


СК «ЕКСПО СТРАХУВАННЯ» 
працює на ринку з 2007 року, де 
зарекомендувала себе як надійного 
партнера. 

Компанія має ряд нагород та 
відзнак.  
Рівень надійності за даними 
РА "Стандарт-Рейтинг», 
характеризується на рівні uaАА.
Компанія має 38 ліцензій.

Основними напрямками діяльності 
є: авіастрахування, агрострахування, 
морське страхування.



За оцінками світових експертів 65-70% втрат, 
пов'язаних з несприятливими погодними та 

кліматичними умовами, перепадає на сільське 
господарство. Україна, з її унікальними чорноземами 

і природно-кліматичними умовами, має значний 
потенціал для подолання поточних проблем, що 

стримують розвиток сільського господарства і 
відновлення слави України, як житниці Європи.

Однак на території України втрати врожайності від
несприятливих погодних умов в окремі роки можуть

досягати 45-50%, а при поєднанні декількох
несприятливих явищ - 70% і більше

(вимерзання, загибель від льодової кірки, посуха).
Істотними є втрати внаслідок недотримання

технологій, викликаних нестачею фінансування.
Вирішення проблеми збитковості сільського 

виробництва – в страхуванні!

Майбутнє України - в розвитку аграрного сектора!
Сьогодні все частіше піднімається питання світової

продовольчої кризи.



Рада прийняла законопроєкт №5104 про 
агрострахування

Верховна Рада підтримала законопроєкт №5104 «Про 
внесення змін до Податкового кодексу України щодо

удосконалення правового регулювання страхування
сільськогосподарської продукції з державною 

підтримкою».
Розмір часткового відшкодування

сільськогосподарським товаровиробникам страхових
платежів (премій) визначено на рівні до 60% 

зважаючи на практику попередніх періодів дії
аналогічних програм підтримки.

В бюджеті вже в 2021 році виділено кошти на 
підтримку. 

В даний час сільгоспвиробникам пропонується один 
вид страхування – страхування посівів на 

перезимівлю. 

В даний період страхування з державною підтримкою 
не працює до прийняття підзаконних актів. 



Ми знаємо як вирішити проблему 
страхового захисту українського 
фермера та надати гарантію 
кредитору.
Наша команда працює з фермерами 
більше 10 років.

Маємо досвід роботи з фермерами, 
великими агрокомпаніями, банками, 
кредитними спілками та 
лізингодавцями.
Досконально вивчили досвід інших 
країн. 
Високо цінуємо та підтримуємо 
ініціативи USAID по кредитуванню 
фермерів. 

Сьогодні пропонуємо пільговий 
страховий продукт «Захист 
фермера», який на 100% вирішує 
проблеми збитків та гарантій по 
кредитуванню. 



Концепція страхового продукту
«Захист фермера»

Продукт розроблено для малих та 
середніх фермерських господарств, які
вирощують сільськогосподарські
культури. 
Страховий продукт забезпечує 100% 
фінансову підтримку в разі загибелі 
посіву.
Страхуються озимі, ярі, технічні 
культури.
Варіанти періоду страхування (на вибір
страхувальника)
1. Весь цикл виробництва
2. Перезимівля
3. Весна-літо



2.Кукурудза 
   Не страхується 

2.Кукурудза 
Страхова сума = =15 500.00 грн.    
Страховий платіж = 15 500.00 х 1.79% = 277,45 грн. 
Страхове відшкодування  = 15 500.00 грн.  

3.Соняшник   
Не страхується  

3.Соняшник   
Затрати на посів та вирощування = Страхова сума = 
=13 500.00 грн.    
Страховий платіж =13 500.00 х 1,79% = 241,65 грн. 
Страхове відшкодування  = 13 500.00 грн.  

 

Порівняльний  аналіз 
 страхування з держпідтримкою та пільговим страховими продуктами: 

Припущення: 
1. Страхується посів:  

а) пшениці озимої; б) кукурудзи на зерно; в) соняшника. 
2. Площа на страхування – 1 га 
 

3. Регіон – Центральний (Черкаська область) 4. Франшиза: - з держпідтримкою: 20% 
- пільговим страховими продуктами: 0% 

Страховий тариф: 
- з держпідтримкою: 
а) пшениця озима – 4.8%(по таблиці); 
б) кукурудза на зерно- не страхується; 
в) соняшник - не страхується 

- за пільговим страховими продуктами: 
а)пшениця озима-2,82%(зима),- 3,79%(повний цикл); 
б) кукурудза на зерно- 1,79% (повний цикл); 
в) соняшник - 1,79% (повний цикл) 

 
Статистичні дані для страхування: 
1. Пшениця озима 
Середні затрати на посів та вирощування -  14 500.00 грн/га 

1. Кукурудза 
Середні затрати на посів та вирощування -  15 500.00 грн/га 

3.Соняшник   
  Середні затрати на посів та вирощування -  13 500.00 грн/га 

 

Розрахунок: 
З держпідтримкою Пільгове страхування 

1. Пшениця озима 
Страхова сума =   14 500.00 грн 
Страховий платіж =  14 500.00 грн х  4.8% = 696,00 грн. 
Страхове відшкодування  (80%) = 11 600.00 грн. 
Страхове відшкодування загибель літо = 00,00 грн. 

1. Пшениця озима 
Страхова сума =14 500.00 грн.    
Страховий платіж(зима) = 14 500.00 х 2,82% = 408,90 грн. 
Страховий платіж(повний цикл до збору урожаю) = 
14 500.00 х 3.79% = 549,55 грн. 
Страхове відшкодування (100%)  = 14 500.00 грн.  

 



При усереднених припущеннях по регіону
вирощування затрат на посів і вирощування

культури порівняльний аналіз страхування з 
держпідтримкою та пільговим страховими

продуктами  показує значну різницю в сумах 
страхових платежів. При цьому, при 

незначних затратах на страхування по 
пільговому продукту фермер отримує повне

відшкодування своїх затрат на посів та 
вирощування культури, як при страхуванні

зимових ризиків так і при страхуванні на 
весь період вирощування до збору урожаю, 

що гарантує дрібним та середнім
фермерським господарствам беззбитковість

господарської діяльності та фінансову
стабільність.

Страхування урожаю з державною 
підтримкою, не зважаючи на їх більш високу

вартість, дозволяє фермеру також частково
компенсувати з бюджету свої витрати на 

страхування, проте страхуються тільки
зимові ризики. Виплата компенсує витрати

тільки на 80%. Весняно-літні ризики не 
компенсуються, не компенсуються також

втрати по технічних та ярих культурах. 



Надаємо широкий спектр 
страхового захисту

Страхування садів

Майбутній (очікуваний) урожай багаторічних плодових
культур
Страховий випадок
Неотримання або недоотримання врожаю багаторічних
плодових культур.
Втрата якості врожаю багаторічних плодових культур, а 
саме плодів, що призначені для реалізації у свіжому
вигляді, внаслідок настання страхових ризиків.

Страхування тварин
- Велика рогата худоба
- Свині
- Коні

Страхування сільськогосподарської техніки
- Збиральна техніка
- Посівна техніка
- Ґрунтооброна техніка
- Кормозаготівельні машини
- Додаткове навісне обладнання



Індивідуальний 
підхід до кожного 
клієнта. 

Завжди разом!

І. В. Назаренко
Заступник Директора з 
агрострахування
Корпоративний мобільний телефон 
(067)-384-57-55
www.exposk.com.ua
e-mail: chrk.expo@gmail.com

http://www.exposk.com.ua/
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