חוזה ביטוח אגוזי אדמה לעונת 2011
מבוא
פוליסה זו היא חוזה ביטוח
בין  :המבוטח ששמו וכתובתו מפורטים ברשימה
)להלן" :המבוטח"(
לבין  :קנט  -קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
שכתובת משרדה הרשום בדרך מנחם בגין  74תל-אביב
)להלן " -המבטח"(
ומכוחו ,לאור פניית המבוטח למבטח בהצעה כתובה לביטוח המצורפת בזה ומהווה את הבסיס לחוזה
ביטוח זה וחלק בלתי נפרד ממנו ,מסכים המבטח ,תמורת דמי ביטוח ,לשפות את המבוטח בגין נזקיו,
שייגרמו לגידולי אגוזי האדמה ,וזאת כתוצאה ממקרה הביטוח ,במשך תקופת הביטוח ,ועד גבול
אחריות המבטח ובכפוף לתנאים ,ההגדרות והסייגים בחוזה ביטוח זה וברשימה ובנספחים המצורפים
אליו ,ומהווים חלק בלתי נפרד ממנו .מובהר בזאת כי ,במקרה של סתירה בין חוזה ביטוח זה
לרשימה ,יכריע האמור ברשימה.

א .הגדרות
.1

מקרה הביטוח  -אירוע אחד או יותר מהסיכונים המפורטים דלקמן ,שהתרחש במהלך
תקופת הביטוח בשטח המבוטח וגרם לנזק לגידול המבוטח כמוגדר להלן:
א .גשמים היורדים בתקופת האסיף ותקופת היבוש שלאחריו ,הגורמים לנזק איכותי ו/או
לנזק כמותי ,ובתנאי שהשטח היה מנוקז היטב לפי אמות המידה המקובלות בענף.
ב .תנאים אקלימיים חריגים הגורמים לנזק כמותי.
ג.

פגיעת מזיקים ומחלות הגורמים לנזק כמותי ו/או לנזק מוחלט לשתילים ,ובלבד
שהמבוטח נקט בכל האמצעים המקובלים למניעת מקרה הביטוח .למען הסר ספק
מובהר בזאת כי ההוצאות שיגרמו בשל נקיטת האמצעים הסבירים למניעת הנזק
או הקטנתו אינן מכוסות בביטוח על פי חוזה זה.

ד .סערה כמוגדר להלן הגורמת לנזק מוחלט לשתילים.
ה .ציפורים הגורמות לנזק מוחלט לשתילים.
.2

חוזה הביטוח  -פוליסה זו ,על נספחיה ,לרבות טופס הזמנה לקבלת הצעה לביטוח ,הצעת
הביטוח ,הודעת התשלום והרשימה.

.3

הרשימה  -המפרט המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו לרבות דמי הביטוח,
השטח המבוטח ,הגידול המבוטח ופרטים נוספים.

.4

השתתפות עצמית  -הסכום בו ישא המבוטח בגין כל מקרה ביטוח ,ושינוכה מסך תגמולי
הביטוח ,בהתאם לתנאי חוזה ביטוח זה ,לרבות הרשימה המהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
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.5

סערה  -מהירות רוח ומשבי רוח חזקים מקומיים בערכים רגעיים של לפחות  25קשר ,כפי
שנמדדה בסוכה מטאורולוגית ,הקרובה ביותר למקום אירוע הנזק ,לרבות נזקי צריבה
בשל רוח הנושאת עמה חול .במידה והמבוטח ירסס לפני קרות הנזק את השטח
המבוטח בחומרים על בסיס לטקס המונעים סחף חולות ,הכיסוי הביטוחי מכוח סיכון זה
יורחב גם למהירות רוח הנמוכה מ 25 -קשר.

.6

תקופת החוזה  -מיום  25במרץ  2011ועד ליום  31באוקטובר  ,2011אלא אם נאמר אחרת
ברשימה.

.7

תקופת הביטוח  -מיום קבלת המבוטח לביטוח על ידי המבטח כאמור בסעיף ב' להלן ,ועד
לתום תקופת החוזה ,או גמר אסיף היבול ,המוקדם מביניהם ,אלא אם נאמר אחרת
ברשימה.

