ЗАСТРАХОВКА
РАПИЦА
Срещу
непоникване
при суша

СТЪПКИ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ СРЕЩУ СУША НА СЕМЕНА РАПИЦА DEKALB®
1. Подписване на ваучер с представител на Байер до 01.08.2022 г. за Южна България и 15.08.2022 г.
за Северна България.
2. Покупка на семена рапица DEKALB® до 15.09.2022 г.
3. Сеитба на семена рапица DEKALB® до 01.10.2022 г.
4. Подаване на заявление за засети площи до 01.10.2022 г. Заявлението трябва да съдържа информация за номера на парцела и засетите хибриди на всеки конкретен парцел. Информацията се
подава към застрахователен брокер Марш (Marsh).
5. Срок за изпращане на застрахователен сертификат и процедура за възстановяване: 10.10.2022
г. Сертификатът и процедурата се изпраща по електронна поща от Марш до всички земеделски
производители, подали информация за засетите площи рапица DEKALB®.
6. Застрахователен период: 01.10 – 31.10.2022 г.
7. Подаване на заявление за щета от 31.10.2022 г. до 15.11.2022 г. Информация за засегнатите площи рапица DEKALB® се изпраща до Марш.
8. След 01.11.2022 г. застрахователят извършва оглед на засегнатите площи и установяване на
щетата.
9. Изпращане на документи за валидация на развалени площи рапица от 15.11.2022 г. до 30.04.2023 г.
10. Срок за унищожаване на посева до 30.04.2023 г.
КАК РАБОТИ ЗАСТРАХОВКАТА

• Застраховката покрива непоникване на рапица в резултат на суша и се отнася за всички хибриди
на Байер.
• Застраховката обхваща период на поникване от 01.10.2022 г. до 31.10.2022 г.
• При наличие на по-малко от 20 растения/m2 или повече от 20 растения/m2 във фаза до BBCH 09
(котиледон, излязъл над почвената повърхност) след 31.10.2022 г., застраховката се счита за
активирана.

• Отчитането на щета става след подаване на заявление, в което се посочва номер на парцела.
• След получаване на заявлението се извършва посещение на място от служител на застрахователя, за да се установи щетата.
• Срок за унищожаване на посева 30.04.2023 г. При унищожаване на рапицата е необходимо изпращане на снимка с GPS координати на унищоженото поле, за да се валидира застраховката.
• Всяка необходима информация за валидиране на застраховката ще се изпраща директно до Марш
или чрез специално разработен портал.
• Застраховката се активира от момента на засяване на семената, но не по-късно от 01.10.2022 г.
• Застраховката приключва след поникването на семената (фаза котиледон), но не по късно от
31.10.2022 г.

КАКВО Е НЕОБХОДИМО ДА НАПРАВИ ЗЕМЕДЕЛСКИЯТ СТОПАНИН?

• Да извърши подходящи и съобразени с условията обработки и растителнозащитни мероприятия.
• Да осигури добър контакт на семето с почвата.
• Да съблюдава препоръките на Байер по отношение на отглеждането на рапица.
• Да спази посочените по-горе стъпки и срокове.
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

• Ако броят на растенията е по-малък от 20 на m2 в момента на изтичането на полицата на
31.10.2022 г.
•Н
 алице е доказано унищожаване на площта с рапица чрез снимка с GPS кординати.
• Засетите семена на унищожените площи са с марка DEKALB®.

СХЕМА НА СТЪПКИТЕ ЗА ЗАСТРАХОВАНЕ

Сеитба до 01.10.2022 г.

Подписване на ваучер с
представител на
Байер до
1.08.2022 г. за
Южна България и
15.08.2022 г. за
Северна България

01.10.2022. – 31.10.2022 г.
период на полицата и поникване
на семената

Подаване на заявление
за засети площи до
1.10.2022 г.
Подаване на заявление за щета
30.10.2022 г. – 15.11.2022 г.

Посещение на оценител

Изпращане на документи за валидация на развалени
площи рапица - 15.11.2022 г. – 30.04.2023 г.

Покупка до
15.09.2022 г.
Срок за унищожаване на посева
до 30.04.2023.

КОМБИНИРАНИ ПРОМОЦИОНАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЖИТНИ КУЛТУРИ И РАПИЦА

Условия

Срок

На първите закупени 100 л Баритон® Супер и 40
торби* семена рапица Декалб®, Байер предоставя
безплатно 5 л Баритон® Супер + 4 торби семена
рапица Декалб®

За фактурирани количества в периода от
01.06.2022г. до 01.08.2022г.

На всеки закупени 400 л Матено® Форте + 40 торби
семена рапица Декалб®, Байер предоставя безплатно
15 л Матено® Форте

За фактурирани количества в периода от
01.06.2022г. до 01.08.2022г.

* На първите закупени 40 торби. Закупени количеста, които участват в тази промоционална кампания, не могат да бъдат част от други промоционални кампании на Организатора.

