
1 

 

 

Затверджено наказом Генерального директора 

№30 від 20 лютого 2019 року 

 

ПРОГРАМА МАРКЕТИНГОВОЇ АКЦІЇ 

«МетеоГрад» 

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ 

1.1. Акція – маркетингова акція «МетеоГрад» 

1.2. Організатор - ТОВ «Сингента», який виступає в якості Страхувальника відповідно до 

п.4.3 цієї Програми. 

1.3. Дистриб’ютор – юридична особа посередник, що купує насіння та засоби захисту 

рослин безпосередньо у ТОВ «Сингента» для перепродажу виробникам 

сільськогосподарської продукції. Перелік дистриб’юторів зазначено у списку, що 

розміщений на наступній інтернет-сторінці: www.syngenta.ua/oficiyni-distribyutori-

kompaniyi-singenta. 

1.4. Субдистриб’ютор - юридична особа посередник, що купує насіння та засоби захисту 

рослин у Дистриб’ютора для перепродажу виробникам сільськогосподарської продукції.  

1.5. Учасник – виробник сільськогосподарської продукції, який виконав умови цієї Програми 

та приєднався до Акції. 

1.6. Товар – насіння та засоби захисту рослин, що реалізуються Організатором 

Дистриб’юторам, а в подальшому Дистриб’юторами або Субдистриб’юторами 

Учасникам. 

1.7. Страховик – страховий партнер, що бере на себе ризики настання страхового випадку 

та виплачує відшкодування Учаснику. 

1.8. Страхове покриття – частина загальної суми витрат в гривні, без ПДВ, понесена 

Учасником на купівлю рекомендованого пакету Товарів Організатора та що було 

підтверджено копіями видаткових накладних, розміром 558,20 грн на 1 га, що є 

еквівалентом 20 доларів США) [еквівалент у доларах США визначено за курсом продажу 

долара США, що склався на міжбанківському валютному ринку України на дату 

затвердження Акції «МетеоЗахист 2019» — 26 листопада 2018 року, за даними Інтернет-

сторінки minfin.com.ua/currency/mb/, та дорівнює значенню 27,91]. 

1.9. Страховий випадок - заподіяння прямих збитків майновим інтересам Учасника 

внаслідок настання страхового випадку, пов’язаних з повною загибеллю посівів 

соняшника. Критерієм повної загибелі вважається, знищення генеративних органів 

рослин, що відповідають за формування майбутнього врожаю не менше ніж на 70% 

рослин на конкретному полі або на окремій суцільній ділянці поля. 

1.10. 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 посівів 

внаслідок безпосередньої механічної дії на надземні органи рослини. 
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1.11. Буря, ураган - 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 сільськогосподарських культур, вилягання рослин, незворотне 

виривання та/або ламання стебел. 

1.12. Сильна злива - інтенсивний короткочасний дощ, під час якого випало опадів більше 30 

мм за 1 годину, що спричинило механічні пошкодження рослин, – ламання стебел, 

вибивання квітів чи насіння із суцвіття, плоду, замулювання, оголення кореневої 

системи. 

1.13. Пожежа – не контрольований процес горіння, що супроводжується знищенням посівів 

сільськогосподарських культур в результаті дії вогню (в тому числі викликаного ударом 

блискавки, аварією електромережі, вибухом, підпалом), що здатний самостійно 

поширюватися поза місцями, спеціально призначеними для його розведення і 

підтримання, а також пошкодження або знищення посівів продуктами горіння і засобами 

пожежогасіння, що застосовуються з метою попередження пожежі. 

1.14. Заморозок - зниження температури нижче 0°С на поверхні ґрунту і рослин, що 

спостерігається у вегетаційний період при позитивних середньодобових температурах 

повітря, яке викликає загибель або пошкодження сільськогосподарських культур 

внаслідок появи в пошкодженій рослині одного або більше симптомів, таких як: 

внутрішньоклітинні кристали льоду, що порушують клітинну структуру (клітинна 

загибель), загибель репродуктивних органів і зневоднення або „висмоктування зерна”. 

2. ЗМІСТ ТА МЕТА АКЦІЇ 

2.1. Метою Акції є стимулювання збуту Товару, та взаємовигідної співпраці між ТОВ 

«Сингента» та його клієнтами. 

2.2. В Акції приймають участь Організатор, Страховик  та Учасники, що приєдналися до цієї 

Акції. 

