חוזה ביטוח בננות לעונת 2012/2013
מסלול ביטוח בסיסי
מבוא
פוליסה זו היא חוזה ביטוח
בין:

מועצת הצמחים  -המועצה לייצור צמחים ולשיווקם
שכתובת משרדה הרשום
העצמאות  40יהוד
)להלן " -בעלת הפוליסה"(

לבין :קנט  -קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
שכתובת משרדה הרשום
בדרך מנחם בגין  74תל אביב
)להלן " -המבטח"(
ומכוחו ,היות ובעלת הפוליסה מצהירה כי היא רשאית להתקשר בחוזה ביטוח זה על נספחיו בשם כל
מגדלי הבננות הנושאים תעודת זהות ישראלית ,או תאגיד ישראלי או שותפות הרשומים כחוק,
המגדלים בננות ליצוא ,לתעשיה ולשוק המקומי ,שישלמו היטלי מועצה כחוק ,לרבות דמי ביטוח
)דהיינו :המבוטחים  -מוטבים ,שייקראו להלן" :המבוטח" או "המבוטחים" ,לפי הענין( ולאור פניית
המבוטחים למבטח באמצעות בעלת הפוליסה ,ובהתאם לנתונים שסיפקה ו/או היא מחוייבת להמציא
לו ,מסכים המבטח ,תמורת דמי ביטוח ,לשפות את המבוטח בגין נזקיו ,שייגרמו לגידולי הבננות
המניבים בכל שטחי הבננות כתוצאה ממקרה הביטוח ,במשך תקופת הביטוח .זאת ,עד תקרת גבול
אחריות המבטח ובכפוף לתנאים ,ההגדרות והסייגים בחוזה ביטוח זה.

א .הגדרות
 .1חוזה הביטוח

 פוליסה זו ,על נספחיה ,לרבות הצעת הביטוח ,הודעת התשלוםוהרשימה.

 .2מקרה הביטוח

 נזק בשל נזקי טבע כמוגדר בחלק א' לחוזה ביטוח זה ו/או נזק בשלאסונות טבע כמוגדר בחלק ב' לחוזה ביטוח זה.

 .3השתתפות עצמית  -הכמות או הסכום בו ישא המבוטח בגין כל מקרה ביטוח לפי העניין,
ושינוכה מסך תגמולי הביטוח ,בהתאם לתנאי חוזה ביטוח זה.
 .4תקופת החוזה

 התקופה המתחילה ממועד חתימת שני הצדדים על חוזה ביטוח זהומסתיימת ביום .30.6.2013

 .5עונת בננות

 התקופה המתחילה ביום  1.7בשנה אחת ומסתיימת ביום 30.6בשנה העוקבת.

 .6דמי הביטוח

 הפרמיה המפורטת בנספחים לחוזה זה ,המשולמת למבטח על ידיהמבוטח באמצעות בעלת הפוליסה ,בהתאם לאמור בחלק א' ו/או
חלק ב' לחוזה ביטוח זה.

 .7תגמולי ביטוח

 הסכום שישולם על ידי המבטח כשיפוי או כפיצוי ,לפי העניין ,עדלתקרת גבול האחריות הנקובה בחוזה ביטוח זה ,עבור נזקיו של
המבוטח בשל מקרה הביטוח לפי חלק א' ו/או חלק ב' לחוזה ביטוח
זה ,לכל גידול המבוטח על פי חוזה זה ,כמפורט בנספחים.
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 .8גבול אחריות המבטח  -הסכום המירבי אותו מתחייב המבטח לשלם כתגמולי ביטוח לפי
חוזה ביטוח זה ,למקרה ביטוח ,לתקופת הביטוח ,כמפורט בחוזה
ביטוח זה.
 .9הרשימה

 המפרט המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו וכן כלתוספת שתוצא ,אם תוצא ,מעת לעת על ידי המבטח.

 .10החוק

 -חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א .1981 -

 .11בית רשת

 מבנה שקיבל אישור הנדסי ,עומד בכל הסטנדרטים המקצועייםהנאותים ואשר המבטח היה מסכים לבטחו במסגרת ביטוח בתי
צמיחה.

 .12שיטת גידול

 -בית רשת כמוגדר לעיל או שטח פתוח בו גדל מטע הבננות.

 .13יבול ממוצע לדונם

 היבול הממוצע לדונם למניב אותו שיווק המבוטח בארבע העונותהרצופות החל מעונת  2007/2008וכלה בעונת ,2010/2011
בתוספת כמות הפרי שאושרה כניזוקה במסגרת ביטוח נזקי טבע
ע"י המעריך באותן עונות.

ב .תנאים מקדמיים
בעלת הפוליסה מתחייבת לרכוש מהמבטח ביטוח בסיסי בנזקי טבע וביטוח בסיסי באסונות טבע
עבור כל מגדלי הבננות וכל שטחי הבננות המניבים ומתחייבת לשלם למבטח את דמי הביטוח
המפורטים בנספח הסכם התשלומים המהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח זה.

ג .התחייבויות המבטח
 .1מוצהר ומוסכם בזה ,כי המבטח יפעל באמצעות בעלת הפוליסה בכל הנוגע ,הקשור והכרוך
בביצוע הוראות חוזה ביטוח זה.
 .2כל הסדר ,תשלום ,דרישה או תביעה כלשהם מכל סוג ומין שהוא מכוח חוזה ביטוח זה,
יעמדו לבעלת הפוליסה ו/או למבוטח בלבד ולא לכל אדם אחר בכל צורה ואופן כך שלבעלת
הפוליסה ו/או למבוטח היריבות היחידה והבלעדית כלפי המבטח על פי חוזה ביטוח זה
ובכפוף להוראותיו.

ד .התחייבויות בעלת הפוליסה
למען הסר ספק יובהר ,כי תנאי מוקדם לתשלום תגמולי ביטוח כלשהם על פי חוזה ביטוח זה
הוא שכל נתוני המבוטחים יהיו בידי המבטח .הנתונים יועברו באמצעים מגנטיים בשיטה
שתוסכם בין הצדדים.
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חלק א'  -ביטוח נזקי טבע
א .הגדרות
מקרה ביטוח נזקי טבע  -אירוע אחד או יותר מהסיכונים המפורטים דלקמן ,שהתרחש במהלך
תקופת הביטוח בשטח המבוטח וגרם באופן ישיר לנזקים איכותיים
ליבול הבננות המבוטח ,בטרם נקטף:
 .1חום

 טמפרטורה הגבוהה מ 36°-מעלות צלסיוס ,כפישתימדד בסוכה מטאורולוגית תיקנית )של השירות
המטאורולוגי( הסמוכה ביותר למקום האירוע.

 .2קרה

 ירידת טמפרטורות בשטח המטע המבוטח ל0°c-ומטה ,על פי מדידת השירות המטאורולוגי.

 .3סערה  -מהירות רוח הגבוהה מ 35-קשר ,על פי מדידת
השירות המטאורולוגי.
 .4ברד.
 .5צינון

 טמפרטורות לילה נמוכות וטמפרטורות יום גבוהותבמשך מספר ימים ,הגורמות נזקים לפרי סמוך למועד
הקטיף.

 .6שיטפון  -זרימה או הצפה של מי גשם ,ים ,אגם או נחל שמקורם
בשטחים סמוכים לשטח הגידול המבוטח הגורמים
לנזק ,ובתנאי שהשטח המבוטח היה מנוקז.
 .7שלג.
דמי ביטוח נזקי טבע

 הפרמיה שתשולם למבטח בגין ביטוח נזקי טבע ,כמפורט בנספח א'לחוזה זה לפי רמת הביטוח שבחר המבוטח .למען הסר ספק ,מובהר
כי דמי ביטוח נזקי טבע על פי חוזה זה מהווים את חלקם של
המבוטחים בדמי הביטוח.

היבול המבוטח

  .1מכפלת היבול הנורמטיבי כמוגדר להלן בשטח המבוטח. .2למרות האמור לעיל ,יוכל המבוטח להגדיל את היבול המבוטח
תמורת תוספת דמי הביטוח ובכפוף לאמור בנספח ד' לחוזה
זה.

השטח המבוטח

 שטח מטע הבננות המניב לפי שיטת גידול הנמצא בבעלות ו/אובהחזקת המבוטח בפועל ,לפי קביעת המעריך.

סך תגמולי הביטוח

 סכום הפיצויים הכולל שישולם על ידי המבטח ,על פי חוזה זה ,בקרותמקרה ביטוח נזקי טבע.

תגמולי הביטוח

 סכום הפיצויים שישלם המבטח לכל מבוטח ,על פי חוזה זה ,בקרותמקרה ביטוח נזקי טבע.

היבול הנורמטיבי

 יבול מירבי למטע בננות מניב העומד על  4טון לדונם .למען הסר ספקיובהר ,כי על פי הנורמות המקובלות בענף ,מטע שניטע בחודשים
יולי  2012ואילך הנו בגדר מטע שאינו מניב בעונת הבננות .למען
הסר ספק יובהר ,כי היבול המבוטח המירבי הנ"ל הנו למטע
שמושקה ומטופל כראוי מבחינה מקצועית ועומד בכל הסטנדרטים
המקובלים בענף.
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סכום הפיצוי

 סכום הפיצויים שישלם המבטח עבור כל טון בננות שנפגע עקבקרות מקרה ביטוח נזקי טבע ,על פי חוזה זה ,כמפורט בנספח
א' לחוזה זה ,או ברשימה.

נזק איכותי

 נזק הנגרם כתוצאה מאחד הסיכונים שגרמו למקרה הביטוחבתוך תקופת הביטוח שהביא לפגיעה באשכולות הבננות
המסחריים אשר אירעה בעודם על הצמחים ,ואשר גרמה
לירידה באיכות הבננות באופן שיימנע שיווקם.

השמדה

 מניעת שיווקו של פרי שניזוק איכותית בפיקוח ובאישור מעריךהמבטח ,על ידי חיתוך בסכין ,או דריסה על ידי טרקטור ,או
בכל דרך אחרת שתמנע שיווקם.

תקופת ביטוח הפרי

 התקופה המתחילה ממועד תחילת תקופת החוזה כמוגדרבחוזה זה ומסתיימת עם סיום תקופת השיווק המקובלת של
בננות על פי קביעת המבטח או סיום עונת הבננות ,לפי
המוקדם מביניהם.

אשכול מזן ננס

 אשכול בננות מפריחה מסחרית שאינו תקוע בצוואר הגבעולכאשר אצבעות הפרי שלו אינן מעוותות.

אשכול מזן זיו גרנד-ניין ודומיהם  -כל פריחה מסחרית תחשב לאשכול.

