ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МОНСАНТО УКРАЇНА»
Додаток № 1 від 22 червня 2021 р.
До Н А К А ЗУ № 22/21 від 22 червня 2021 р.
Умови проведення маркетингової акції «Технологія 360°»
Назва Акції

Маркетингова акція – «Технологія 360°» («Акція») проводиться спільно
Партнерами Акції на всій території України, за винятком тимчасово
окупованих територій та територій проведення ООС.

Мета проведення Акції

Метою проведення Акції є:
1. Активізація просування на ринку та збільшення продажів гібридів
озимого ріпаку DEKALB компанією ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА» у
господарському сезоні 2021/2022.
2. Надання комплексних агрономічних рішень для кінцевих споживачів
що сприятиме налагодженню взаємовигідної співпраці.
3. Створення умов для мінімізації фінансових ризиків учасників Акції, що
пов’язані з вирощуванням озимого ріпаку.

Продукція, що бере
участь в Акції

В Акції бере участь наступна продукція («Акційна Продукція») :
1. Гібриди озимого ріпаку ТОВ «Монсанто Україна» ТМ DEKALB, а саме
ДК ЕКСЕПШН, ДК ЕКЗОДУС, ДК ЕКСПЕНШН, ДК Експіро, ДК
ЕКСПОВЕР, ДК Експрешн, ДК ЕКСПРІТ, ДК ЕКСТОРМ, ДК Екстракт, ДК
ІМАРЕТ КЛ, ДК ІМІСТАР КЛ, ДК ІММІНЕНТ КЛ, ДК ІМПЛЕМЕНТ КЛ, ДК
Імпрешн КЛ, ДК Платінум, ДК СЕАКС, ДК СЕНСЕЙ, ДК СІКВЕЛ.
2. Фунгіциди ТОВ «БАЙЄР»: Тілмор®, Фолікур®.

Партнери Акції

1. ТОВ «Байєр», Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 4-Б, ЄДРПОУ
22911794, ІПН 229117926659.
2. ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА», Україна, 01033, м. Київ,
Володимирська, 101а, ЄДРПОУ 21681926, IПН 216819226586.

Організатор Акції

ТОВ «Байєр»
Україна, 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, 4-Б
ЄДРПОУ 22911794, ІПН: 229117926659.

Строки
проведення Акції

Акція проводиться з 01.07.2021 року по 30.04.2022 року.

Детальні умови участі
в Акції

1. Взяти участь в акції можуть сільськогосподарські виробники
(«Учасники Акції») , які придбали та застосували Акційну Продукцію на
площі не менше 200 га:


1

вул.

Будь-які
гібриди
озимого
ріпаку
DEKALB®,
у кількості від 66 п.о1. (при нормі висіву 1 п.о. на 3 га); ТА

Кожна посівна одиниця містить 1500000 насінин озимого ріпаку.
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Фунгіцид Тілмор® або Фолікур® на всю площу під озимим
ріпаком DEKALB® (1 осіння фунгіцидна обробка посівів з нормою
внесення не менше 0,8 л/га);

2. Учасники Акції приєднуються до програми у два етапи:
ЕТАП 1: Приєднання до програми страхування несходів:
Для Учасників Акції, які придбали і посіяли гібриди озимого ріпаку
DEKALB® на площу від 200 га (при нормі висіву 1 п.о. на 3 га). Дата
видаткової накладної, що фіксує обсяг Акційної Продукції має бути не
раніше 01 червня 2021 року.
Для приєднання до першого етапу страхової програми Учасники Акції
мають:
1

2

3

За 5 днів до дати посіву направити Страховику на електронну
адресу Maryna.Kononir@WillisTowersWatson.com в електронному
вигляді пакет документів, а саме: Заява на страхування, карта
полів, видаткові накладні на купівлю насіння.
З 01 серпня до 30 вересня в залежності від регіонів та граничних
дат посіву провести спільний огляд посівів з представником
Страховика.
Після 15 жовтня отримати електронний сертифікат, який
підтверджує приєднання до програми страхування несходів із
зазначеним переліком застрахованих полів.