2.3. Для Учасників, що відповідають вимогам Акції, Організатор забезпечує організацію та 

фінансування страхового продукту «Страхування катастрофічних ризиків» (надалі також 

Страховий продукт) через Страховика на умовах, визначених у цій Програмі. Відповідно 

до умов Акції, Учасник може отримати право на компенсацію повної або часткової 

вартості Товарів у разі настання Страхового випадку. 

2.4. Використання Страхового продукту може забезпечити фінансову підтримку виробників 

у разі настання катастрофічних погодних умов, а саме Град, Буря, Ураган, Сильна злива, 

Пожежа та Заморозок. 

3. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ 

3.1. Для участі в Акції зацікавлені особи повинні відповідати таким вимогам: 

3.1.1. Зареєстровані як юридична особа чи фізична особа підприємець відповідно до 

чинного законодавства України. 

3.1.2. Придбають та використають пакет Товарів (згідно деталізації, що наведена нижче) 

для власного вирощування соняшника у відповідних регіонах на площу не менше 

100Га у сезоні 2019 року, відповідно до рекомендованої Організатором технології 

вирощування та норм застосування. 
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Регіони, де Учасник вирощує соняшник: Полтавська  та Вінницька область.  

Гербіцидний пакет для вирощування соняшника  – «насіння та одна обробка 

гербіцидом»: 

 Насіння соняшника – будь-яке, на вибір Учасника, рекомендоване 

Організатором для певних умов виробництва та 

 Одна обробка гербіцидом - будь який препарат на вибір Учасника, 

рекомендований Організатором для певних умов виробництва. 

Фунгіцидний пакет для вирощування соняшника – «насіння та одна обробка 

фунгіцидом»: 

 Насіння соняшника – будь-яке, на вибір Учасника, рекомендоване 

Організатором для певних умов виробництва та 

 Одна обробка фунгіцидом - будь який препарат на вибір Учасника, 

рекомендований Організатором для певних умов виробництва. 

3.1.3. Не мають простроченої заборгованості перед Дистриб’ютором або Організатором. 

Відповідають вимогам та діють відповідно до внутрішніх політик Організатора, в 

тому числі положень Кодексу поведінки ТОВ «Сингента», з яким Учасник може 

ознайомитись за наступним посиланням https://www.syngenta.ua/politiki-kompaniyi-

singenta-shchodo-vzaiemovidnosin-iz-inshimi-storonami 

3.2.Для участі в Акції зацікавлена особа надає Організатору одну або декілька Анкет 

відповідно до Форми, що розміщена на сайті Організатора за наступним посиланням 

https://www.meteozakhist.in.ua та копії накладних (підтверджувальний документ) від 

Дистриб’ютора або Субдистриб’ютора, які підтверджують факт придбання Товарів, 

відповідно до вимог пакету Товарів, що зазначені у п. 3.1.2.  

Дата видачі таких накладних повинна бути не раніше 01.07.2018 року. 

Підтверджувальний документ повинен містити зафіксований обсяг та ціну придбаної 

Акційної продукції, дату придбання, розбірливий відтиск печатки (видно назву 

підприємства та код ЄДРПОУ Учасника Акції) (За її наявності. У разі відсутності 

печатки, Організатору надаються підтверджувальні документи) і печатку (За її наявності. 

У разі відсутності печатки, Організатору надаються підтверджувальні документи) та 

підпис уповноваженого представника Дистриб’ютора або Субдистриб’ютора, а також 

підпис уповноваженого представника Учасника.  

Заповнена Анкета та копії накладних повинні бути надіслані Організатору в 

електронному вигляді, згідно інструкції що розміщена на офіційному сайті компанії 

«Сингента» за посиланням: https://www.syngenta.ua/meteozahist-0. 

Строки надання Анкети: 

 до 15-го травня 2019 року  

 

Копії накладних в повному об’ємі необхідно надати разом з відповідною Анкетою. Копії 

накладних можуть бути подані частково після надання Анкети, за виконання наступних 

вимог:  

 Анкета надана в строки, які зазначені вище та до неї додані копії накладних, що 

підтверджують придбання Товарів відповідно до мінімальних вимог що зазначено 

в п.п 3.1.2, 
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Всі необхідні копії накладних відповідно до мінімальних вимог що зазначено в п.п 3.1.2 

надані не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку обраного Учасником в Анкеті 

страхового періоду 

У Анкеті Учасник зазначає наступну інформацію, яка буде використана для укладання 

Страхового договору: 

 Реквізити Учасника (юридичне найменування Учасника, код ЄДРПОУ, 

адреса для листування) 

 Банківські реквізити для отримання відшкодування 

 Страховий період із переліку доступних у цій Програмі 

 Номери полів або ділянок за власним найменуванням Учасника, на яких 

вирощується або буде вирощуватися обрана сільськогосподарська культура, 

їх контури на карті з GPS координатами 

 Товари, що використовуються для виробництва із зазначенням кількості та 

ціни. 

