ЗЕРНОГРОШІ. ПРОГРАМА "УРОЖАЙ"
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ ЩОДО УЧАСТІ У ПРОГРАМІ «УРОЖАЙ» ("ПРОГРАМА")
УЧАСНИКИ:
Сільгоспвиробник, який купує насіння ДЕКАЛБ (i) безпосередньо у Монсанто, або (ii) або Дистриб'ютор, який купує
насіння ДЕКАЛБ безпосередньо у Монсанто та має власне зерно в наявності.

А.

ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ
Крок 1. Учасник укладає із Монсанто договір купівлі-продажу насіння на умовах 100% попередньої оплати за
формою, яка застосовується у Монсанто ("Договір купівлі-продажу насіння").
Крок 2. Учасник надає Монсанто заявку на участь в Програмі ("Заявка").
Крок 3. Монсанто розглядає Заявку протягом 5 робочих днів та, в разі підтвердження про зарахування до
Програми, Монсанто та Учасник укладають додаткову угоду до Договору купівлі-продажу насіння, яка має
передбачати умови надання зернової компенсації ("Зернова компенсація") та інші умови участі в Програмі.
Крок 4. Учасник укладає Договір купівлі-продажу зерна ("Договір купівлі-продажу зерна") з першокласним
міжнародним трейдером, якщо інше не погоджено з Монсанто ("Трейдер").
Крок 5. Учасник здійснює відвантаження зерна за Договором купівлі-продажу зерна та отримує оплату за зерно.
Крок 6. З метою виконання умов Програми Учасник надає Монсанто наступні документи:
i.
копія Договору купівлі-продажу зерна;
ii.
копії документів, які підтверджують відвантаження зерна Трейдеру, на суму не менш, ніж 70% від ціни
Договору купівлі-продажу насіння (документи мають бути датовані терміном не раніше, ніж один місяць
до моменту оплати).
Крок 7. Учасник здійснює 100% попередню оплату за насіння на користь Монсанто.
Крок 8. Монсанто здійснює відвантаження насіння Учаснику.
Крок 9. При виконанні умов Програми, Учаснику надається Зернова компенсація у розмірі 8 доларів США за мішок
насіння у разі реалізації зерна першокласному міжнародному трейдеру, якщо інше не погоджено з Монсанто (за
винятком реалізації зерна власному трейдеру), або в розмірі 4 доларів США за мішок насіння в разі реалізації
зерна власному трейдеру, на умовах, передбачених в Договорі купівлі-продажу насіння. Зернова компенсація не
застосовується щодо 30% від загального обсягу насіння.
Варіанти надання Зернової знижки/компенсації:
1. Включення зернової знижки в рахунок за умови наявності документів, вказаних у Кроці 6;
2. Включення зернової знижки в суму усіх ретроактивних знижок;
3. Нарахування зернової знижки ретроактивно з виплатою по закінченню сезону (листопад 2016) по курсу
попередньої оплати.

