לתשומת ליבך ,מכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי
בלבד אודות ביטוח צמחי נוי המוצע לך ,אין
לראות בו מסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות
כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו.
חוזה ביטוח צמחי נוי לעונת  2017/18וחוזה
ביטוח בתי צמיחה לעונת  2017על נספחיהם,
לפי העניין ,הם המסמכים הסופיים והמחייבים
והם הקובעים לכל עניין ועניין .חוזה הביטוח
כולל סעיפים שונים ובכללם סעיפי התניות,
השתתפות עצמית וסייגים לתחולת הביטוח,
ועליך לקרוא אותם בטרם רכישת הביטוח.

בטלפון:

חוזה ביטוח
צמחי נוי

טפסי הרשמה
לביטוח צמחי נוי

חוזה ביטוח
בתי צמיחה

טפסי הרשמה
לביטוח בתי צמיחה

למה לדחות למחר כשאפשר לחסוך היום?
בביטוח נזקי טבע תינתן הנחה בגובה 5%
בדמי הביטוח נטו למקדימים להצטרף לביטוח
עד לתאריך 31.8.2017

לצפיה בסרטון על
ההבדלים בין ביטוח
נזקי טבע לביטוח
אסון טבע

מייל:

@

ביטוח צמחי נוי
לעונת 2017/18
על הזמנתך לקבלת הצעה להגיע לקנט עד לתאריך 15.9.17

ביטוח צמחי נוי לעונת 2017/18

על הזמנתך לקבלת הצעה להגיע למשרדי קנט עד לתאריך 15.9.17
שלום רב,
בשנים האחרונות אנו עדים לשינויי מזג אוויר קיצוניים ובלתי צפויים ,הגורמים
לנזקים כלכלים כבדים בענפי החקלאות השונים .אנו בקנט עומדים לצד מגדלי צמחי
הנוי המבוטחים ,במטרה לספק רשת ביטחון דינאמית ולמזער את היקף הנזקים.

בחמש העונות האחרונות שילמה קנט למעלה מ 25 -מיליון  ₪פיצויים עבור נזקי
טבע ואסונות טבע ,כתוצאה מאירועי אקלים שונים כמו :סערה ,קרה ,ברד ונזקי חום.
הביטוח מאפשר לך להתגונן מפני הפגיעה הכלכלית כתוצאה מנזקי מזג האוויר.
בימים אלו החלה ההרשמה לביטוח.
בביטוח נזקי טבע תינתן הנחה בגובה  5%בדמי הביטוח נטו למקדימים להצטרף
לביטוח עד לתאריך  .31.8.2017ניתן לרכוש ביטוח אסונות טבע לכל הגידולים (למעט
גיאופיטים ושתילים) ,ובתנאי שרכשת גם ביטוח נזקי טבע לאותו הגידול.

ביטוח נזקי טבע
באפשרותך לבחור באחד ממסלולי הביטוח הבאים:
 °ביטוח במחיר קבוע.
 °ביטוח לפי סכומי מכירה בבורסות ההולנדיות.
בשני המסלולים תוכל לבחור באפשרות של השתתפות עצמית מוגדלת בתמורה לדמי ביטוח
מופחתים (בכפוף לאישור קנט).
 °למבוטח לו ארע ו/או למבוטח המחזיק בשטח בו ארע מקרה ביטוח נזקי טבע באותו קוד
גידול – שלוש פעמים או יותר במהלך שש העונות הרצופות הקודמות לעונת חוזה זה ,יגדל
שיעור ההשתתפות העצמית ב 5% -נוספים .יובהר כי המבטח רשאי שלא להגדיל את שיעור
ההשתתפות העצמית כאמור לעיל בכפוף לכללי חיתום שיפעיל מראש ועל פי שיקול דעתו.
השתתפות עצמית:
בקרות מקרה ביטוח לצמחי הנוי המבוטחים הגדלים בשטחים פתוחים ובבתי רשת  -יהיה
שיעור ההשתתפות  10%מהיבול המבוטח בשטח הניזוק.
בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מהתמוטטות בית צמיחה שאינו מבוטח ,יהיה שיעור ההשתתפות
 10%מהיבול המבוטח בשטח הניזוק.
בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מהתמוטטות בית רשת שאינו מבוטח ,יהיה שיעור ההשתתפות
העצמית במסלול הרגיל  15%מהיבול המבוטח בשטח הניזוק ובמסלול ביטוח בהשתתפות
עצמית מוגדלת (נספח  35% )5מהיבול המבוטח לכל השטח המבוטח מאותו מין צמח נוי
באותה שיטת גידול.