Після отримання та перевірки даних, зазначених в Анкеті, Учасник отримує 

повідомлення електронною поштою про підключення до Акції або відмову. 

4. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ АКЦІЇ 

 

4.1. При настанні події, що має ознаки Страхового випадку Учасник зобов’язаний: 

 Негайно , як тільки стало відомо про настання страхового випадку, повідомити 

про це Організатор та Страховика. 

 Забезпечити Страховику можливість огляду місця події та проведення власного 

розслідування, а також надавати Страховику достовірну інформацію щодо події, 

яка відбулася; 

 Зберегти, до огляду Страховиком, пошкоджені посіви в тому вигляді, в якому 

вони опинились після несприятливої дії, якщо інші дії, спрямовані на мінімізацію 

збитку, не були узгоджені із Страховиком. 

4.2. Збиток визначається для кожного застрахованого поля (ділянки) в розмірі застрахованих 

витрат на посів і вирощування соняшника. Розмір страхового відшкодування 

розраховується по кожному окремому полю (ділянці поля) в розмірі збитку за формулою: 

СВ =( СП*SЗ), де: 

СВ – страхове відшкодування. 

СП – Страхове покриття (558,20 грн/га)  

SЗ – площа, яка загинула (знищена), га. 

4.3. За умови виконання Учасником умов Акції, Учасник, Організатор та Страховик 

укладають тристоронній Договір страхування, за яким Організатор страхує ризики 

Учасника та сплачує страховий платіж на наступних умовах: 

 Вигодонабувач: Учасник.  
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 Страхувальник: Організатор 

 Предмет: страхування посівів соняшника від катастрофічних погодних 

ризиків 

 Страховий період – з 15 травня по 1 серпня 

 Франшиза: мінімальна знищена площа 10 га 

 Страхова сума (або Страхове покриття): 558,20 грн на 1 га 

 Страховий ризик – настання катастрофічних погодних умов, а саме Град, 

Буря, Ураган, Сильна злива, Пожежа та Заморозок. 

 Страховий випадок: знищення генеративних органів рослин, що відповідають 

за формування майбутнього врожаю не менше ніж на 70% рослин на 

конкретному полі або на окремій суцільній ділянці поля. 

 

4.4. Організатор сплачує Страховику страховий платіж за Договором страхування лише при 

виконанні Учасником умов щодо участі в Акції. Страховик та Організатор здійснює 

перевірку настання Страхового випадку та узгоджує суму відшкодування зі 

Страховиком. 

 

5. ВИНАГОРОДА 

5.1. Виплата страхового відшкодування здійснюється тільки після проведення робіт зі 

знищення загиблих посівів шляхом культивації або дискування, оранки або іншим 

методом знищення посівів. При цьому знищена площа повинна бути більша або дорівнює 

10га по окремому Страховому полісу. 

5.2. Розрахунки будуть здійснюватися відповідно до договорів страхування між 

Страховиком, Учасником та Організатором Акції.  

5.3. Факт здійснення робіт по знищенню посівів на конкретній площі повинен бути 

підтверджений Актом про знищення застрахованих посівів, складеним Учасником. 

5.4. У разі настання страхового випадку, Страховик впродовж десяти робочих днів після 

фіксації Страхового випадку, перераховує розраховану суму відшкодування на 

банківські реквізити Учасника, вказані в Анкеті. 

5.5. У випадку якщо Страховик має обґрунтовані причини на здійснення оплати страхового 

відшкодування впродовж періоду більше ніж 10 (десять) банківських днів, тоді 

Страховик зобов’язаний повідомити про такі причини Організатора та/або Учасника, 

та/або повірену особу Учасника, в формі електронного листа. 

 

6. ТЕРМІН ДІЇ АКЦІЇ 

6.1. Акція розпочинається 01/04/2019 року та діє до 15/09/2019 року.  

7. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Організатор має право запросити від Учасника додаткову інформацію або додаткові 

документальні підтвердження у разі сумніву в достовірності наданої інформації або 

копіях наданих документів. 
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7.2. Організатор має право відмовитися від укладання Договору страхування за таких умов: 

7.2.1. Учасник не виконав умови Акції; 

7.2.2. Учасник не надав необхідних документів у зазначені строки або надав недостовірні 

дані щодо понесених витрат та застосованої технології; 

7.2.3. Товари не були застосовані у відповідності до вимог, норм та правил їхнього 

застосування. 

