נספח ז' לחוזה ביטוח אבוקדו לעונת  -10227102/מסלול ביטוח מורחב
רמת ביטוח ב'
בכפוף לרכישת ביטוח על פי נספח זה ,נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח אבוקדו  -עונת
( 61027610/להלן" :חוזה הביטוח") ,ויחולו עליו כל תנאי חוזה הביטוח ,למעט השינויים שיבואו
במקום תנאי חוזה הביטוח והתוספות המפורטים כדלקמן.
בכל מקרה של סתירה בין תנאי חוזה הביטוח למפורט בנספח זה ,יגבר האמור בנספח זה.
בכל מקרה של סתירה בין הוראות נספח זה לבין הרשימה (המפרט המצורף לחוזה זה ,לרבות
דמי הביטוח ,השטח המבוטח ,הגידול המבוטח ,ופרטים נוספים) ,יכריע האמור ברשימה.
.0

תמורת תשלום דמי ביטוח שישולמו ישירות ומראש למבטח על ידי המבוטח כמפורט להלן,
רשאי המבוטח לרכוש מהמבטח רמת ביטוח ב' לביטוח נזקי טבע ולביטוח אסונות טבע,
כמפורט להלן.

.6

במסגרת רמת ביטוח ב' ,יתוקן סכום הפיצוי המירבי לטון בביטוח נזקי טבע ובביטוח אסונות
טבע (נספח א' לחוזה הביטוח) ויהיה כמפורט להלן .כל יתר הוראות חוזה הביטוח לעניין
ביטוח נזקי טבע ואסונות טבע יחולו ללא שינוי .יובהר ,כי יחולו על מבוטחי רמה ב'
הוראות נספחי ה' – ו' לחוזה הביטוח (מסלול ביטוח מורחב) ,בשינויים המחויבים.

סכומי פיצוי מירביים לביטוח נזקי טבע ואסונות טבע
הסכומים בש"ח לטון
ג'
סכום פיצוי מירבי לטון
בביטוח אסונות טבע

א'
סכום פיצוי מירבי לטון
בביטוח נזקי טבע  -השמדה
בבית אריזה ,במטע או תעשיה
(חלק א')

ב'
סכומי פיצוי מירבי לטון
בביטוח נזקי טבע -
הערכה במטע
(חלק א')

(חלק ב')

0,111

6,611

0,111

.0

במסגרת רמת ביטוח ב' ,יתוקן סכום הפיצוי המירבי לדונם בקרות נזק חלקי לעצים במסגרת
ביטוח אסונות טבע לעצים (נספח ג' לחוזה הביטוח) ויהיה כמפורט להלן .כל יתר הוראות חוזה
הביטוח לעניין ביטוח אסונות טבע לעצים ,לרבות נזק חלקי לעצים ,יחולו ללא שינוי.

.4

בנוסף על האמור לעיל ,מבוטח שבחר לשנות את רמת הביטוח שלו כמפורט לעיל ,יוכל
בתמורה לתוספת בדמי הביטוח בגובה של  64.41ש"ח לטון ,אשר ישולמו ישירות למבטח,
להגדיל את היבול המבוטח הבוגר שלו עבור כל השטח המבוטח במסגרת ביטוח נזקי טבע,
על פי חלק א' לחוזה הביטוח.

.4

בתמורה לתוספת בדמי הביטוח אשר תשולם ישירות למבטח ,בגובה של  60.01ש"ח לטון
יוכל המבוטח להגדיל את היבול המבוטח הבוגר שלו במסגרת ביטוח אסונות טבע ,על פי חלק
ב' לחוזה הביטוח ,בהתמלא כל התנאים המצטברים הבאים:
א .הגדלת היבול מתאפשרת עד לגובה יבול האבוקדו הממוצע לדונם של המבוטח
בארבע העונות הרצופות החל מעונת  102071022וכלה בעונת  ,102371024וזאת
בכפוף להוכחת היבול הממוצע לדונם כאמור לעיל.
ב .המבטח אישר מראש ובכתב את הגדלת היבול המבוטח.

ביטוח אסונות טבע לעצים מניבים
א'

ב'

ג'

תוחלת ניבה
בשנים

סכום פיצוי מרבי
בקרות נזק מוחלט לעצים
בש"ח לדונם

*סכום פיצוי מרבי
בקרות נזק חלקי לעצים
בש"ח לדונם

01

4,411

0,611

*יובהר ,כי סכום הפיצוי המירבי בקרות נזק חלקי לעצים כנקוב בטור ג' בטבלה שבנספח זה מותנה
בביצוע כל העבודות המפורטות להלן והנדרשות לצורך שיקומו של המטע והבאתו לניבה מלאה
בזמן הקצר האפשרי .יודגש כי עבודות אלה הן בנוסף לעבודות אשר המגדל מבצע כטיפול שגרתי
במטע בכל שנה .במידה ומעריך המבטח ימצא ,כי במטע הניזוק לא בוצעו כל העבודות
המפורטות להלן ,יפחית המבטח מסכום הפיצוי המירבי את סכום העלויות שנחסכו ,לפי קביעת
מעריך המבטח.
פירוט העבודות :סימון ידני של העצים לקראת טיפול ,גיזום ידני בשלושה סבבים לפחות וריסוק
הגזם ,הלבנה באופן ידני או באמצעות ריסוס לאחר כל גיזום כולל חומר ההלבנה ועבודת הטרקטור,
טיפול בעשבייה בריסוס ובכיסוח.

דמי הביטוח לרמת ביטוח ב' ליבול נורמטיבי  2.11ט'7ד'
הסכומים בש"ח לדונם
דמי ביטוח
נזקי טבע

דמי ביטוח
אסונות טבע

סה"כ
דמי הביטוח

מטע בוגר

00.11

60.11

06/.11

מטע מניב שנה שנייה

20.11

00.21

00.21

00.41

0.01

סוג מטע

מטע מניב שנה ראשונה
.2

41.01

מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים ,כי ניתן לרכוש רמת ביטוח זו ,בהתמלא התנאים
המצטברים הבאים:
א .הוגשה למבטח בקשה לביטוח ברמת ביטוח ב' כל שטח המטעים המניבים מאותו זן
גידול מבוטח ,הנמצאים בבעלותו ובהחזקתו של המבוטח ושלמבוטח זכות כלשהי
בהם .הבקשה הוגשה על גבי טופס הזמנה לקבלת הצעה אשר מולא במלואו ונחתם
כנדרש ,וזאת לא יאוחר מיום .21.2.1022
ב .המבטח אישר בכתב את הסכמתו לקבלת המבוטח לביטוח ברמת ביטוח ב'.
ג .הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט לאחר חלוף  /ימים מתשלום מלא של דמי
הביטוח (לא כולל יום התשלום) ,ובתנאי שעד למועד זה לא קרה מקרה ביטוח.

./

למען הסר ספק יובהר ,כי למבוטחים ברמת ביטוח ב' במסגרת הוראות נספח זה ,יחושבו
תגמולי הביטוח בהתאם למפורט בהוראות חוזה הביטוח ,ועל פי הסכומים המירביים
המפורטים בנספח זה.

