
           
         Як стати учасником Програми?
Для того, щоб стати учасником програми «SUNFLOWER INSURANCE» Вам 
необхідно:
1. придбати і використати насіння соняшнику Pioneer P64LE25 і PR64F66
    від компанії CORTEVA Agriscience;
2. звернутися до представника компанії CORTEVA Agriscience у Вашому регіоні;
3. подати анкету-заяву до 01 травня 2020 р.

         Критерії прийняття на страхування
• Рослини у фазі 4-6 листків, рівномірні, добре розвинені. Відсутність або
   незначна кількість бур'янів. Густота стояння рослин 55-70 шт. на 1 кв. м.
• 5-річна середня історична врожайність по підприємству дорівнює або вище,  
   ніж 1,5 т / га.
• Прийняття посівів на страхування після їх передстрахового огляду.
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Страхування соняшнику - стисло

Якщо врожайність господарства впаде нижче 1,5 т / га внаслідок 
негоди, агровиробник отримує відшкодування.

Відшкодування становить 900 грн за кожні 0,1 т нижче показника 1,5 т/га.

Вартість такого страхування - 337,50 грн/га.



          Перелік документів для участі:

•  Заява-анкета на страхування;
•  Карта-схема полів;
•  Копії видаткових накладних, що підтверджують закупку товару;
•  Статистика врожайності за останні 5 років за формою №29-сх.

          Приклад розрахунку: 

Площа посівів по господарству: 1 000 га.
Загальна страхова сума = 1,5 * 9 000 * 1 000 = 13 500 000 грн.
Страховий платіж: 1 000 * 337,50 = 337 500 грн.

Варіант збитку №1:
Внаслідок несприятливих погодних умов повна загибель рослин.
Врожайність 0 т/га.
Страхове відшкодування = 13 500 000 грн. 

Варіант збитку №2:
Внаслідок несприятливих погодних умов зниження врожайності до 1,0 т/га.
Страхове відшкодування = (1,5 - 1,0) * 1 000 * 9 000 = 4 500 000 грн.

Варіант збитку №3:
Внаслідок несприятливих погодних умов зниження врожайності до 1,5 т/га 
та більше.
Страхове відшкодування - відсутнє.
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