ЕТАП 2: Приєднання до програми страхування неперезимівлі
Для Учасників Акції, які придбали і здійснили одну фунгіцидну обробку
препаратами Тілмор® або Фолікур® на всю площу під озимим ріпаком
DEKALB® (норма внесення не менше 0,8 л/га). Дата видаткової накладної,
що фіксує обсяг Акційної Продукції, має бути з 01 липня до 01 листопада
2021 року.
Для приєднання до другого етапу страхової програми Учасники Акції
мають:
1. Направити
Страховику
на
електронну
адресу
Maryna.Kononir@WillisTowersWatson.com
копії
видаткових
накладних на купівлю Тілмор® або Фолікур® .
2. Отримати оновлений електронний сертифікат, який підтверджує
приєднання до програми страхування неперезимівлі із зазначеним
переліком застрахованих полів і оновленою страховою сумою і
франшизою.
3. Вимоги до видаткових накладних:
 Дата видаткової накладної має бути:
✓ для насіння не раніше 01 червня 2021 року.
✓ для Тілмор® або Фолікур® з 01 липня до 01 листопада
2021 року.


Видаткова накладна має містити зафіксований обсяг Акційної
Продукції і ціну придбаної Акційної Продукції, дату її придбання.
Якщо Акційна Продукція придбана не у офіційного
дистриб’ютора, Учасники Акції, на вимогу Організатора Акції,
мають надати Страховику копії видаткових накладних, які
підтверджують, що придбання Акційної продукції здійснювалось
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по ланцюгу у офіційного Дистриб’ютора ТОВ «МОНСАНТО
УКРАЇНА» або ТОВ «БАЙЄР».
3. Для отримання інформаціії щодо переліку офіційних дистриб’юторів:
 ТОВ
«БАЙЄР»
перейдійть
за
посиланням:
https://www.cropscience.bayer.ua/uk-UA/About/Distributors.aspx


Офіційні дистриб’ютори ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА»:
https://www.dekalb.ua/distrib-utori

4. Акційна пропозиція полягає у наступному:
Учасники, які виконали заявлені Умови Акції мають право на отримання
винагород(и) (надалі «Винагорода»):
a.

Страхування посівів озимого ріпаку DEKALB від ризиків
несходів та неперезимівлі за рахунок ТОВ «БАЙЄР» та
ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА». ТОВ «БАЙЄР» та ТОВ
«МОНСАНТО УКРАЇНА» самостійно та на власний розсуд
визначають страхову компанію та умови співпраці зі
страховою компанією.

b.

Доступ до супутникового моніторингу посівів на
цифровій платформі Climate FieldView. Доступ до
супутникового моніторингу посівів на цифровій платформі
Climate FieldView надається за умови реєстрації Учасником
Акції особистого кабінету на цифровій платформі Climate
FieldView та прийняття Учасником Акції усіх правил та умов
реєстрації на цифровій платформі Climate FieldView.

Порядок отримання Винагороди: страхування посівів ріпаку від неперезимівлі.
Предмет страхування

Посіви озимого ріпаку.

Страховик

ПАТ «СK «ПЗУ Україна» та СК «ARX» на умовах співстрахування.

Страхувальник та
платник страхового
платежу

ТОВ «Байєр» і ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА».

Вигодонабувач, який
отримує страхове
відшкодування

Застрахований клієнт - сільгоспвиробник, який виконав умови участі в
Акції, Учасник Акції.

Період страхування

Від моменту підписання Страховою компанією, Страхувальником та
Учасником Акції акту огляду посівів озимого ріпаку до 30 квітня 2022 року.

Страхова сума
(вартість, на яку
застраховані посіви)

Сума фактичних витрат (у гривнях без ПДВ), які Учасник Акції витратив
на купівлю Акційної Продукції, яка розраховується як вартість витрат на
Акційну Продукцію на посів 1 (одного) га (грн.) щодо кожної ділянки,
помножена на площу посіву поля АЛЕ в будь-якому разі не більше 108
доларів США (в гривневому еквіваленті за курсом НБУ станом на
01/07/2021) без ПДВ за 1 (один) гектар («Ліміт покриття»).
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Франшиза

30% від Страхової суми для програми страхування від ризиків несходів
15% від Страхової суми для програми страхування від ризиків
неперезимівлі.