ב .התחייבות המבטח
בתמורה לתשלום דמי הביטוח על ידי בעלת הפוליסה ו/או המבוטח ובכפיפות לכל התנאים,
ההגבלות והחריגים הכלולים בחוזה ביטוח זה ,ו/או שיכללו בכל תוספת לו ,ו/או שיוסכם
עליהם בין המבטח ובין בעלת הפוליסה ו/או המבוטח בכתב מתחייב המבטח ,כי בגין כל
מקרה ביטוח נזקי טבע ליבול הבננות של כל אחד מהמבוטחים תוך תקופת הביטוח ,ולא יאוחר
מסיום הקטיף ,ישלם המבטח למבוטח באמצעות בעלת הפוליסה תגמולי ביטוח בסכומים
שיחושבו על ידי המבטח לפי סכומי הפיצוי לטון פרי כמפורט בנספח א' לחוזה זה ,בכפוף לניכוי
ההשתתפות העצמית ,ובכפוף לסייגים שלהלן:
 .1חישוב כמות הבננות הניזוקה לצורך תשלום תגמולי ביטוח ייעשה על ידי הכפלת מספר
האשכולות שניזוקו והושמדו כפי שיקבע מעריך המבטח ,כאמור בסעיף ו' בחלק א' לחוזה
זה ,במשקל של  25ק"ג לאשכול מזן ננס או במשקל של  30ק"ג לאשכול מזן זיו ,גרנד-ניין
ודומיהם הגדל בשטח פתוח או במשקל של  35ק"ג לאשכול מזן זיו ,גרנד-ניין ודומיהם הגדל
תחת בית רשת .למרות האמור לעיל ,במקרים בהם משקל האשכולות בפועל בחלקה
הניזוקה יהיה נמוך באופן משמעותי ממשקל זה ,רשאי מעריך המבטח לקבוע משקל
נמוך יותר.
 .2המבטח יפצה את המבוטח בכפוף למפורט לעיל בסכום השווה למכפלת סכום הפיצוי בכמות
הבננות הניזוקה שהושמדה ,בניכוי השתתפות עצמית כמפורט בסעיף ז' בחלק א' לחוזה זה.
 .3מוסכם בין הצדדים ,כי בכל מקרה לא תעלה כמות הפרי הניזוקה לפיצוי של המבוטח על
היבול המבוטח כמוגדר בסעיף א' לעיל לכל השטח המבוטח.
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ג .התחייבויות בעלת הפוליסה וחובות המבוטח
 .1בעלת הפוליסה מתחייבת לשלם למבטח דמי ביטוח כמפורט בסעיף ה' בחלק א' לחוזה
זה.
 .2בקרות מקרה ביטוח נזקי טבע ,על בעלת הפוליסה ו/או המבוטח להודיע למבטח על כך
בטלפון או בפקס תוך  10ימים ממועד קרות מקרה הביטוח.
 .3המבוטח יעמיד לרשות מעריך המבטח שיבוא לביצוע ספירת האשכולות ,מספר מתאים של
עובדים ,טרקטור ומפעיל אשר יבצע את השמדת האשכולות הניזוקים בעת ספירתם על ידי
מעריך המבטח.
 .4המבוטח חייב לטפל במטעי הבננות וביבולים ברמה מקצועית נאותה ולנקוט ללא דיחוי
באמצעי המנע הידועים ,המקובלים והאפשריים בענף ,שיש בהם כדי להבטיח רמת יבולים
גבוהה או למנוע ו/או להקטין כל נזק צפוי ו/או נוסף לגידול המבוטח או ליבול וזאת בגבולות
הסביר בנסיבות המקרה.
מבוטח ,שלא עשה כן ,רשאי המבטח להפחית את תגמולי הביטוח עד כדי השיעור שהיה
נחסך לו קיים המבוטח את חובתו על פי סעיף זה.

ד .חריגים
למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי חוזה הביטוח אינו מכסה ואינו חל על:
 .1כל נזק שנגרם כתוצאה מסיכון שאינו מפורט כסיכון שגרם למקרה הביטוח בפרק
ההגדרות.
 .2נזק עקיף או תוצאתי מכל סוג שהוא ,אפילו אם נגרם כתוצאה מאחד הסיכונים שגרמו
למקרה הביטוח.
 .3אבדן או נזק שנגרמו מתוך הזנחה או רשלנות של המבוטח או של גורם אחר כלשהו.
 .4נזק שנגרם ליבולים לאחר שנקטפו.
 .5כל נזק שמתבטא בשפשופים ,כתמים שטחיים בפרי ופרי מחוספס.

ה .דמי הביטוח
 .1בעלת הפוליסה מתחייבת לשלם למבטח דמי ביטוח נזקי טבע בסכום ובתנאים
המפורטים בהסכם התשלומים שנחתם בינה לבין המבטח ומצורף כנספח לחוזה ביטוח
זה.
 .2מבוטח יהיה זכאי לקבלת הנחה בדמי ביטוח נזקי טבע בגין העדר תביעות ביטוח נזקי טבע
כמפורט בנספח א' לחוזה זה.
 .3דמי ביטוח נזקי טבע על פי חוזה זה מהווים  65%מדמי הביטוח הכוללים ויתרת דמי
הביטוח בשיעור של  35%תשולם למבטח על ידי הממשלה .במידה ובמהלך העונה
תודיע הממשלה למבטח כי חל שינוי בשיעור השתתפותה בדמי הביטוח ,אזי יתוקנו דמי
הביטוח בהתאם לשינוי .למען הסר ספק יובהר ,כי הממשלה הודיעה כי היא לא תשלם
למבטח בגין כפל ביטוח במקרה בו רכש המבוטח ו/או בעלת הפוליסה כיסוי ביטוחי זהה
עבור אותו נכס מבוטח .לא שילמה הממשלה את יתרת דמי הביטוח כאמור לעיל ,ישלם
המבוטח למבטח את חלקה של הממשלה.
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ו .קביעת גובה הנזק
 .1לאחר שהמבטח יקבל הודעה על קרות מקרה הביטוח כאמור לעיל בסעיף ג'  2בחלק א'
לחוזה זה ,יישלח על ידו מעריך שיאמוד את היקף הנזק שנגרם ואת סיבותיו.
 .2אם הגורם לנזק הוא אחד מהסיכונים :סערה ,שרב ,צינון ו/או שיטפון ,יזמין המבוטח את
מעריך המבטח לביצוע הספירה ,תוך  30יום מעת הביקור הראשון.
 .3אם הגורם לנזק הוא אחד מהסיכונים :קרה ,שלג ו/או ברד ,יוזמן מעריך המבטח לביצוע
הספירה על פי סיכום בין מעריך המבטח והמבוטח.
 .4לאחר ביקורו הראשון של מעריך המבטח בשטח שהיבול בו ניזוק ,יקבל המבוטח הוראה
מהמבטח כיצד עליו לנהוג ,על מנת שיעריכו את הנזק.
 .5לאחר שהמבטח יקבל הודעה כאמור לעיל בדבר ריכוז האשכולות הניזוקים בדרכים
הראשיות של המטע ,יישלח על ידו מעריך שיספור את האשכולות שעל פי קביעתו ניזוקו,
עקב הסיכונים המכוסים בחוזה זה והושמדו בנוכחותו .מעריך המבטח ימסור את ממצאיו
למבוטח או לנציגו אם אלה יהיו נוכחים בעת הבדיקה ,או יעבירם בכתב למבוטח במועד
מאוחר יותר.
 .6כל אשכול בננות שבגינו מבקשים תגמולי ביטוח ייקטף בהתאם להוראות המבטח ויושמד
אך ורק בנוכחות מעריך המבטח.
 .7המבוטח רשאי לדרוש מהמבטח תוך  7ימים מעת שקיבל את קביעת המעריך כי תבוצע
הערכה נוספת.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח לפנות לוועדת הבוררות בכפוף להוראות
סעיף הבוררות בחוזה זה.

ז .השתתפות עצמית
 .1על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה מוסכם כי בגין מקרה ביטוח נזקי טבע על פי
חוזה זה ,יהיה שיעור ההשתתפות העצמית  10%ממכפלת היבול הנורמטיבי כמוגדר
בחוזה זה בשטח המבוטח או בשטח בפועל כפי שקבע המעריך  -לפי הגבוה מביניהם
ובסכום הפיצוי בתעריף הנמוך כמפורט בנספח א' לחוזה זה.
 .2בנוסף על האמור לעיל ,למבוטח אשר קיבל תגמולי ביטוח בגין נזקי טבע בבננות
מהמבטח בשלוש עונות או יותר מתוך חמש העונות הרצופות והסמוכות לעונת הבננות,
יתווסף  1%לשיעור ההשתתפות העצמית של המבוטח בהתאם למפורט לעיל.
 .3בנוסף על האמור לעיל ,בקרות מקרה ביטוח נזקי טבע לבננות בשל התמוטטות בית
רשת שאינו מבוטח ,לא יפצה המבטח את המבוטח עבור  20%ממספר האשכולות
שניזוקו לפי ספירת המעריך.
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חלק ב'  -ביטוח רב סיכוני כנגד נזקי טבע הנובעים מאסונות טבע
א .הגדרות
מקרה ביטוח  -אירוע מהאירועים המנויים דלקמן ,שגרם באופן ישיר לנזק כמותי ליבול
המבוטח על פי פרק זה או לנזק חלקי או לנזק מוחלט לצמחים המבוטחים
על פי פרק זה:
א .מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים בשל אחד או יותר מהסיכונים דלקמן
בלבד:
 .1אירוע אקלימי;
 .2אירוע מחלה או תקיפת מזיקים ,זאת בהיקף אזורי בלבד.
ובלבד שהתקיימו כל אלה:
א .הנזק הכמותי ארע ליבול השנה הנוכחית או העוקבת לעונת בננות
בה התרחש מקרה הביטוח;
ב .אירוע הנזק אינו מהווה מקרה ביטוח נזקי טבע על פי חלק א' לחוזה
זה.
ב .מקרה ביטוח אסונות טבע לצמחים בשל אחד או יותר מהסיכונים דלקמן
בלבד:
 .1ברד.
 .2קרה

 ירידת טמפ' בשטח המטע המבוטח ל 0°c-ומטה ,על פימדידת השירות המטאורולוגי.

 .3סערה  -מהירות רוח הגבוהה מ 35 -קשר ,על פי מדידת השירות
המטאורולוגי.
 .4חום

 טמפרטורה הגבוהה מ 39°-צלסיוס ,כפי שתימדד בסוכהמטאורולוגית תיקנית )של השירות המטאורולוגי( הסמוכה
ביותר למקום האירוע.