.8

דמי הביטוח  -הפרמיה המשולמת למבטח על ידי המבוטח ,לרבות כל מס או היטל בגינה.

.9

תגמולי ביטוח  -סכום הפיצויים הכולל שישולם למבוטח על ידי המבטח על פי חוזה ביטוח
זה בקרות מקרה ביטוח ועד לגבול האחריות הנקוב בחוזה ביטוח זה.

 .10גבול אחריות המבטח  -הסכום המירבי אותו מתחייב המבטח לשלם כתגמולי ביטוח לפי
חוזה ביטוח זה ,למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח ,כמפורט בחוזה ביטוח זה.
 .11היבול המבוטח -
א .היבול הממוצע לדונם אותו שיווק המבוטח בארבע העונות הרצופות והסמוכות שקדמו
לתקופת הביטוח ,על פי תעודות משלוח ,בכפוף להנחת דעת המבטח.
ב .למבוטח חדש שאין לגביו יבול ממוצע כמפורט לעיל יקבע היבול המבוטח לפי הפירוט
הבא :עד לסף מירבי של  420ק"ג אגוזי אדמה לדונם לחלקות המבוטחות
הממוקמות באזור הצפוני בלבד ,ועד לסף מירבי של  520ק"ג אגוזי אדמה לדונם
לחלקות המבוטחות הממוקמות באזור הדרומי בלבד.
 .12חלקה  -שטח גידול רציף אחד של אגוזי אדמה.
 .13נזק כמותי  -חוסר יבול ו/או אובדן יבול פיזי ,שיגרם כתוצאה ישירה ובלתי נמנעת
מהסיכונים המכוסים ,לרבות נזק ללקט וזאת רק לכמות ניזוקה העולה על  80קג'
לדונם.
 .14נזק איכותי  -פגיעה באיכות היבול ,לרבות פגיעה באיכות הלקט ונזק חלקי או מוחלט לחציר
כמוגדר להלן ,בתנאי שהנו תוצאה ישירה ובלעדית של גשמים היורדים בתקופת האסיף
ותקופת הייבוש שלאחריו ,ובתנאי שהפגיעה מונעת יצוא ,לפי הקריטריונים המקובלים
בענף ,בין שבוצע יצוא בפועל ובין אם לאו ,ובתנאי שהשטח היה מנוקז היטב לפי אמות
המידה המקובלות בענף לאגוזי האדמה.
 .15לקט  -היבול שנותר בשטח הגידול לאחר הדייש בין אם נאסף ובין אם לאו.
 .16נזק מוחלט לשתילים  -פגיעה באופן מוחלט בשתילים שתפגע בשטח רציף שלא יפחת מ-
 5%משטח החלקה ושתגרום לכך שנשארו פחות מ 6-שתילים למטר ערוגה כאשר נזרעו 2
שורות בערוגה ו/או שנשארו פחות מ 8-שתילים למטר ערוגה כאשר נזרעו  3שורות
בערוגה ,ובתנאי שהגידול בשטח הניזוק הופסק.
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 .17החוק  -חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א .1981 -
 .18השטח המבוטח  -שטח הגידול המניב בדונם עליו הצהיר המבוטח למבטח בטופס הצעת
הביטוח.
 .19הגידול המבוטח  -יבול אגוזי האדמה ,שתילי אגוזי האדמה וחציר אגוזי האדמה.
 .20נזק חלקי לחציר  -חציר שהושחת חלקית ,ובלבד שהנזק אירע לא יאוחר מתום עשרה
ימים ממועד הבאת היבול המבוטח למחסני המיון.
 .21נזק מוחלט לחציר  -חציר שהושחת לחלוטין ,ובלבד שהנזק אירע לא יאוחר מתום עשרה
ימים ממועד הבאת היבול המבוטח למחסני המיון.
 .22האזור הצפוני  -צפונית לקו רוחב המוגדר כקו רוחב  110העובר על כביש  35מאשקלון
לבית גוברין.
 .23האזור הדרומי  -דרומית לקו רוחב המוגדר כקו רוחב  110העובר על כביש  35מאשקלון
לבית גוברין.
 .24היבול שנותר לאסיף  -היבול בטון שעל פי קביעת המעריך נותר לאסיף בשטח הניזוק .בכל
מקרה לא יעלה היבול שנותר לאסיף בשטח הניזוק על היבול המבוטח בשטח הניזוק.