ביטוח אסונות טבע
הביטוח מכסה נזקים שיגרמו כתוצאה מאירוע אקלימי ,מחלה או תקיפת מזיקים שלא ניתן היה
להתגבר עליהם ושיגרמו באופן ישיר לנזק כמותי לגידול המבוטח ,כמוגדר בחוזה הביטוח.
 °הביטוח מותנה ברכישת ביטוח נזקי טבע לכל השטחים מאותו מין ושיטת גידול.
 °הוסף בהגדרת מקרה ביטוח תנאי מקדמי הקובע כי בגידולים כלנית ,נורית ,נץ חלב ושושן
(כולל כל הזנים) – יוכר מקרה ביטוח אסונות טבע רק בתנאי שגיל הפקעות /בצלים אינו עולה
על שנה קלנדרית אחת.
לסעיפים המלאים ולשינויים נוספים אנא פנה לחוזה הביטוח  -את חוזה הביטוח תוכל
למצוא גם באתר האינטרנט של קנט  www.kanat.co.ilאו לפנות למחלקת ביטוח במשרדי
קנט בטלפון .03-6270200

ביטוח שתילים רב שנתיים
ביטוח צמחי הנוי אינו כולל את השתילים הרב שנתיים ו/או את חומר הריבוי .כדי לבטחם,
עליך לסמן את מספר השתילים בכל חלקה בטופס המצ"ב.

כיצד מצטרפים לביטוח צמחי נוי?
ההצטרפות לביטוח תעשה ע"י מילוי הטופס המצ"ב.
ההצטרפות לביטוח מותנית בביטוח כל החלקות מאותו מין צמח נוי ואותה שיטת גידול
באותה רמת ביטוח.
עבור כל חלקה יש לרשום את מספר החלקה לפי המיפוי הקיים במשרד החקלאות .במידה
ועדיין לא ביצעת את הרישום ביכולתך לעקוב אחר ההנחיות בקישור הבא לצורך מציאת
מספר החלקה .http://goo.gl/1WpGC2
סמן את אחד ממסלולי התשלומים שבאמצעותו ברצונך לשלם את דמי הביטוח.
באפשרותך להעביר את הטופס בפקס  .03-6270206העברה בפקס מחייבת בדיקתך כי אכן
הפקס התקבל במשרדי קנט.
המועד האחרון להצטרפות לביטוח נזקי טבע ואסונות טבע הוא  .15.9.2017למגדל שיעביר
טפסים עד ה ,31.8.2017-תינתן הנחה בגובה  5%בדמי הביטוח נטו.
הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט ולאחר חלוף  3ימים מתשלום מלא של דמי
הביטוח (לא כולל את יום התשלום) ובתנאי שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה.
קנט רשאית שלא לקבל את כמות צמחי הנוי המבוקשת לביטוח בהתאם להערכותיה
המקצועיות.

ביטוח בתי צמיחה ובתי רשת
הביטוח לגידולי צמחי הנוי אינו כולל את ביטוח בתי הצמיחה ובתי הרשת.
לידיעתך ,במקרה של נזק כתוצאה מהתמוטטות המבנה לגידול במבנה שאינו מבוטח,
תגדל ההשתתפות העצמית לגידול.
כדי להקל עליך את ההצטרפות לביטוח בתי הצמיחה ,באפשרותך למלא טופס אותו תוכל להוריד
ישירות מאתר קנט או לקבלו בפנייה למחלקת ביטוח .לאחר שנקבל את הטופס בקנט נשלח
אליך הצעת מחיר .הצעה זו אינה כרוכה בסקר מקדים למעט אם ברשותך בתי רשת אותם תרצה
לבטח .אם רכשת בעונה שעברה ביטוח לבתי הצמיחה ,תישלח אליך הצעה לחידוש הביטוח.

תשלום פיצויים בהעברה בנקאית
במקרה של זכאות לפיצויים ,ניתן לקבל את תגמולי הביטוח באמצעות מס"ב (העברה
בנקאית) ובכך לזרז את קבלת התשלום בפועל .לצורך העברת תשלום תגמולי ביטוח
מקנט באמצעות מס"ב ,עליך למלא את הפרטים הנדרשים על גבי הטופס המצורף.

שינויים ודגשים עיקריים בחוזה הביטוח:

לתשומת ליבך

נוסף לחוזה סעיף לפיו המבטח מחויב להעביר לממשלה ,לפי דרישתה ,כל נתון או מידע
שנתבקש בדבר פרטי הפוליסות שנמכרו על ידו והממשלה רשאית לעשות כל שימוש
במידע שיתקבל ,לפי שיקול דעתה ,לצורכי בקרה ופיקוח.

במסגרת שיפור השירות ללקוחותינו ,אנו מיישמים מערכת שבאמצעותה תוכל לקבל את
פוליסת הביטוח שלך באמצעות הדואר האלקטרוני .לצורך כך ,נבקשך לעדכן את פרטי
הדואר האלקטרוני בטפסי הביטוח המצ"ב.