 .5שיטפון  -זרימה או הצפה של מי גשמים ,ים ,אגם או נחל כתוצאה
מזרמי מים מחוץ לתוואי הטבעי שלהם ושמקורם בשטחים
סמוכים לשטח הגידול המבוטח ,הגורמים לנזק לצמחים,
ובתנאי שהשטח היה מנוקז היטב.
 .6שלג.
 .7גשמים מרובים בכמות חריגה היורדים ברצף  -המביאים לעליה על
גדותיהם של נחלים ,תעלות ומעברי מים בשטחים סמוכים לשטח הגידול
המבוטח ,ובתנאי שהשטח היה מנוקז היטב.
 .8צינה

 טמפרטורות נמוכות מ 3°c-במשך שעות ארוכות שיגרמולתמותת צמחים ,על פי מדידת השירות המטאורולוגי.

ובלבד שהתקיימו כל אלה:
א .מקרה הביטוח התרחש לפני תום תקופת הביטוח לצמחים כקבוע
בחוזה זה;
ב .אירוע הנזק אינו מהווה מקרה ביטוח נזקי טבע על פי פרק א' לחוזה
זה.
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מטע המבוטח בביטוח אסונות
טבע למטעים שאינם מניבים

 מטע בננות שאינו מניב בעונת מקרה הביטוח ואשרשולמו בגינו דמי ביטוח אסונות טבע למטע שאינו
מניב ישירות למבטח ,כמוגדר בחוזה זה.

דמי ביטוח אסונות טבע למטע שאינו מניב  -הפרמיה שתשולם למבטח על ידי המבוטח לדונם
מטע בננות שאינו מניב ,בעונת הבננות ,עבור ביטוח
אסונות טבע למטעים שאינם מניבים כמפורט
בנספח ג' לחוזה זה.
דמי ביטוח אסונות טבע

 הפרמיה שתשולם למבטח לדונם בננות מניב בעונתהבננות על ידי בעלת הפוליסה עבור ביטוח אסונות
טבע ,כמפורט בנספח א' לחוזה זה .למען הסר
ספק מובהר כי דמי ביטוח אסונות טבע על פי
חוזה זה מהווים את חלקם של המבוטחים בדמי
הביטוח.

היבול המשווק

 כל יבול הבננות שישווק מן השטח המבוטחבתקופת הביטוח ,על פי הנתונים שימסרו למבטח
לפי דרישתו ,לרבות כמויות הבננות שהושמדו על
ידי המבטח בעונת הבננות.

מטע

 סך כל החלקות המניבות הנטועות בבננות בגינםשולמו למבטח מראש דמי ביטוח אסונות טבע.

מטע מניב

 מטע שיבוליו משווקים בעונת הבננות בצורהמסחרית ,ובהתייחס לנורמות המקובלות בענף,
מטע שניטע בחודשים יולי  2012ואילך הנו בגדר
מטע שאינו מניב בעונת הבננות.

חלקה

 שטח הנטוע בבננות המופרד על ידי דרך חקלאיתשרוחבה עולה על  3מטר ו/או גידור ו/או גידול
חקלאי אחר.
 שטח מטע הבננות המניב לפי שיטת גידול הנמצאבבעלות ו/או בהחזקת המבוטח בפועל ,לפי קביעת
המעריך.

השטח המבוטח

הצמחים המבוטחים בביטוח אסונות טבע  -כל צמחי הבננות במטע המבוטח בביטוח אסונות
טבע.
סך תגמולי ביטוח אסונות טבע

 סכום הפיצוי או השיפוי הכולל ,לפי הענין ,הכוללשישולם על ידי מבטח ,על פי חוזה זה ,בקרות
מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים ו/או לצמחים.

תגמולי ביטוח אסונות טבע למבוטח

 סכום הפיצוי או השיפוי הכולל ,לפי הענין ,שישלםמבטח ,על פי חוזה זה ,בגין כל מבוטח ,בקרות
מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים ו/או לצמחים.

סכום פיצוי אסונות טבע ליבולים

 סכום הפיצויים שישלם המבטח עבור כל טון בננותשנפגע בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים,
כמפורט בנספח א' לחוזה זה ,על פי עונת הבננות.

סכום פיצוי אסונות טבע לצמחים

 סכום הפיצוי עבור עקירת המטע שנפגע בקרותמקרה ביטוח אסונות טבע לצמחים או שיקומו
בהתאם למפורט בנספח ב' ,בתוספת פיצוי עבור
 70%מהיבול המבוטח ,עד לתחילת ניבה
מחודשת ולא יותר משנה ,ועד לתקרת סכומי
הפיצוי המירביים על פי נספח ב' לחוזה זה.
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תקופת ביטוח יבולים

 התקופה המתחילה ממועד תחילת תקופת החוזה כמוגדר בחוזה זהומסתיימת עם תקופת השיווק המקובלת של הבננות בעונת הבננות
על פי קביעת המבטח או תום עונת הבננות ,לפי המוקדם מביניהם.

תקופת ביטוח הצמחים  -התקופה המתחילה ממועד תחילת תקופת החוזה כמוגדר בחוזה זה
ומסתיימת עד  30ביוני .2013
נזק כמותי

 העדר יבול בננות או אבדן יבול ,כתוצאה ממקרה ביטוח אסונות טבעליבולים בהיקף העולה על -
א .בחלקה  -בהיקף העולה על שיעור ההשתתפות העצמית.
ב .במטע  -בהיקף העולה על שיעור ההשתתפות העצמית בכל
שטח המטע; לחילופין  -אם עלה שטח החלקות הניזוקות על
 15%מכלל שטח המטע המניב ,ובלבד שהיקף הנזק בכל אחת
מהחלקות הניזוקות עולה על שיעור ההשתתפות העצמית.
למעט נזקי טבע שבגינם מפצה המבטח על פי חלק א' לחוזה
זה.

נזק חלקי לצמחים

 הימצאותם של בין ) 30%כולל( ל) 60%-לא כולל( נצרים פגועיםבמטע ,כהגדרתם בחוזה זה ,ושבגינם זכאי המבוטח לשקם את
המטע ,כאמור בנספח ב' לחוזה זה.

נזק מוחלט לצמחים

 הימצאותם של  60%ומעלה )כולל( נצרים פגועים במטע ,כהגדרתםבחוזה זה ,ושבגינם זכאי המבוטח לשקם או לעקור את המטע ,כאמור
בנספח ב' לחוזה זה.

נצרים פגועים

 נצרי בננות בגובה מינימאלי של  1.2מטר שנפגעו טרם שליפתהאשכול כתוצאה ממקרה ביטוח אסונות טבע לצמחים ,ושעל פי
קביעת מעריך המבטח לא יניבו יבול מסחרי בעונת קרות מקרה
הביטוח או בעונה העוקבת לעונת קרות מקרה הביטוח.

אירוע אקלימי

 -תופעת טבע אקלימית שאינה מעשה ידי אדם.

היקף אזורי

 לפחות  50%משטחי חלקות הבננות המבוטחות באזור גיאוגרפיכמוגדר במפות המבטח.

אזור גיאוגרפי נפגע

 איזור גיאוגרפי כמוגדר במפות מבטח אשר נפגע ממחלה או מזיקים,בהיקף אזורי.

היבול המבוטח

  (1מכפלת היבול הנורמטיבי כמוגדר להלן בשטח המבוטח. (2למרות האמור לעיל ,יוכל המבוטח להגדיל את היבול המבוטח
תמורת תוספת דמי ביטוח ובכפוף לאמור בנספח ד' לחוזה זה.
 (3למען הסר ספק מובהר ,כי במקרים בהם ניזוק רק חלק ,משטח
מטע המבוטח בביטוח אסונות טבע ,ובתנאי כי שטח החלקות
הניזוקות גדול מ 15% -מכלל שטח המטע המניב ,יחושב
היבול המבוטח לצורך תשלום תגמולי הביטוח בחלק הניזוק
בלבד ,ותגמולי הביטוח כאמור בסעיף ב'  1ד' א' בחלק ב' לחוזה
זה ישולמו על פי שיעור הנזק והיבול החסר בחלק הניזוק בלבד.
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היבול החסר

 במידה וכל השטח המבוטח ניזוק אזי ההפרש בין היבול המבוטחליבול שנותר לקטיף .במידה ולא כל השטח המבוטח ניזוק אזי
ההפרש שבין היבול המבוטח ליבול שנותר לקטיף בשטח הניזוק.

שיעור הנזק

 -היבול החסר למבוטח כשהוא מחולק ביבול המבוטח.

שטח הצמחים הניזוקים  -שטח מטע מבוטח בביטוח אסונות טבע שארע בו מקרה ביטוח
אסונות טבע לצמחים ,כפי שנקבע על ידי מעריך המבטח.
היבול הנורמטיבי

 יבול מירבי למטע מניב העומד על  4טון לדונם .למען הסר ספקיובהר ,כי על פי הנורמות המקובלות בענף ,מטע שניטע בחודשים
יולי  2012ואילך הנו בגדר מטע שאינו מניב בעונת הבננות .למען
הסר ספק יובהר ,כי היבול המבוטח המירבי הנ"ל הנו למטע
שמושקה ומטופל כראוי מבחינה מקצועית ועומד בכל הסטנדרטים
המקובלים בענף.

היבול שנותר לקטיף

 יבול הבננות בטון שעל פי קביעת המעריך היה ראוי לקטיף בשטחהמבוטח ולכל חלקה בנפרד ,בתוספת כמות הפרי שאושרה כניזוקה
בתקופת הביטוח ,לכל שיטת גידול בנפרד.

חלקה ניזוקה

 חלקה בה ארע נזק כמותי בהיקף העולה על שיעור השתתפותהעצמית כמוגדר בחלק ב' לחוזה זה להלן.

היבול הכולל

 כל יבול הבננות בטון שהמבוטח שיווק בפועל בתקופת הביטוחבהתבסס על מסמכים שיידרש המבוטח להציג על ידי המבטח,
בתוספת כמות הפרי שאושרה כניזוקה בתקופת הביטוח במסגרת
חלק א' לחוזה הביטוח ,לכל שיטת גידול בנפרד.