Страхові ризики*
(*Детальний перелік
страхових ризиків
встановлюється у договорі
страхування)

Страховий випадок*
(*Детальні правила
визначення настання

Вимерзання, ожеледь, випрівання, вимокання, крижана кірка, випинання,
заморозок, посуха, суховій, град, злива, сильна злива, тривалі дощі,
сильний вітер, пилова буря, пожежа, шквал, смерч, видування (здування),
сель, лавина, земляний зсув, протиправні дії третіх осіб, що виражаються
у крадіжках, хуліганських діях стосовно рослинних насаджень,
зневоднення на землях, які підлягають примусовому зрошенню або
заводнення, епіфітотійний розмноження шкідників рослин, епіфітотійний
розвиток хвороб рослин,
інші несприятливі погодні умови, що
перешкоджають появі сходів та вегетації рослин.

Відсутність сходів, загибель посівів. Критерієм загибелі посівів вважається
наявна густота стояння рослин менше 15 шт на кв. м. в цілому на полі або
його суцільній ділянці.

страхового випадку
встановлюються у договорів
страхування)

Розрахунок страхового
відшкодування та
порядок його виплати

Документи* для
виплати страхового
відшкодування Учаснику
Акції
(*Страховик додатково може
вимагати інші документи,

Для кожного поля: Відшкодування = Страхова Сума - Франшиза
де:
✓ Страхова Сума = Сума фактичних витрат на Акційну Продукцію
на га (UAH) без ПДВ * площа (га);
✓ Франшиза виражається у відсотках від страхової суми.
Страхове відшкодування виплачується Страховиком на рахунок Учасника
Акції не пізніше, ніж через 15 робочих днів з моменту надання оригіналів
усіх документів для виплати страхового відшкодування, що передбачені
договором страхування, та прийняття Страховиком рішення про виплату
страхового відшкодування.
Виплата здійснюється тільки після проведення робіт по знищенню
пошкоджених посівів будь-яким зручним способом (включаючи їх пересів).
✓ Письмова заява на виплату страхового відшкодування;
✓ Акт загибелі посівів, складений страховою компанією після огляду;
✓ Акт про проведення робіт по культивації, дискуванню або оранці
пошкоджених посівів;
✓ Документи, що підтверджують закупівлю насіння ріпаку DEKALB і
засобів захисту рослин BAYER та їх списання у господарстві.

передбачені у договорі
страхування)

Області розташування
посівів, що
приймаються на
страхування

Одеська, Херсонська, Запорізька, Миколаївська, Дніпропетровська,
Харківська, Кіровоградська, Київська, Житомирська, Вінницька, Черкаська,
Полтавська, Сумська, Чернігівська, Хмельницька, Волинська, Рівненська,
Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька Тернопільська , Закарпатська.
У Донецькій і Луганській області в програмі страхування беруть участь
виключно території, які підконтрольні Україні.
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Загальні вимоги щодо
прийняття посівів на
страхування

✓

Глибина посіву – 2-5 см.

✓

Дотримання строків сівби. Посів проводиться в терміни, згідно до
рекомендацій ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА»:
Волинська,
Рівненська,
Київська,
Чернігівська,
Сумська,
Полтавська, Харківська, Луганська, Донецька області - до 05.09.
Львівська,
Івано-франківська,
Закарпатська,
Тернопільська,
Хмельницька,
Вінницька,
Дніпропетровська області - до 10.09.

Чернівецька,
Черкаська,

Кропивницька та Запорізька області - до 15.09.
Одеська, Миколаївська, Херсонська області - до 20.09.
Дотримання густоти сівби (від 350 тис./га до 600 тис./га залежно від
строку посіву).
✓ Дрібно грудочкувата структура ґрунту (грудки діаметром більше 2
см не повинні перевищувати 30% всієї маси ґрунту в посівному
шарі).
✓

Порядок отримання Винагороди: доступ до супутникового моніторингу посівів на цифровій
платформі Climate FieldView.
Предмет винагороди

Провайдер винагороди
Порядок отримання
винагороди

Доступ до супутникового моніторингу посівів на цифровій платформі
Climate FieldView.
ТОВ «МОНСАНТО УКРАЇНА» (надалі – «Провайдер доступу»).
Учасник Акції, який виконав всі Умови Акції і приєднався до другого етапу
страхування від ризиків неперезимівлі має право за окремим запитом
отримати безкоштовний доступ до супутникового моніторингу своїх посівів
на цифровій платформі Climate FieldView з функціоналом доступу
FieldView Prime від Провайдера доступу.
Кроки для отримання доступу Доступ до Field View Prime:
1. Учасник акції отримує від Провайдера Доступу по Акту прийому передачі Сертифікат на Код підписки на Послуги Climate

