєння отруйними травами або речовинами, окрім отруєння
продуктами горіння;».
7. Викласти пункт 4.4 Правил у такій редакції:
«4.4. Страховим випадком при страхуванні сільськогосподарської
продукції є настання певної події, передбаченої Договором страхування,
внаслідок якої відбулася загибель, втрата посівів (посадок), загибель, втрата,
вимушений забій, знищення, травматичне пошкодження або захворювання
сільськогосподарських тварин, птиці, кролів, хутрових звірів, бджолосімей,
риби та інших водних живих ресурсів, недобір, недоотримання
тваринницької продукції, продукції бджільництва, загибель, недобір,
недоотримання урожаю та з настанням якої виникає обов'язок Страховика
здійснити
виплату
страхового
відшкодування
Страхувальнику
(Вигодонабувачу).».
8. Викласти підпункти 5.1.3 – 5.1.7 Правил у такій редакції:
«5.1.3. Війни з зовнішнім ворогом або громадянської війни,
воєнних дій будь-якого характеру (незалежно від того чи був оголошений
стан війни), у тому числі, інтервенції, нападів зовнішнього ворога, збройних
конфліктів, збройного повстання, захоплення державної влади військовими
або будь-якими іншими особами, узурпації влади, введення воєнного стану
та/або пов’язаних із цим грабежів і мародерства;
5.1.4. Масового безладдя, бунту, заколоту, страйку, локауту,
революції;
5.1.5. Прямих та (або) опосередкованих наслідків терористичних
актів та антитерористичних операцій, що проводяться;
5.1.6. Конфіскації, націоналізації, реквізиції, знищення або
пошкодження майна за наказом будь-якого уряду, органів державної влади
або місцевого самоврядування, військової влади, у тому числі
самопроголошених, або внаслідок дії будь-якого закону;
5.1.7. Будь-яких військових маневрів, навчань або інших військових
заходів та (або) їхніх наслідків, дії мін, торпед, бомб та (або) інших знарядь
війни, вибухових речовин;».
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9. Викласти підпункт 11.1.2.2 Правил у такій редакції:
«11.1.2.2. У разі настання події внаслідок дії стихійних явищ –
Гідрометеоцентру та (або) Державної служби України з надзвичайних ситуацій
(далі – ДСНС), якщо цього потребують обставини настання події;».
10. Викласти підпункт 11.1.2.4 Правил у такій редакції:
«11.1.2.4. У разі настання події за ризиком «Пожежа» – Державного
пожежного нагляду та (або) ДСНС;».
11. Викласти підпункт 12.1.5.6 Правил у такій редакції:
«12.1.5.6. Довідка з Гідрометеоцентру та (або) ДСНС із описом
природних явищ на дату настання події, що може бути визнана страховим
випадком, в районі події, що стали причиною її настання. У разі сильного
вітру (бурі, урагану) у довідці повинні бути зазначені відомості про середню
швидкість вітру;».
12. Викласти пункт 13.7 Правил у такій редакції:
«13.7. У разі сплати страхового платежу частинами і настання
страхового випадку до повної сплати Страхувальником страхового платежу
за Договором, вважається, що настав строк сплати усіх несплачених частин
страхового платежу, які Страхувальник повинен сплатити Страховику
протягом 10 (десяти) робочих днів з дня наступного за днем настання події,
що може бути визнана страховим випадком, якщо інше не передбачене
Договором страхування.
При цьому, Страховик має право, якщо це передбачено Договором
страхування:
13.7.1. Зменшити розмір страхового відшкодування на суму однієї або
декількох несплачених частин страхового платежу, якщо Страхувальник не
сплатив несплачені частини страхового платежу за Договором страхування у
визначені у пункті 13.7 Правил страхування строки, про що Страховик
повідомляє Страхувальника та робить відповідну відмітку у страховому акті;
або
13.7.2. Відкласти виплату страхового відшкодування відповідно до
пункту 14.4.1 Правил страхування, якщо Страхувальник не сплатив
несплачені частини страхового платежу за Договором страхування у
визначені у пункті 13.7 Правил страхування строки. Виплата страхового
відшкодування здійснюється Страховиком протягом 30 (тридцяти) робочих
днів після зарахування цих коштів на поточний рахунок Страховика.».
13. Викласти підпункт 14.4.1 Правил у такій редакції:
«14.4.1. Приймає рішення про здійснення виплати страхового
відшкодування шляхом складення страхового акта і протягом 30 (тридцяти)
робочих днів з дня складення страхового акта здійснює виплату страхового
відшкодування (з урахуванням положень пункту 13.7.2. Правил);».
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14. Викласти розділ 18 Правил у такій редакції:
18. «Особливі умови».
«18.1. Особливі умови страхування можуть встановлюватися
Договором страхування за згодою Сторін і не повинні суперечити Правилам
та повинні відповідати чинному законодавству України.
18.2. Права та обов’язки Страховика та (або) Страхувальника, підстави
для відмови у здійсненні виплати страхового відшкодування, зазначені у цих
Правилах, але які не передбачені Законом України «Про страхування», з
метою їх правозастосування, повинні бути передбачені Договором
страхування, якщо вони не суперечать закону. ».