ב .התחייבויות המבטח
 .1תגמולי הביטוח במקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים
א .בתמורה לתשלום דמי הביטוח על ידי בעלת הפוליסה ובכפיפות לכל התנאים,
ההגבלות והחריגים הכלולים בחוזה ביטוח זה ו/או שיכללו בכל תוספת לו ו/או
שיוסכם עליהם בין המבטח ובין בעלת הפוליסה ו/או המבוטח בכתב ,מתחייב המבטח
כי בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים ,ישלם לבעלת הפוליסה עבור המבוטח
תגמולי ביטוח בסכום השווה למכפלת סכום פיצוי אסונות טבע ליבולים לעונת הבננות
ולפי רמת הביטוח של המבוטח ,כמפורט בנספח א' לחוזה זה ביבול החסר ,בניכוי
השתתפות עצמית כמוגדר בסעיף ו'  1בחלק ב' לחוזה זה.
ב .מוסכם בזאת ,כי לעניין מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים בגין מחלה או תקיפת מזיקים,
ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח אסונות טבע ליבולים כאמור בסעיף ב'  1א' לעיל,
על פי תנאיו ובמגבלותיו ,עבור היבול החסר של כל מבוטח במטע מבוטח הנמצא באזור
גיאוגרפי נפגע ,או במטע מבוטח הנמצא באזור גיאוגרפי שלא נפגע ובלבד שהמטע
שנפגע באזור זה נמצא בצמידות מוחלטת לשטחי אזור גיאוגרפי נפגע.
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ג .1 .לצורך חישוב שיעור הנזק למבוטח יקבע מעריך המבטח ,את גודל השטח בפועל ואת
גודל השטח הניזוק ,לכל שיטת גידול בנפרד ,ועל פי הערכתו ו/או על פי דגימה
בסמוך לקרות מקרה הביטוח ובטרם הקטיף יקבע המעריך את פוטנציאל היבול
בשטח הניזוק בשנת הנזק ואת היבול שנותר לקטיף במטע המבוטח בביטוח
אסונות טבע כמוגדר בחוזה זה.
 .2מובהר ,כי הקביעה הסופית של היבול שנותר לקטיף ,תעשה לאחר ובתנאי
שהמבוטח ימציא נתונים מלאים ומדויקים של השיווק בפועל מכל השטח המבוטח.
 .3בכל מקרה לא יפחת היבול שנותר לקטיף מהיבול הכולל ,כמוגדר בחוזה זה.
ד .במקרה של נזק כמותי למטע על פי החלופה של נזק לחלק מהחלקות במטע המבוטח,
אשר שטחן הכולל של החלקות הניזוקות עולה על  15%מכלל שטח המטע המניב ,יבצע
מעריך המבטח את הערכת היבול כך :המעריך יקבע את היבול הנותר לקטיף בכל אחת
מהחלקות המבוטחות; אם יעלה היבול הכולל מכל החלקות המבוטחות על הערכת
המעריך ,תתוקן הערכת המעריך של היבול שנותר לקטיף בחלקות הניזוקות ,ביחס שבין
היבול הכולל מכל החלקות לבין הערכת המעריך ליבול לקטיף מכל החלקות.
ה .המעריך יערוך דו"ח בו יפרט את ממצאיו ,וימציא העתק מדו"ח זה למבוטח .כל מבוטח
יהא רשאי לדרוש ,בהודעה למבטח ולבעלת הפוליסה תוך  14ימים מיום קבלת דו"ח
מעריך המבטח ולא יאוחר מתחילת הקטיף ,ביצוע בדיקה נוספת של השטחים
הניזוקים וביצוע הערכה נוספת של היבול שנותר בהם לקטיף.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח לפנות לוועדת הבוררות בכפוף להוראות
סעיף הבוררות בחוזה זה.

 .2תגמולי הביטוח במקרה ביטוח אסונות טבע לצמחים
א .בתמורה לתשלום דמי הביטוח על ידי בעלת הפוליסה ובכפיפות לכל התנאים,
ההגבלות והחריגים הכלולים בחוזה ביטוח זה ,ו/או שיכללו בכל תוספת לו ,ו/או
שיוסכם עליהם בין המבטח ובין בעלת הפוליסה ו/או המבוטח בכתב ,מתחייב המבטח
כי בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע לצמחים ישלם לבעלת הפוליסה עבור המבוטח
תגמולי ביטוח אסונות טבע לצמחים לפי רמת הביטוח של המבוטח וכמפורט בנספח ב'
לחוזה זה ,בניכוי השתתפות עצמית כמוגדר בסעיף ו'  2להלן.
ב .שטח הצמחים הניזוקים לכל מבוטח ייקבע על ידי מעריך המבטח ,והוא יוציא על כך דו"ח
בכתב ,אשר העתק ממנו יימסר למבוטח .כל מבוטח יהיה רשאי לדרוש ,בהודעה למבטח
תוך  14ימים מיום קבלת דו"ח מעריך המבטח ,ביצוע בדיקה נוספת של שטח הצמחים
הניזוקים.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח לפנות לוועדת הבוררות בכפוף להוראות
סעיף הבוררות בחוזה זה.
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ג .התחייבויות בעלת הפוליסה וחובות המבוטח
 .1בעלת הפוליסה מתחייבת לשלם למבטח דמי ביטוח כמפורט בסעיף ד'  1לחלק ב' לחוזה
ביטוח זה.
 .2בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים או לצמחים על בעלת הפוליסה ו/או המבוטח
להודיע למבטח על כך בפקס ובטלפון תוך  48שעות ממועד מקרה הביטוח או גילויו ולא
יאוחר מ 10-ימים לפני תחילת הקטיף .בהודעה זו יפורטו החלקות בהן אירע נזק תוך ציון
זיהוין ומיקומן )להלן " -הודעת הנזק"(.
 .3מובהר בזה ,כי הודעת הנזק היא תנאי מהותי בחוזה זה ,ותכליתה לאפשר למבטח
לקבוע ולהעריך את חבותו לתשלום תגמולי ביטוח ,ועל מנת להתרשם בעצמו מסוג
הנזק ומהיקפו.
 .4מובהר ומוסכם ,כי בהעדר טעם מיוחד לכך ,אם לא ייתן המבוטח הודעת נזק כאמור ,ולא
יוכיח בראיות אובייקטיביות ישירות וברורות את סוג הנזקים והיקפם בפועל בסמוך
למועד התרחשותם ,ייחשב הדבר כאילו נמנע מהמבטח לברר חבותו ויחולו הוראות
החוק.
 .5המבוטח חייב לטפל במטעי הבננות וביבולים ברמה מקצועית נאותה ולנקוט ללא דיחוי
באמצעי המנע הידועים ,המקובלים והאפשריים בענף ,שיש בהם כדי להבטיח רמת יבולים
גבוהה או למנוע ו/או להקטין כל נזק צפוי ו/או נוסף לגידול המבוטח או ליבול וזאת בגבולות
הסביר בנסיבות המקרה.
מבוטח ,שלא עשה כן ,רשאי המבטח להפחית את תגמולי הביטוח עד כדי השיעור שהיה
נחסך לו קיים המבוטח את חובתו על פי סעיף זה.

ד .דמי ביטוח
 .1בעלת הפוליסה מתחייבת לשלם למבטח דמי ביטוח אסונות טבע בסכום ובתנאים
המפורטים בהסכם התשלומים שנחתם בינה לבין המבטח ומצורף כנספח לחוזה ביטוח
זה.
 .2דמי ביטוח אסונות טבע למטע שאינו מניב ישולמו על ידי כל מבוטח רלוונטי ,כתנאי לקיום
הביטוח ,ישירות לידי המבטח בגין כל שטח המטע שאינו מניב ,באופן ובמועדים שיקבע
המבטח.
 .3למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי דמי ביטוח אסונות טבע כאמור בחוזה זה מהווים רק
 20%מדמי ביטוח אסונות טבע הכוללים ,אשר ישולמו למבטח בגין ביטוח אסונות טבע
על פי חלק ב' לחוזה זה וכי יתרת דמי ביטוח אסונות טבע הכוללים ) (80%תשולם
למבטח על ידי הממשלה.
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ה .חריגים
 .1בלא לפגוע בכלליות האמור ,ולמען הסר ספק ,מוסכם כי לא יתקיים מקרה ביטוח אסונות
טבע במקרים הבאים:
א .אירוע נזק שאינו נזק כמותי.
ב .הזנחה ו/או רשלנות של המבוטח ,בני ביתו או עובדיו ,לרבות אי נקיטת אמצעי
מניעה או טיפול מקובלים למניעת הנזק.
ג .דחייה או הקדמה של הבשלת היבול המבוטח ,למעט במקרה בו ארע נזק כמותי.
ד .כל נזק ליבול לאחר קטיף הפרי.
ה .מלחמה ,פלישה ,פעולות אויב ,מעשה איבה ופעולות טרור.
ו .הפסקת הטיפול במטע המבוטח ו/או ביבול המבוטח ,בין חלקית ובין מלאה ,לרבות
נטישתם.
ז .ביקוע גרעיני או זיהום רדיואקטיבי ,כימי או ביולוגי ,מכל סיבה שהיא.
ח .עיקול או החרמה על ידי גורם כלשהו.
ט .תקלות כלשהן ,לרבות מכניות או חשמליות ,אשר ארעו בהפעלת ציוד כלשהו בשטח
המבוטח.
י .גניבה.
יא .מחירי שוק נמוכים שבגינם הוחלט לנטוש את היבול.
יב .אי אספקת מים ,חשמל או תשומות חקלאיות אחרות כלשהן.
יג .מחסור בכח אדם מסיבה כלשהי.
יד .פגעי חיות בר.
טו .נזקי מחלות ו/או מזיקים שפגיעתם בצמחים תגרום אובדן יבול.
טז .הביטוח אינו מכסה השמדות יבול בעקבות הוראה של השירותים להגנת הצומח או
כל גורם אחר.
יז .כל נזק שנגרם כתוצאה מסיכון שלא הוגדר במסגרת הסיכונים המכוסים בהגדרת
מקרה הביטוח.
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ו .שיעור ההשתתפות העצמית
 .1שיעור ההשתתפות העצמית בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים:
א .ההשתתפות העצמית בגין מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים תהיה בשיעור של
 30%מהיבול המבוטח ,לכל שיטת גידול בנפרד.
ב .למרות האמור בסעיף קטן א' לעיל ,כאשר בחלק מסוים משטח המטע המבוטח בביטוח
אסונות טבע ,עולה שיעור הנזק על שיעור ההשתתפות העצמית כאמור לעיל ,ובלבד
ששטחן של החלקות הניזוקות עולה על  15%מכלל שטח המטע המניב ,תחושב
ההשתתפות העצמית על פי סעיף קטן  1א' לעיל מתוך היבול המבוטח של החלקות
הניזוקות בלבד ,לכל שיטת גידול בנפרד .למען הסר ספק מובהר ,כי בכל מקרה בו
שטח החלקות הניזוקות המבוטחות בביטוח אסונות טבע יהא קטן מ 15% -מכלל
שטח המטע המניב ,תחושב ההשתתפות העצמית מכל היבול המבוטח ,לכל שיטת
גידול בנפרד.
 .2שיעור ההשתתפות העצמית בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע לצמחים:
א .ההשתתפות העצמית בגין מקרה ביטוח אסונות טבע לצמחים תהיה בשיעור של 5%
מסכום הביטוח המירבי לכל השטח המבוטח ,ואולם בכל מקרה לא תעלה ההשתתפות
העצמית כמוגדר בסעיף זה על סכום הביטוח המירבי עבור  10דונם.
לענין זה " -סכום הביטוח המירבי" -כולל הוצאות עקירה כנקוב בטור ג' בטבלה
שבנספח ב' לחוזה זה ,לאחר חישוב פחת בהתאם לשנת הנטיעה של כל חלקה
בנפרד כמפורט בנספח ב' ,בתוספת סכום הפיצוי עבור  70%מהיבול המבוטח עד
לתחילת ניבה מחודשת ולא יותר משנה ,לפי קביעת המעריך.
ב .בנוסף על האמור בסעיף קטן א' לעיל ,למבוטח אשר קיבל תגמולי ביטוח בגין אסונות
טבע לצמחים מהמבטח כתוצאה מקרה או צינה בעונה אחת או יותר מתוך חמש העונות
הרצופות הסמוכות לעונת קרות מקרה הביטוח ,תהיה השתתפות עצמית נוספת של 5%
מהנזק.
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חלק ג'  -הוראות כלליות לכל חלקי הפוליסה
 .1תחולת החוק
על חוזה ביטוח זה יחול החוק ,אלא אם הותנה אחרת בחוזה הביטוח לטובת המבוטח.