Fieldview Prime. Код підписки – цифровий код, який надає право
на необмежений цілодобовий доступ до Climate Fieldview Services
через
акаунт
Climate
FieldView™
на
веб-сайті
https://climatefieldview.com.ua протягом 365 днів з моменту
активації. Отриманий промокод необхідно використати до 15
березня 2022 року включно.
2. Учасник самостійно реєструється на сайті
https://climatefieldview.com.ua/ та вводить отриманий промокод
для знижки.
3. У системі необхідно створити або завантажити межі полів
господарства для подальшого супутникового моніторингу, доступ
до якого буде діяти протягом 365 днів з моменту активації.
Інші умови Акції
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Порядок інформування
Учасників Акції про
умови Акції

1. Рекламна
інформація
про
проведення
Акції
буде
розміщена Організатором в період з 1 липня 2021 в мережі
Інтернет.
2. Інформування Учасників Акції проводиться шляхом розміщення цих
Умов проведення Акції на весь Період проведення Акції на
сайті https://www.dekalb.ua/

Інші умови

1. Всі Учасники Акції, беручи в ній участь, погоджуються з цими
Умовами та зобов'язуються дотримуватись і виконувати їх.
2. Всі результати Акції та/або рішення Організатора
остаточними й оскарженню не підлягають.

Акції

є

3. Організатор Акції може має право відмовити в участі в Акції у
випадку, якщо:
a. Учасник не виконав Умови Акції.
b. Учасник Акції не надав необхідні документи в зазначені терміни
або надав неправдиві дані про витрати на Акційну Продукцію й
застосовану технологію.
c. Акційна Продукція не була використана відповідно до її
господарського призначення та вимог, норм і правил її
застосування.
d. Організатор досяг запланованих лімітів щодо Учасників Акції.
4. У разі виникнення ситуацій, що припускає неоднозначне
тлумачення цих Умов, будь-яких спірних питань та (або) питань, не
врегульованих цими Умовами, остаточне рішення приймає
Організатор Акції.
5. Якщо Умови Акції і умови страхового договору відрізняються, то
умови страхового договору матимуть переважне значення.
6. Організатор Акції не несе відповідальності перед Учасниками Акції
стосовно подальшого використання отриманої Винагороди, за
неможливість Учасниками Акції скористатись Винагородою з будьяких причин, які не залежать від Організатора Акції, а також за
можливі наслідки використання Винагороди Акції, а також не надає
жодних гарантійних зобов’язань щодо якості товарів/послуг;
7. Організатор Акції має право вносити будь-які зміни та/або
доповнення в ці Умови на будь-якому етапі проведення Акції, в тому
числі змінювати строки дії Акції, строки видачі, умови отримання та
використання з їх публікацією на сайті https://www.dekalb.ua/.
8. Організатор Акції та залучені ним треті особи не несуть
відповідальності у разі настання форс-мажорних обставин, таких як
стихійні лиха, пандемії, пожежа, повінь, військові дії будь-якого
характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на
території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку
Організатора Акції/ залучених ним третіх осіб обставини.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«МОНСАНТО УКРАЇНА»
Персональні дані

1. Учасник Акції діє від імені господарства, яке він представляє.
Учасник Акції бере на себе всі ризики відповідальності і наслідків,
пов'язаних з можливою участю в Акції та отриманням Винагороди.
2. Беручи участь в Акції, кожен Учасник підтверджує, що
ознайомлений і повністю згоден з цими Умовами, буде їх
дотримуватися, що він ознайомлений з правами, які стосуються
його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані
персональні дані є згодою на їх обробку Організатором Акції на свій
розсуд будь-якими способами з рекламною, маркетинговою та/або
будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України,
а також цим підтверджує, що Організатор Акції та інші треті особи
звільнені від зобов'язання направляти Учаснику письмове
повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким
передаються персональні дані Учасника.
3. Організатор Акції вживає належних заходів для збереження, але не
несе будь-якої відповідальності за захист персональних даних від
неправомірного або випадкового доступу до них, знищення,
перекручення, блокування, копіювання, поширення персональних
даних, а також інших неправомірних дій третіх осіб, а також. за
порушення прав третіх осіб в результаті дій Учасника з розміщення
таких персональних даних.

