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

בטלפון:

חוזה ביטוח
ירקות

טפסי הרשמה
לביטוח ירקות

לצפיה בסרטון על
ההבדלים בין ביטוח
נזקי טבע לביטוח
אסון טבע

מייל:

@

ביטוח מורחב בירקות

כנגד נזקי טבע ואסונות טבע
לעונת 2017/18

ביטוח מורחב בירקות כנגד נזקי טבע
ואסונות טבע לעונת 2017/18

בכל אחד מהביטוחים (נזקי טבע ואסונות טבע) יש לבטח את כל החלקות מאותו מין
ואותה שיטת גידול באותה רמת ביטוח .למען הסר ספק יובהר ,כי מבוטח שבחר לבטח
גידול (מין ושיטת גידול) בביטוח מורחב מחויב לבטח בביטוח המורחב את כל השתילות/
הזריעות מאותו גידול (מין ושיטת גידול) עד  30יום ממועד השתילה/הזריעה האחרונה.
יש למלא את הפרטים הנדרשים לפי חלקות ולהקפיד כי השטח הינו לפי חלקה רציפה אחת
(במקרה של גידול זהה בבית צמיחה ובבית רשת יש למלא כל חלקה בנפרד) .אין לאחד חלקות
ולרשום אותן כחלקה אחת.
עבור כל חלקה יש לרשום את מספר החלקה לפי המיפוי שערכת במשרד החקלאות .במידה ועדיין
לא ביצעת את הרישום ביכולתך לעקוב אחר ההנחיות בקישור הבא לצורך מציאת מספר החלקה
http://goo.gl/4yWAz4
המועד האחרון להצטרפות לביטוח המורחב הוא  15ימים מיום זריעה/השתילה של כל חלקה,
ובכל מקרה  3ימים לפחות לפני קרות מקרה ביטוח (לא כולל יום קבלת הנתונים אצל המבטח).
סמן את אחד ממסלולי התשלום שבאמצעותו ברצונך לשלם את דמי הביטוח .באפשרותך
להעביר את הטופס בפקס  .03-6270206העברה בפקס מחייבת בדיקתך כי אכן הפקס
התקבל במשרדי קנט.
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.

שלום רב,
בשנים האחרונות אנו עדים לשינויי מזג אוויר קיצוניים בלתי צפויים הגורמים לנזקים
כלכלים כבדים בענפי החקלאות השונים .אנו בקנט עומדים לצד מגדלי הירקות
המבוטחים ,במטרה לספק רשת ביטחון דינאמית ולמזער את היקף הנזקים.
בשלוש שנים האחרונות שילמה קנט כ 257-מיליון  ₪למגדלי הירקות בגין נזקי
טבע ואסונות טבע ,כ 235 -מיליון  ₪מתוכם שולמו למבוטחים בביטוח המורחב.
הביטוח המורחב מאפשר לך להתגונן טוב יותר מפני הפגיעה הכלכלית כתוצאה
מנזקי מזג האוויר.
מועצת הצמחים  -ענף הירקות ,רכשה ביטוח נזקי טבע בסיסי וביטוח אסונות טבע
בסיסי לכל מגדלי הירקות אשר רשומים במועצה כחוק.
בימים אלו החלה ההרשמה לביטוח המורחב.
ביכולתך לרכוש ישירות בקנט ביטוח נזקי טבע מורחב וביטוח אסונות טבע מורחב
הנותנים כיסוי ביטוחי גבוה יותר בעת נזק .בנוסף ,ההשתתפות העצמית בביטוח
נזקי טבע מורחב נמוכה יותר מאשר בביטוח הבסיסי (במרבית המקרים) .כדי להקל על
רכישת הביטוח המורחב ,המועצה משתתפת בדמי הביטוח של המגדלים המבוטחים.

ביטוח נזקי טבע
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 3% -נוספים (לרבות התקרה ככל שקיימת ,בביטוח בסיסי ובביטוח
המורחב) .יובהר כי בביטוח המורחב בלבד המבטח רשאי שלא להגדיל את שיעור ההשתתפות
העצמית כאמור לעיל בכפוף לכללי חיתום שיפעיל מראש ועל פי שיקול דעתו.

ביטוח אסונות טבע

להלן דגשים ושינויים עיקריים בחוזה הביטוח
(רשימה חלקית ,יתר השינויים מופיעים בחוזה):
כללי:
עודכנו זנים ,מועדי שתילה ,סייגים והערות וסכומי הביטוח בגידולים שונים ,כמפורט בנספחי
חוזה הביטוח.
מבוטח שבחר לבטח גידול (מין ושיטת גידול) בביטוח מורחב מחויב לבטח בביטוח המורחב
את כל השתילות/הזריעות מאותו גידול (מין ושיטת גידול) עד  30יום ממועד השתילה/הזריעה
האחרונה שבוטחה.
חלקה שניזוקה ולא בוטחה במסגרת הביטוח המורחב כאמור ,תפוצה ב 80% -בלבד מהפיצוי
שהיה משולם לחלקה זו במסגרת הביטוח הבסיסי ,לפי קביעת המעריך.
נוסף לחוזה סעיף לפיו המבטח מחוייב 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.

בקרות נזק לגידול מבוטח בעקבותיו יסתיים הגידול לפני תום ימי הגידול שהוגדרו בנספח  4לחוזה
הביטוח ,יופחתו על ידי המעריך הוצאות נחסכות כאמור בחוזה הביטוח .ההוצאות יופחתו מאחוז
הנזק הראשוני אותו קבע המעריך.
עודכן פירוט המחלות (נספח  5בחוזה הביטוח) אותן יש לבדוק בזרעים או בייחורים ובחומר
הריבוי ,טרם ביצוע פעולת הזריעה /שתילה ,לכל גידול בנפרד.
תנאי מקדמי להכרה בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע כתוצאה ממחלה/מזיקים הנו עמידה
של המבוטח בכל הוראות נספח  5לחוזה הביטוח.
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

כיצד מצטרפים לביטוח נזקי טבע וביטוח אסונות טבע מורחב?
עליך למלא את טופס ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח המצורף למכתב זה ,ולשלוח אותו לקנט.
תוכל לבטח מראש את כל המזרעים/משתלים אותם אתה מתכנן ולעדכן אותנו על מועדי הזריעה/
שתילה המדויקים בעת הביצוע בפועל .כך ,במהלך אחד ,תוכל לבטח את כל גידוליך עבור העונה
ובמקרה של שינויים לעדכן אותנו.
בחר את רמת הביטוח הרצויה בביטוח נזקי טבע ובביטוח אסונות טבע .באפשרותך לבחור בין
רמות ביטוח השונות זו מזו בדמי הביטוח ובסכום הפיצוי המירבי.

ביטוח בתי צמיחה ובתי רשת
הביטוח לגידולי הירקות אינו כולל את ביטוח בתי הצמיחה ובתי הרשת.
לידיעתך ,בביטוח נזקי טבע במקרה של נזק לגידול עקב התמוטטות מבנה 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.

לתשומת ליבך
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.