 .2פרשנות
למונחים חקלאיים מקצועיים המופיעים בחוזה ביטוח זה ,ולא הוגדרו בו אופן מפורש ,יינתן
הפירוש המקצועי המקובל בענף הפירות.

 .3חובות המבוטח ואמצעים להקלת הסיכון
א .המבוטח חייב לטפל במטעי הבננות וביבולים ברמה מקצועית נאותה ולנקוט ללא דיחוי
באמצעי המנע הידועים ,המקובלים והאפשריים בענף ,שיש בהם כדי להבטיח רמת יבולים
גבוהה או למנוע ו/או להקטין כל נזק צפוי ו/או נוסף לגידול המבוטח או ליבול וזאת בגבולות
הסביר בנסיבות המקרה.
מבוטח ,שלא עשה כן ,רשאי המבטח להפחית את תגמולי הביטוח עד כדי השיעור
שהיה נחסך לו קיים המבוטח את חובתו על פי סעיף זה.
ב .הותנה בחוזה ביטוח זה ,שעל המבוטח לנקוט אמצעי להקלת סיכונו של המבטח ,ואותו
אמצעי לא ננקט תוך פרק הזמן שקבע המבטח ,יראה בכך המבטח החמרת הסיכון
ויחולו הוראות סעיפים  18ו 19-לחוק ,בשינויים המחויבים.

 .4חובת ההודעה על מקרה הביטוח
א .בביטוח בגין נזקי טבע
 .1בעלת הפוליסה ו/או המבוטח יודיעו למבטח בפקס או בטלפון תוך  10ימים מעת
קרות מקרה הביטוח.
 .2מובהר בזה ,כי הודעת הנזק היא תנאי מהותי בחוזה זה ,ותכליתה לאפשר למבטח
לקבוע ולהעריך את חבותו לתשלום תגמולי ביטוח ,ועל מנת להתרשם בעצמו מסוג
הנזק ומהיקפו.
ב .בביטוח אסונות טבע
 .1בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים או לצמחים על בעלת הפוליסה ו/או
המבוטח להודיע למבטח על כך בפקס ובטלפון תוך  48שעות ממועד מקרה הביטוח
או גילויו ולא יאוחר מתחילת הקטיף .בהודעה זו יפורטו החלקות בהן אירע נזק תוך
ציון זיהוין ומיקומן )להלן " -הודעת הנזק"(.
 .2מובהר בזה ,כי הודעת הנזק היא תנאי מהותי בחוזה זה ,ותכליתה לאפשר למבטח
לקבוע ולהעריך את חבותו לתשלום תגמולי ביטוח ,ועל מנת להתרשם בעצמו מסוג
הנזק ומהיקפו.
 .3מובהר ומוסכם ,כי בהעדר טעם מיוחד לכך ,אם לא ייתן המבוטח הודעת נזק
כאמור ,ולא יוכיח בראיות אובייקטיביות ישירות וברורות את סוג הנזקים והיקפם
בפועל בסמוך למועד התרחשותם ,ייחשב הדבר כאילו נמנע מהמבטח לברר חבותו
ויחולו הוראות החוק.
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 .5תביעה לתגמולי ביטוח
א .על המבוטח למסור למבטח תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,על חשבונו ,את המידע
והמסמכים הדרושים לבירור חבות המבטח ,ואם אינם ברשותו ,עליהם לעשות כמיטב יכולתו
על מנת להשיגם ולהעבירם לידי המבטח.
ב .למען הסר ספק ,מוצהר בזה כי דרישה לתשלום תגמולי ביטוח תחשב כדרישה
שנמסרה למבטח רק אם ולאחר שנמסרו למבטח כל המידע והמסמכים הדרושים.
ג .אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין בקרות
מקרה הביטוח או לאחר מכן בנקיטת אמצעים סבירים ,שהמבטח הורה לו לנקוט.
ד .1 .לאחר קבלת המבטח מהמבוטח הודעה על מקרה הביטוח ,ישלח המבטח מעריך לצורך
קביעת מקרה הביטוח ,היקף הנזקים וסוגיהם.
 .2ממצאי המעריך ימסרו למבוטח.
 .3חלק המבוטח על ממצאי המעריך ,עליו להודיע שוב למבטח על מקרה הביטוח בתוך
 14ימים ,מיום שנמסרו לו ממצאי מעריך המבטח ,והמבטח ישלח מעריך נוסף לצורך
קביעה חוזרת.
ה .עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהמבטח את בירור חבותו או להכביד
עליו ,אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה אותו
דבר.
ו.

נגרם מקרה הביטוח על ידי המבוטח במתכוון פטור המבטח מחבותו על פי חוזה זה.

ז .מסר המבוטח למבטח עובדות כוזבות ,או שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח
או בנוגע לחבות המבטח ,והדבר נעשה בכוונת מרמה  -פטור המבטח מחבותו.

 .6חובת שיתוף הפעולה עם המבטח
א .מבוטח שמנע את כניסת עובדי המבטח ו/או מי מטעמו לשטח מטעי הבננות ,ייחשב כמי
שלא שתף פעולה עם המבטח ,והמבטח רשאי להקטין את תגמולי הביטוח או להיות
פטור מתשלומם ,בכפוף להוראות החוק.
ב .לא פעל המבוטח על פי חבותו ,כאמור בפרק זה ,ו/או לא פעל כך במועד ,באופן
שמחדלו גרם לכך שהמבטח חויב בתגמולי ביטוח גבוהים יותר ,לא יהיה המבטח חייב
בתשלום תגמולי הביטוח אלא בסכום שהיה חייב בו אילו קוימה חובת המבוטח ,כאמור.

 .7תגמולי הביטוח
א .מוסכם על הצדדים כי תגמולי הביטוח ישולמו על ידי המבטח למבוטחים באמצעות
בעלת הפוליסה )אלא אם תבקש בעלת הפוליסה אחרת בכתב ומראש מהמבטח( וזאת
תוך  30יום מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו.
ב .על תגמולי הביטוח תתוסף ריבית בשיעור הקבוע בסעיף  28ד' לחוק ,מתום  30יום
ממסירת התביעה למבטח.
ג .העקרונות האמורים בסעיף זה לחישוב תגמולי הביטוח ושיעורי ההצמדה יחולו גם אם
שולמה התביעה לאחר תום תקופת הביטוח על פי חוזה זה.

16

 .8תקופת ההתיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי הביטוח ,הן מהמבטח והן בערכאות ,היא שלוש
שנים מיום קרות מקרה הביטוח.

 .9ביטוח כפל
אם בעת קרות מקרה הביטוח ליבול המבוטח או לצמחים המבוטחים ,יהיה קיים לגביהם ביטוח
או ביטוחים אחרים לתקופות ביטוח חופפות ,על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר
שנעשה ביטוח הכפל או נודע להם עליו .המבטח ישתתף בסכום הביטוח החופף עם שאר
המבטחים בהתאם ליחס בין סכומי הביטוח .אין באמור לעיל כדי לגרוע מחבות המבטח כלפי
המבוטח יחד ולחוד עם המבטחים האחרים לגבי סכום הביטוח החופף.

 .10הצמדה
א .מוסכם בזאת בין הצדדים ,כי הסכומים הנקובים בנספחים לחוזה זה הינם סכומי הפיצוי
המירביים ודמי הביטוח אשר הצדדים מסכימים להם מראש.
ב .סכומי הפיצוי ישתנו בהתאם למדד המחירים לצרכן הידוע במועד תשלום תגמולי הביטוח
בפועל ,ביחס למדד המחירים הידוע ביום תחילת תוקפו של חוזה ביטוח זה.

 .11ביטוח חסר
א .מוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא כי השטח של מטע הבננות שבבעלותו
ובחזקתו של המבוטח בפועל גדול מהיקף השטח המבוטח ,תפחת חבות המבטח
בשיעור יחסי שהוא כיחס בין השטח המבוטח לבין השטח בפועל.
ב .מוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא כי שטח מטע הבננות שבוטח כבננות
תחת כיסוי רשת ,גדל בפועל תחת שטח פתוח ,תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי
שהוא כיחס בין שיעור הפרמיות ששולם לבין שיעור הפרמיות שהיה אמור להיות משולם
עבור מטע הבננות לפי הוראות חוזה הביטוח.

 .12ביטוח יתר
עלה סכום הביטוח ,בעת כריתת החוזה או לאחר מכן ,באופן בלתי סביר על שוויו של
הגידול או השטח המבוטח ,רשאי המבטח לדרוש בכל עת הפחתת סכום הביטוח עד לשווי
הנכס בקרות מקרה הביטוח .נדרשה הפחתה זו ,יפחת סכום הביטוח ובמקביל יפחתו גם
דמי הביטוח לתקופה הרלוונטית.

 .13קיזוז חובות
חובות קצובים שהמבוטח חייב למבטח בין בגין חוזה ביטוח זה ובין בגין חוזה ביטוח אחר,
ניתנים לקיזוז ,כנגד כל סכום המגיע למבוטח מהמבטח.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי המבטח יהא רשאי לגבות דמי ביטוח נזקי טבע ,עבור
מבוטח פלוני מתגמולי הביטוח שהוא חייב לשלם לאותו מבוטח במסגרת ביטוח אסונות
טבע ,ולהיפך .כמו כן במידה וקיים חשש סביר לאי פירעון החוב ,רשאי המבטח לקזז את
יתרת דמי הביטוח המגיעים לו מבעלת הפוליסה ו/או מהמבוטח בגין הביטוח ,גם אם טרם
הגיע מועד תשלומם.