7.3. Організатор має право змінювати умови Акції, змінювати Страховика або припинити 

Акцію  на власний розсуд, попередивши про таке усіх Учасників Акції у строк за десять 

днів до набуття чинності таких змін шляхом публікації на сайті www.syngenta.ua, а також 

листами з повідомленнями про зміни, що будуть відправленні усім зареєстрованим 

користувачам електронною поштою. При цьому Організатор не несе відповідальності за 

можливі наслідки припинення Акції 

7.4. У разі розходження положень, зазначених у цій Програмі, і положень, зазначених у 

Договорі страхування, положення Договору страхування мають переважну силу. 

7.5. Участь в Акції є підтвердженням того, що Учасник розуміє, безумовно та повністю 

погоджується з положеннями Програми. Положення Програми можуть бути змінені 

та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку її дії. Одностороння зміна 

та/або доповнення положень Програми можливі у випадку їх затвердження 

Організатором та оприлюднення на сайті https://www.syngenta.ua/meteozahist-0.Такі 

зміни та доповнення набувають чинності з моменту оприлюднення, якщо інше не буде 

спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до положень Програми. 

7.6. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення положень цієї 

Програми і/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення 

приймається Організатором Акції. При цьому рішення Організатора Акції не підлягає 

оскарженню.  

7.7. Приймаючи участь у цій Акції, Учасники надають Організатору згоду на безстрокове та 

безкоштовне: (і) отримання, збирання, обробляння, реєстрацію, накопичення, зберігання, 

зміну, поновлення та використання інформації, яка, відповідно до вимог законодавства, 

становить персональні дані; (іі) заносити таку інформацію до баз персональних даних. 

Надання такої згоди також розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного 

Кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних». 

7.8. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Учасників 

здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту 

їх інтересів. Приймаючи участь в Акції, її Учасники стверджують, що вся надана 

інформація, що становить персональні дані, надана Учасниками на законних підставах і 

вони мають право її використовувати та розпоряджатися нею, в тому числі в рекламних 

цілях. 

7.9. Беручи участь в Акції її Учасник надає згоду (дозвіл) на використання ТОВ «Сингента» 

зразків, цитат, текстів, фотографій, зображення торгових знаків, персональних даних 

компанії та її працівників в рекламних цілях з метою поширення інформації про Акцію.  

7.10. У випадку використання в Акції персональних даних працівників Учасника Акції, 

останній зобов’язується отримати всі необхідні погодження (дозволи, згоди) від таких 

осіб на використання чи обробку їх персональних даних та надати відповідні 

підтверджуючі документи.  
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7.11. Документи, що направляються Учасником Організатору, в тому числі, але не 

обмежуючись - видаткові накладні, акти додаткові документи, не повинні містити 

комерційних даних конкурентів (в тому числі, але не обмежуючись – кількість, вартість, 

умови продажу продукції конкурентів) Організатора. Беручи участь у Акції. Організатор 

не несе жодної відповідальності, якщо така інформація буде зазначена у документах, не 

дивлячись на обмеження, встановлені у цьому пункті. В будь-якому випадку метою даної 

Акції жодним чином не є отримання комерційної інформації конкурентів. Така отримана 

інформація не є волею Організатора і може бути ним отримана лише як наслідок 

недотримання Учасником обмежень, зазначених у цьому пункті Акції в силу різних 

обставин, в тому числі технічних. 

7.12. Учасник Акції гарантує, що жодних прав та законних інтересів третіх осіб порушено не 

було у зв’язку з наданням такої згоди (дозволу) та участі в Акції.  

7.13. У разі направлення  претензії (в тому числі судового позову) до ТОВ «Сингента» та/або 

Учасника щодо неправомірності використання персональних даних, останній 

зобов’язується розглянути та задовільнити їх особисто та за свій рахунок. 

7.14. Організатор Акції залишає за собою право відмовити в участі в Акції без вказання 

причин. 

7.15. Організатор Акції не несе відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, 

таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, 

суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні 

контролю з боку Організатора Акції обставини. 

7.16. Організатор діє в рамках Акції лише в якості Страхувальника і не є страховим агентом 

чи страховим брокером та не здійснює будь-яку діяльність, що відноситься до 

компетенції таких осіб. Організатор не є представником Учасників Акції перед 

Страховиком та навпаки. Організатор не надає послуги страхування чи інші послуги 

Учасникам в рамках цієї Акції.  

 