 .14תחלוף
17

א .הייתה למבוטח בשל מקרה הביטוח ,גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי צד שלישי ,שלא מכוח
חוזה ביטוח ,עוברת זכות זו למבטח ,מששילם תגמולי ביטוח וכשיעור התגמולים ששילם.
ב .המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות ,שעברה אליו לפי סעיף זה באופן ,שיפגע בזכותו של
המבוטח לגבות מצד שלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל מהמבטח ,ובלבד
שהסכומים שנגבו מצד שלישי יחולקו בין המבטח ובין המבוטח ,לפי העניין ,על פי שיעור
תגמולי הביטוח מתוך סך הנזק המכוסה.
ג .קיבל המבוטח מצד שלישי פיצוי או שיפוי ,שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה ,עליהם
להעבירו מיד למבטח .עשו פשרה ,ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח,
אלא אם נעשתה לפני תחילת הביטוח ,עליהם לפצותו בשל כך ,אלא אם אשר המבטח את
הפשרה מראש ובכתב.
ד .הוראות סעיף זה לא יחולו:
אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או
שיפוי ,מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.

 .15הארכת הביטוח
כל הארכה של תקופת הביטוח על פי חוזה ביטוח זה טעונה הסכמה של המבטח אשר תינתן
במפורש למטרה זו.

 .16ביטול הביטוח
א .המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול דעתו,
ובלבד שהודעה על כך תישלח לבעלת הפוליסה בדואר רשום לפחות  15יום לפני
התאריך בו יתבטל הביטוח .למרות האמור לעיל ,ביטול הביטוח בעקבות חוב דמי ביטוח
של בעלת הפוליסה למבטח ייעשה על פי המפורט בסעיף  15לחוק.
אם המבטח יבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח והעילה לביטול אינה שבעלת
הפוליסה הפרה את חוזה הביטוח או ניסת ה להונות את המבטח ,ישיב המבטח לבעלת
הפוליסה את סכום דמי הביטוח יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח.
ב .בעלת הפוליסה רשאית לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח לפי
שיקול דעתה ,ובלבד שהודעה על כך תתקבל אצל המבטח בדואר רשום .פקיעת תוקף
הביטוח תחול באופן מיידי החל ממועד קבלת הודעת הביטול אצל המבטח כאמור לעיל.
במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו  50%מדמי הביטוח עבור תקופת הביטוח כולה,
בתוספת  10%בגין כל חודש מתחילת תוקפו של חוזה הביטוח ועד למועד בו הסתיים
הביטוח בפועל.
ג .המבוטח בביטוח המורחב על פי נספחי החוזה ,רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני
תום תקופת הביטוח לפי שיקול דעתו ,בתנאי שלא קיבל תגמולי ביטוח מהמבטח במהלך
תקופת הביטוח ,ובלבד שהודעה על כך תתקבל אצל המבטח בדואר רשום.
פקיעת תוקף הביטוח תחול באופן מיידי החל ממועד קבלת הודעת הביטול אצל
המבטח כאמור לעיל.
במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו  50%מדמי הביטוח עבור תקופת הביטוח כולה,
בתוספת  10%בגין כל חודש מתחילת תוקפו של חוזה הביטוח ועד למועד בו הסתיים
הביטוח בפועל או את סכום דמי הביטוח יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת
הביטוח לגידול  -לפי הגבוה מביניהם.

 .17בוררות
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א .בכל מקרה שיתגלעו חילוקי דעות בתביעת המבוטח ו/או בעלת הפוליסה לתגמולי ביטוח
הנובעים מחוזה זה ו/או ערעור על קביעת מעריך המבטח על פי חוזה זה ,רשאים הצדדים,
בהסכמה ,לפנות לבוררות.
ב .פניית הצדדים לבוררות תהווה הסכמה לברור הסכסוך ביניהם במסגרת הבוררות.
ג .עם קבלת הסכמת הצדדים לפנות לבוררות ,יראו הוראות סעיף זה כהסכם בוררות בהתאם
לחוק הבוררות ,תשכ"ח.1968-
ד .הבוררות תתקיים בפני שלושה בוררים ,שימונו כדלקמן:
אחד  -על ידי המבטח.
אחד  -על ידי בעלת הפוליסה.
אחד  -על ידי המנהל הכללי של משרד החקלאות אשר ישמש כיו"ר )להלן :ועדת
הבוררות"(.
ה .על הבוררות לא יחולו סדרי הדין והראיות המחייבים בערכאות משפטיות.
ו .על הבוררות לא יחול הדין המהותי.
ז .ועדת הבוררות לא תהיה מחויבת לנמק את פסקיה ,למעט במקרים בהם פסק הבוררות
יקבע לתשלום סכום העולה על חצי מיליון ש"ח.
ח .על הבוררות יחולו הוראות חוזה זה.
ט .המבטח ו/או המבוטח ו/או בעלת הפוליסה ימציאו בכתב לועדת הבוררות את מהות חילוקי
הדעות המובאים להכרעה וזאת תוך  30יום מעת שנמסרה למבוטח ו/או לבעלת הפוליסה
החלטת המבטח ביחס לתביעת תגמולי הביטוח ,ואילו המבטח ו/או המבוטח ו/או בעלת
הפוליסה ימציאו בכתב לועדת הבוררות את כתב הגנתם תוך  30יום מעת שנמסרה למבטח
ו/או למבוטח ו/או לבעלת הפוליסה כתב התביעה בכתב ,כאמור לעיל.
י .מוסכם בזאת בין הצדדים ,כי אם זומנה ועדת הבוררות כמותנה בסעיף זה ,ובמועד הדיון לא
הופיע אחד משני הבוררים או שלא הופיעו שני הבוררים שאינם משמשים כיו"ר ,כמפורט
בסעיף קטן ד' לעיל ,וזאת ללא הודעה מוקדמת ,למרות שזומנו כדין ,בעוד כל שאר הצדדים
לדיון הופיעו ,רשאי יו"ר ועדת הבוררות ,לפי שיקול דעתו הבלעדי ,לדון באותו עניין באותו
מועד כבורר דן יחיד.
יא .מוסכם בזאת ,כי עם הגשת תביעה על ידי המבוטח לועדת הבוררות ,על המבוטח לשלם
דמי בוררות בסך  400ש"ח .במידה והבוררות תימשך למעלה משתי ישיבות ,החל
מהישיבה השלישית ואילך ,על המבוטח לשלם דמי בוררות בסך של  400.-ש"ח עבור כל
ישיבה נוספת.
יב .לבורר יהיה שיקול דעת באם להחזיר למבוטח את דמי הבוררות ששולמו על ידו בלבד,
וזאת באופן מלא או חלקי ,ובתנאי שהמבוטח זכה בבוררות .למען הסר ספק יובהר,
כי הבורר לא יהיה מוסמך לפסוק הוצאות למי מהצדדים.
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 .18קריאת סרק
המבטח יהיה זכאי לתבוע מהמבוטח פיצוי ו/או השבה בגין כל הוצאותיו והנזקים שנגרמו לו
כתוצאה מקריאות סרק ו/או הטרדה ללא צורך שנעשו מטעם המבוטח באופן סידרתי בקשר
לתביעה לתגמולי ביטוח על פי חוזה זה.

 .19הודעות
א .הודעה של בעלת הפוליסה והמבוטח למבטח תימסר למען המבטח :דרך מנחם בגין ,74
תל-אביב.
ב .הודעה של המבטח לבעלת הפוליסה תימסר למענה :רח' העצמאות  40יהוד.
ג .הודעה למבוטח תימסר לפי המען האחרון הידוע למבטח.
ד .הודעה ,שדוורה בדואר רשום בצירוף אישור מסירה תיחשב כהודעה ,שנמסרה לנמען 72
שעות אחר שנשלחה.
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נספח א' לחוזה ביטוח בננות לעונת - 2012/2013
מסלול ביטוח בסיסי
דמי ביטוח וסכומי פיצוי לביטוח נזקי טבע ואסונות טבע למטעים מניבים
א .דמי ביטוח וסכומי פיצוי לטון למקרה ביטוח נזקי טבע )חלק א'( -
סוג
מטע
שטח פתוח
בית רשת
*

רמת
ביטוח
א' )בסיסי(
א' )בסיסי(

* סכום פיצוי
לביטוח נזקי טבע
)בש"ח לטון(
720 - 1,010
720 - 1,010

שיעור
השתתפות עצמית
בביטוח נזקי טבע
** 10%
** 10%

*** דמי ביטוח
לביטוח נזקי טבע
)בש"ח לדונם(
106
53

סכום הפיצוי לטון בננות בביטוח נזקי טבע על פי חלק א' לחוזה זה ,יהיה  720.-ש"ח ,כאשר
שעור הנזק למבוטח יהיה עד  25%ממכפלת היבול הנורמטיבי כמוגדר בחוזה ביטוח זה
בשטח המבוטח או בשטח בפועל כפי שקבע המעריך  -לפי הגבוה מביניהם.
כאשר שעור הנזק למבוטח יהיה מעל  25%ועד  40%ממכפלת היבול הנורמטיבי כמוגדר
בחוזה ביטוח זה בשטח המבוטח ,יהיה סכום הפיצוי  865.-ש"ח לטון בננות ,לכל הכמות
הניזוקה שבין  25%ל 40%-ממכפלת היבול הנורמטיבי כמוגדר בחוזה ביטוח זה בשטח
המבוטח או בשטח בפועל כפי שקבע המעריך  -לפי הגבוה מביניהם.
כאשר שיעור הנזק למבוטח יהיה מעל  40%ממכפלת היבול הנורמטיבי כמוגדר בחוזה
ביטוח זה בשטח המבוטח ,יהיה סכום הפיצוי  1,010.-ש"ח לטון בננות ,לכל הכמות הניזוקה
שמעל  40%ממכפלת היבול הנורמטיבי כמוגדר בחוזה ביטוח זה בשטח המבוטח או בשטח
בפועל כפי שקבע המעריך -לפי הגבוה מביניהם.

** בכפוף לאמור בסעיף ז' לחלק א' לחוזה הביטוח.
*** הנחות בדמי ביטוח בגין העדר תביעות ,עבור נזקי טבע בלבד )חלק א' לחוזה הביטוח(:
א .מבוטח יהיה זכאי לקבלת הנחה בדמי הביטוח בגין העדר תביעות לכל שיטת גידול
בנפרד:
 10%הנחה.
 .1עבור שנה אחת סמוכה לשנת חוזה זה
 20%הנחה.
 .2עבור שנתיים רצופות וסמוכות לשנת חוזה זה
 30%הנחה.
 .3עבור שלוש שנים רצופות וסמוכות לשנת חוזה זה
 40%הנחה.
 .4עבור ארבע שנים רצופות וסמוכות לשנת חוזה זה
 50%הנחה.
 .5עבור חמש שנים רצופות וסמוכות לשנת חוזה זה
 .6עבור שש שנים או יותר רצופות וסמוכות לשנת חוזה זה  60%הנחה.
ב .מבוטח אשר בעונת  2011/2012היה זכאי להנחה בדמי הביטוח בגין העדר תביעות
בשיעור  50% ,40%או  ,60%ובעונת  2011/2012קיבל תגמולי ביטוח מהמבטח בגין
נזקי טבע ,יהיה זכאי להנחה מופחתת בדמי הביטוח בעונת  2012/2013בשלוש דרגות
משיעור ההנחה לה היה זכאי בעונת .2011/2012
ג .מבוטח אשר בעונת  2011/2012היה זכאי להנחה בדמי הביטוח בגין העדר תביעות
בשיעור  20% ,10%או  ,30%ובעונת  2011/2012קיבל תגמולי ביטוח מהמבטח בגין
נזקי טבע ,לא יהיה זכאי להנחה בדמי ביטוח בעונת .2012/2013
ב .דמי ביטוח וסכומי פיצוי לטון למקרה ביטוח אסונות טבע למטעים מניבים )חלק ב'( -
סכום פיצוי
דמי ביטוח
סכום פיצוי
בביטוח סכום פיצוי לטון סכום פיצוי מירבי
מירבי לדונם בביטוח בביטוח
לדונם בביטוח
אסונות בביטוח אסונות
רמת
טבע לצמחים אסונות טבע לצמחים אסונות טבע לצמחים אסונות
טבע
טבע
)עבור מרכיב )עבור מרכיב הצמח ) -עבור מרכיב הצמח
ביטוח
ליבולים
במקרה של שיקום( במקרה של עקירה*( )בש"ח
הפרי(
)בש"ח
)בש"ח לדונם(
)בש"ח לדונם(
)בש"ח לטון(
לדונם(
לטון(
בשטח פתוח 7,400 -
א'
47
740
200
720
בבית רשת 9,000 -
)בסיסי(
* סכום הפיצוי המירבי לעקירת מטע יקבע לפי המפורט בנספח ב' לחוזה.
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נספח ב' לחוזה ביטוח בננות לעונת - 2012/2013
מסלול ביטוח בסיסי
ביטוח אסונות טבע לצמחים במטעים מניבים
טבלת סכומי הפיצוי המירביים לעקירת המטע או שיקומו כתוצאה ממקרה ביטוח אסונות טבע
לצמחים:
ה'
ד'
ג'
ב'
א'
יבול מבוטח
סכום פיצוי מירבי
תוחלת סכום פיצוי מירבי
מטע מניב
מירבי למטעים
ניבה לעקירת המטע בקרות לשיקום המטע
מניבים***
בקרות נזק חלקי
נזק מוחלט*
בשנים
)ט'/ד'(
)ש"ח לדונם(
)ש"ח לדונם(
בשטח פתוח 7,400 -
4.0
740.7
בבית רשת 9,000 -
נטיעות מרץ עד יוני **2012
* סכום הפיצוי המירבי לעקירת מטע יקבע לפי המפורט בסעיפים א'  3ו-א'  4להלן.
** מטע שניטע מחודש יולי  2012ואילך ייחשב כמטע שאינו מניב.
*** למען הסר ספק יובהר ,כי היבול המבוטח המירבי הנו למטע שמושקה ומטופל כראוי מבחינה
מקצועית ועומד בכל הסטנדרטים המקובלים בענף.
למען הסר ספק יובהר ,כי סכומי הפיצוי בטבלה בטורים ג' ו-ד' שבנספח זה הם סכומים מירביים
שישולמו למבוטח בגין עקירת מטע או שיקום המטע בפועל בלבד ,בכפוף לביצוע הפעולה בתוך
חצי שנה ממועד קרות מקרה הביטוח ,ובהתאם לאישור המעריך.
אסונות טבע לצמחים במטעים מניבים:
א .בקרות נזק מוחלט לצמחים:
 .1סכום הפיצוי המירבי בגין נזק מוחלט לצמחים במטע מניב בהתייחס לטור א' בטבלה
שבנספח זה ,שבגינו נעקר המטע ,יהיה לפי טור ג' בטבלה שבנספח זה ,בתוספת פיצוי עבור
 70%מהיבול המבוטח עד לתחילת ניבה מחודשת ,ולא יותר משנה אחת מהוון לשנת
הנזק )לפי ריבית בשיעור  4%בשנה( ,לפי קביעת מעריך המבטח ,ובניכוי השתתפות
עצמית כמפורט בס עיף ו'  2לחוזה.
 .2למרות האמור בסעיף א'  1לעיל ,במקרה של נזק מוחלט לצמחים במטע מניב בהתייחס
לטור א' בטבלה שבנספח זה ,בו בחר המבוטח שלא לעקור את המטע ,שאז סכום הפיצוי
המירבי ,יהיה עבור הוצאות העיבוד שנעשו בפועל על ידי המבוטח לצורך שיקום מטע
הבננות שניזוק ,עד לסכום המירבי הנקוב בטור ד' בטבלה שבנספח זה עבור כל שטח
החלקה בפועל ,בתוספת פיצוי עבור  70%מהיבול המבוטח לשטח הניזוק עד לתחילת
ניבה מחודשת ,ולא יותר משנה אחת מהוון לשנת הנזק )לפי ריבית בשיעור  4%בשנה(,
לפי קביעת מעריך המבטח ,ובניכוי השתתפות עצמית כמפורט בסעיף ו'  2לחוזה.
 .3יובהר ,כי סכום הפיצוי המירבי עבור עקירת המטע כנקוב בטור ג' בטבלה שבנספח זה
במקרה של נזק מוחלט לצמחים ,מותנה בקיומו של מטע בננות ובו כל אמצעי הייצור
הנדרשים על פי כל הסטנדרטים המקצועיים המקובלים בענף וכן בפירוק של כל אמצעי
הייצור מאותו מטע הבננות בעקבות מקרה הביטוח .במידה ומעריך המבטח ימצא ,כי
במטע הניזוק לא קיימים כל אמצעי הייצור הנדרשים כאמור ו/או לא פורקו בפועל כל
אמצעי הייצור ו/או מטע הבננות החדש ניטע על אותו שטח ניזוק שנעקר ,יפחית
המבטח מסכום ה פיצוי המירבי את סכום אמצעי הייצור שנחסכו ,לפי קביעת מעריך
המבטח.
 .4מבלי לגרוע מן האמור לעיל ,במקרה בו נגרם נזק מוחלט לצמחים במטע מניב בהתייחס
לטור א' בטבלה שנספח זה המכוסה בבית רשת ובית הרשת יפורק בפועל לחלוטין
בעקבות הנזק ,סכום הפיצוי המירבי בגין עקירת המטע יהיה בסך  9,000ש"ח לדונם ,לפי
קביעת מעריך המבטח.
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ב .בקרות נזק חלקי לצמחים:
 .1סכום הפיצוי המירבי בגין נזק חלקי לצמחים במטע מניב בהתייחס לטור א' בטבלה
שבנספח זה ,שבגינו בוצעו עבודות שיקום במטע יהיה עבור כל שטח החלקה בפועל לפי טור
ד' בטבלה שבנספח זה ,בתוספת פיצוי עבור  70%מהיבול המבוטח לשטח הניזוק עד
לתחילת ניבה מחודשת ,ולא יותר משנה אחת מהוון לשנת הנזק )לפי ריבית בשעור 4%
בשנה( ,לפי קביעת מעריך המבטח ,ובניכוי השתתפות עצמית כמפורט בסעיף ו' 2
לחוזה.
 .2מוסכם ,כי סכום הפיצוי בגין נזק חלקי לצמחים ,כנקוב בטור ד' בטבלה שבנספח זה ,הנו
סכום הפיצוי המירבי הניתן עבור הוצאות עיבוד שנעשו בפועל על ידי המבוטח לצורך שיקום
מטע הבננות שניזוק ,באישור מעריך המבטח.
 .3למרות האמור בסעיף ב'  1לעיל ,במקרים חריגים בלבד בהם יקבע מעריך המבטח כי אין
כדאיות בהמשך גידול מטע הבננות ,רשאי המעריך לאשר למבוטח מראש ובכתב לעקור
מטע בננות שבו נזק חלקי בלבד לצמחים ,ודין אותו מטע שנעקר יהיה כדין מטע בעל נזק
מוחלט שנעקר ,כמפורט בנספח זה.
ג.

מוסכם בין הצדדים ,כי בקרות נזק מוחלט לצמחים ינוכה מסכום הפיצוי המירבי המפורט בטור ג'
בטבלה שבנספח זה פחת לכל חלקה בנפרד ,בשיעור המפורט להלן:

*

נטיעות אביב*

נטיעות קיץ**

שיעור הפחת
שינוכה לחלקה
שבשטח פתוח

שיעור הפחת
שינוכה לחלקה
שתחת בית רשת

-

קיץ 2012

0

0

אביב 2012

-

7%

5%

-

קיץ 2011

12.5%

10%

אביב 2011

קיץ 2010

25%

20%

אביב 2010

קיץ 2009

37.5%

30%

אביב 2009

קיץ 2008

50%

40%

אביב 2008

קיץ 2007

62.5%

50%

אביב  2007ומטה

קיץ  2006ומטה

65%

60%

נטיעות אביב  -נטיעות שבוצעו בחודשים מרץ עד יוני )כולל(.

** נטיעות קיץ  -נטיעות שבוצעו בחודשים יולי ואילך )מטעים שאינם מניבים(.
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נספח ג' לחוזה ביטוח בננות לעונת - 2011/2012
מסלול ביטוח מורחב
ביטוח אסונות טבע לצמחים למטעים שאינם מניבים

בכפוף לרכישת ביטוח זה ,נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח בננות לעונת
) 2011/2012להלן" :חוזה הביטוח"( ,ויחולו עליו כל הוראות 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.
 .1תמורת תשלום דמי הביטוח שישולמו ישירות ומראש למבטח על ידי המבוטח כמפורט להלן,
רשאי המבוטח לרכוש מהמבטח ביטוח אסונות טבע לצמחים לכל שטח מטע הבננות שאינו
מניב )נטיעות יולי  2012ואילך( כמפורט בנספח זה ,ועל מטע זה יחולו ,בשינויים המחוייבים,
כל הוראות נספח ב' בעניין אסונות טבע לצמחים מניבים ,אלא אם כן נאמר אחרת בנספח
זה.
 .2היבול הנורמטיבי המבוטח לצורך חישובי נספח זה בלבד עבור ביטוח מטעים שאינם מניבים
עומד על  6.5ט' לדונם .בכפוף לתשלום תוספת דמי ביטוח ובאישור המבטח מראש ,מבוטח
יהיה רשאי להגדיל את היבול הנורמטיבי המבוטח.
 .3מוסכם בין הצדדים ,כי ניתן לבטח את כל שטח המטעים שאינם מניבים במסגרת הוראות נספח
ב' לחוזה זה ,בהתמלא התנאים המצטברים הבאים:
א .הוגשה למבטח בקשה לביטוח כל שטח מטעי הבננות שאינם מניבים ,הנמצאים בבעלותו
ובהחזקתו של המבוטח ושלמבוטח זכות כלשהי בהם ,בפירוט לפי חלקות )להלן:
"השטח המבוטח"( .הבקשה הוגשה על גבי טופס הזמנה לקבלת הצעה אשר מולא
במלואו ונחתם כנדרש ,וזאת לא יאוחר מיום .30.9.2012
ב .המבטח אישר בכתב את הסכמתו לקבלת המבוטח לביטוח.
ג .הביטוח יכנס לתוקפו  14ימים לאחר הסדרת תשלום מלוא דמי הביטוח על ידי המבוטח
בהתאם למפורט בהודעת התשלום ,ובתנאי שעד למועד זה לא קרה מקרה הביטוח.
 .4יובהר ,כי בכל מקרה השטח המבוטח כמוגדר לעיל לא יעלה על שטח מטעי הבננות שאינם
מניבים הנמצא בפועל בהחזקת ו/או בבעלות המבוטח ,לפי קביעת המעריך.
 .5מוסכם בזאת בין הצדדים ,שבכל מקרה שנמצא כי השטח של מטעי הבננות שאינם מניבים
הנמצא בבעלותו ו/או בהחזקתו של המבוטח בפועל לפי קביעת המעריך ,גדול מהיקף השטח
המבוטח ,תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין השטח המבוטח לבין השטח
בפועל.
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 .6להלן פירוט סכומי פיצוי המירביים ודמי הביטוח עבור ביטוח למטע שאינו מניב:

רמת
ביטוח

סכום פיצוי
מירבי
עבור
מרכיב הפרי
)ש"ח לטון(

סכום פיצוי מירבי
לעקירת המטע
בקרות
נזק מוחלט
)ש"ח לדונם(

סכום פיצוי מירבי
לשיקום המטע
בקרות
נזק חלקי
)ש"ח לדונם(

סה"כ דמי ביטוח
בביטוח אסונות
טבע למטעים
שאינם מניבים
)ש"ח לדונם(

א'

200

7,400

740

65.00

ב'

300

7,400

740

85.00

ג'

400

7,400

740

110.00

 .7למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי דמי ביטוח למטעים ,כאמור לעיל בנספח זה ,מהווים רק
 20%מדמי ביטוח אסונות טבע הכוללים למטעים שאינם מניבים ,אשר ישולמו למבטח בגין
ביטוח אסונות טבע למטעים שאינם מניבים על פי חלק ב' לחוזה זה וכי יתרת דמי ביטוח
אסונות הטבע הכוללים למטעים שאינם מניבים ) (80%תשולם למבטח על ידי הממשלה.
 .8מוסכם בזאת בין הצדדים ,שבכל מקרה שנמצא כי השטח של מטעי הבננות המניבים הנמצא
בבעלותו ו/או בהחזקתו של המבוטח בפועל לפי קביעת המעריך ,גדול מהיקף השטח
המבוטח ,תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין השטח המבוטח לבין השטח
בפועל.
 .9תגמולי הביטוח להם יהיה זכאי המבוטח שרכש ביטוח לפי נספח זה ,ישולמו ישירות
למבוטח.
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נספח ד' לחוזה ביטוח בננות לעונת - 2012/2013
מסלול ביטוח מורחב
שינוי רמת הביטוח ו/או הגדלת היבול המבוטח
בכפוף לרכישת הרחבה זו ,נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח בננות לעונת
) 2012/2013להלן" :חוזה הביטוח"( ,ויחולו עליו כל הוראות חוזה הביטוח ,למעט השינויים
שיבואו במקום תנאי חוזה הביטוח והתוספות המפורטים כדלקמן.
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 .למען
הסר ספק יובהר ,כי המבוטח יוכל לבחור אך ורק במסלול ביטוח אחד בלבד .מבוטח שבחר
להיות מבוטח במסגרת מסלול הביטוח המורחב יחולו עליו אך ורק תנאי הביטוח המורחב על פי
הוראות נספח זה ,והוא לא יהיה זכאי לכל פיצוי במסגרת חוזה ביטוח הבסיסי.
 .1בתמורה לתוספת בדמי הביטוח כמפורט להלן אשר ישולמו ישירות ומראש למבטח ,יוכל
המבוטח לשנות את רמת הביטוח עבור ביטוח נזקי טבע וביטוח אסונות טבע:
סוג
מטע

רמת
ביטוח

* סכום פיצוי
לביטוח נזקי טבע
)בש"ח לטון(

שיעור
השתתפות עצמית
בביטוח נזקי טבע

*** דמי ביטוח
לביטוח נזקי טבע
)בש"ח לדונם(

ב'

720 - 1,010

** 5%

156

ג'

720 - 1,010

** 3%

200

ב'

720 - 1,010

** 5%

78

ג'

720 - 1,010

** 3%

100

שטח פתוח

בית רשת

*

סכום הפיצוי לטון בננות בביטוח נזקי טבע על פי חלק א' לחוזה זה ,יהיה כמפורט בנספח 1
לחוזה זה.

** למרות האמור בסעיף ז'  1בחלק א' לחוזה זה ,ומבלי לגרוע מתחולת יתר הוראות סעיף
ז':
א .ברמת ביטוח ב' ,יהיה שיעור ההשתתפות העצמית  5%ממכפלת היבול הנורמטיבי
כמוגדר בחוזה זה בשטח המבוטח או בשטח בפועל כפי שקבע המעריך  -לפי הגבוה
מביניהם ובסכום הפיצוי כמפורט בטבלה לעיל.
ב .ברמת ביטוח ג' ,יהיה שיעור ההשתתפות העצמית  3%ממכפלת היבול הנורמטיבי
כמוגדר בחוזה זה בשטח המבוטח או בשטח בפועל כפי שקבע המעריך -לפי הגבוה
מביניהם ובסכום הפיצוי כמפורט בטבלה לעיל.
*** הנחות בדמי ביטוח בגין העדר תביעות ,עבור נזקי טבע בלבד )חלק א' לחוזה הביטוח( ,יתנו
כמפורט בנספח  1לחוזה זה .יצוין ,כי סכום דמי הביטוח כולל את המרכיב הבסיסי.
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סכום פיצוי
סכום פיצוי
סכום פיצוי
סכום פיצוי
לטון בביטוח מירבי לדונם בביטוח מירבי לדונם בביטוח
בביטוח
רמת אסונות טבע אסונות טבע אסונות טבע לצמחים אסונות טבע לצמחים
לצמחים )עבור )עבור מרכיב הצמח  ) -עבור מרכיב הצמח
ביטוח ליבולים
מרכיב הפרי(
במקרה של שיקום( במקרה של עקירה**(
)בש"ח
)בש"ח לטון(
לטון(
)בש"ח לדונם(
)בש"ח לדונם(

*דמי ביטוח
ב ביטוח
אסונות
טבע
)בש"ח
לדונם(

ב'

1,010

300

740

בשטח פתוח 7,400 -
בבית רשת 9,000 -

56

ג'

1,010

400

740

בשטח פתוח 7,400 -
בבית רשת 9,000 -

65

* יצוין ,כי סכום דמי הביטוח כולל את המרכיב הבסיסי.
** סכום הפיצוי המירבי לעקירת מטע יקבע לפי המפורט שבנספח ב' לחוזה.
 .2בתמורה לתוספת בדמי ביטוח נזקי טבע כמפורט להלן אשר ישולמו ישירות ומראש למבטח,
יוכל המבוטח להגדיל את היבול המבוטח למעל  4טון לדונם במסגרת ביטוח נזקי טבע ,על פי
חלק א' לחוזה הביטוח ,בכפוף לקבלת הסכמת המבטח לכך מראש.

שיטת גידול

שטח פתוח

בית רשת

רמת
ביטוח

דמי ביטוח בביטוח נזקי טבע
עבור הגדלת היבול המבוטח
)בש"ח לטון(

א'

26.50

ב'

39.00

ג'

50.00

א'

13.25

ב'

19.50

ג'

25.00

 .3בתמורה לתוספת בדמי ביטוח אסונות טבע כמפורט להלן ,אשר ישולמו ישירות ומראש
למבטח ,יוכל המבוטח להגדיל את היבול המבוטח למעל  4טון לדונם במסגרת ביטוח אסונות
טבע ,על פי חלק ב' לחוזה הביטוח ,על סמך נתוני עבר בכפוף להוכחת היבול הממוצע לדונם
לפי הוראת המבטח ובכפוף לקבלת הסכמת המבטח לכך מראש.
רמת
ביטוח
א'

דמי ביטוח בביטוח אסונות טבע
עבור הגדלת היבול המבוטח
)בש"ח לטון(
4.00

ב'

8.00

ג'

12.00
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 .4מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים ,כי ניתן לרכוש הרחבה לביטוח עבור כל שטח מטע
הבננות המניב על פי נספח זה ,בהתמלא כל התנאים המצטברים הבאים:
א .הוגשה למבטח בקשה לביטוח כל שטח מטעי הבננות המניבים ,הנמצאים בבעלותו
ובהחזקתו של המבוטח ושלמבוטח זכות כלשהי בהם )להלן" :השטח המבוטח"(.
הבקשה הוגשה על גבי טופס הזמנה לקבלת הצעה אשר מולא במלואו ונחתם כנדרש,
וזאת לא יאוחר מיום .31.10.2012
ב .המבטח אישר בכתב את הסכמתו לקבלת המבוטח לביטוח.
ג .הביטוח יכנס לתוקפו  3ימים לאחר הסדרת תשלום מלוא דמי הביטוח על ידי המבוטח
בהתאם למפורט בהודעת התשלום ,ובתנאי שעד למועד זה לא קרה מקרה הביטוח.
 .5יובהר ,כי בכל מקרה השטח המבוטח כמוגדר לעיל לא יעלה על שטח מטעי הבננות המניבים
הנמצא בפועל בהחזקת ו/או בבעלות המבוטח ,לפי קביעת המעריך.
 .6מוסכם בזאת בין הצדדים ,שבכל מקרה שנמצא כי השטח של מטעי הבננות המניבים הנמצא
בבעלותו ו/או בהחזקתו של המבוטח בפועל לפי קביעת המעריך ,גדול מהיקף השטח
המבוטח ,תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין השטח המבוטח לבין השטח
בפועל.
 .7תגמולי הביטוח להם יהיה זכאי המבוטח שרכש הרחבה לביטוח לפי נספח זה ,ישולמו
ישירות למבוטח.
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