ב .תנאים מוקדמים לביטוח
מוסכם בין הצדדים כי על פי חוזה זה ניתן לבטח את הגידול המבוטח ,בהתמלא התנאים
המצטברים להלן:
.1

הוגשה בקשה לביטוח כל שטחי אגוזי האדמה הנמצאים בבעלותו ובהחזקתו של
המבוטח.

.2

עברו  3ימים אחרי הסדרת תשלום דמי הביטוח על ידי המבוטח או על ידי ארגון הקניות
אליו הוא שייך ,כפי שפורטו ברשימה ,ובתנאי שעד למועד זה לא קרה מקרה הביטוח.

.3

הוגשה למבטח על ידי המבוטח הצעת ביטוח אשר מולאה במלואה ונחתמה כנדרש.

.4

המבטח אישר בכתב את הסכמתו לקבלת המבוטח לביטוח.
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ג .התחייבויות המבטח
בתמורה להתחייבויות המבוטח לתשלום דמי ביטוח ,ובכפיפות לכל התנאים ,ההגבלות
והחריגים הכלולים בחוזה ביטוח זה ,מתחייב המבטח כי בקרות מקרה הביטוח על פי חוזה זה,
בתוך תקופת הביטוח ,ישלם המבטח למבוטח תגמולי ביטוח בסכומים שיחושבו על ידי המבטח,
שלא יעלו על גבול אחריות המבטח בניכוי השתתפות עצמית כמפורט בסעיף ח' להלן,
ובכפוף לסעיפי ביטוח חסר וביטוח יתר.
למען הסר ספק יובהר ,כי בקרות נזק מוחלט לגידול המבוטח ,הביטוח לשטח הניזוק
במסגרת חוזה ביטוח זה יגיע לסיומו ,ותמורת תשלום דמי ביטוח יוכל המבוטח לרכוש
מהמבטח ביטוח לגידול החדש שזרע או שתל בשטח זה.

נזקים מוחלטים לשתילים בשלב מוקדם
.1

בקרות מקרה ביטוח שגרם לנזק מוחלט לשתילים יהיה סכום הפיצוי המירבי כדלקמן -
א .עד  60יום ממועד הזריעה ובתנאי שהשטח לא יזרע מחדש 200.- :דולר ארה"ב
לדונם .במידה ונזרע השטח מחדש באגוזי אדמה 150.- :דולר ארה"ב לדונם.
ב .החל מ 61-יום ועד  120יום ממועד הזריעה 300.- :דולר ארה"ב לדונם.
ג .בקרות מקרה ביטוח שגרם לנזק מוחלט לשתילים עקב סערה בלבד למבוטח אשר
ריסס לפני קרות מקרה הביטוח את השטח המבוטח בחומרים על בסיס לטקס
המונעים סחף חולות ,יתווסף לגבול אחריות המבטח המפורט בחוזה זה סך של 45.-
דולר ארה"ב לדונם לכיסוי ההוצאות הנוספות של המבוטח.

נזק כמותי
.2

א.

בקרות מקרה ביטוח שגרם לנזק כמותי בחלקות המבוטחות ,תוכפל הכמות בטון
שניזוקה כמותית ,לפי קביעת המעריך ,אך בכל מקרה לא יותר מההפרש שבין היבול
המבוטח ליבול שנותר לאסיף ,בסכום הפיצוי המירבי כמוגדר בעמודה ד' בנספח 1
לחוזה זה ,לפי רמת הביטוח בה ביטח המבוטח ובהתייחס לאזור בו ממוקמות
החלקות.

ב.

למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי במידה וכמות הלקט הניזוק נמוכה מ 80 -קג'
לדונם ,אין היא תובא בחשבון בחישוב הנזק הכמותי והיא תחשב כחלק מהיבול
בתקופת הביטוח ,וכי נזק כמותי ללקט יוכר על כמות הלקט הניזוק שלא נאסף
העולה על  80קג' לדונם בלבד.

ג.

למרות האמור לעיל ,בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מגשם הגורם לנזק כמותי
מוחלט ליבול המבוטח שבחלקה הניזוקה ,יהיה רשאי המבוטח ,בתנאי שקיבל לכך
את אישור המעריך מראש ובכתב ,שלא לאסוף את היבול הניזוק מהשטח .במקרה
זה יופחת סכום הפיצוי בשיעור של  10%בגין הוצאות נחסכות.
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נזק איכותי
.3

א.

בקרות מקרה ביטוח שגרם לנזק איכותי בחלקות המבוטחות ,תוכפל כמות היבול
המבוטח בטון שהוכנס למחסני המיון ואשר על פי קביעת מעריך מטעם המבטח
ירדה איכותו בשיעור  31%ומעלה ,בסכום הפיצוי המירבי כמוגדר בעמודה ה'
בנספח  1לחוזה זה ובהתייחס לאזור בו ממוקמות החלקות.
היה שיעור הנזק האיכותי בין  10%-30%יחושב סכום הפיצוי לטון באופן יחסי
לחלקו של שיעור זה ביחס ל ,31%-בהתאם לאמור בסעיף זה.

ב.

במקרה של נזק איכותי ללקט  -רק אם נגרם נזק איכותי ללקט בשיעור העולה על
 10%מהיבול בפועל ,ובתנאי מוקדם ,שהלקט הוכנס למחסני המיון ,רק במקרה זה
יחול סעיף )3א( לעיל בשינויים המחויבים.

ג.

על אף האמור לעיל ,במקרה של נזק איכותי כתוצאה מגשמים היורדים בתקופת
האסיף ,יחושב הפיצוי על-פי היבול בפועל בחלקה הניזוקה ,ובכל מקרה לא יותר מ-
 20%מעל היבול המבוטח.

נזק לחציר
.4

א .בקרות מקרה ביטוח שגרם לנזק מוחלט לחציר בחלקות המבוטחות ,יוכפל שטח
החציר בדונם שניזוק בנזק מוחלט ,לפי קביעת המעריך ,אך בכל מקרה לא יותר
מהשטח המבוטח ,בסכום הפיצוי המירבי לנזק מוחלט כמוגדר בעמודה ו' בנספח 1
לחוזה זה ,לפי רמת הביטוח בה בחר המבוטח ובהתייחס לאזור בו ממוקמות החלקות.
ב .בקרות מקרה ביטוח שגרם לנזק חלקי לחציר בחלקות המבוטחות ,יוכפל שטח החציר
בדונם שניזוק בנזק חלקי ,לפי קביעת המעריך ,אך בכל מקרה לא יותר מהשטח
המבוטח ,בסכום הפיצוי המירבי לנזק חלקי כמוגדר עמודה ו' בנספח  1לחוזה זה ,לפי
רמת הביטוח בה בחר המבוטח ובהתייחס לאזור בו ממוקמות החלקות.
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ד .התחייבויות המבוטח
.1

המבוטח חייב לטפל בשטח ובגידול המבוטח ברמה מקצועית נאותה ומקובלת ולנקוט בכל
עת וללא דיחוי באמצעי המנע הידועים והאפשריים בענף ,שיש בהם כדי להבטיח רמת
יבולים גבוהה או כדי למנוע או להקטין כל נזק צפוי או כל נזק נוסף לגידול המבוטח ו/או
ליבול .מבוטח ,שלא עשה כן רשאי המבטח ,בכפוף להוראות החוק ,להפחית את שיעור
תגמולי הביטוח בעד הנזקים שנגרמו לאותו מבוטח בשיעור שהיה נחסך לו קיים את
חובתו על פי סעיף קטן זה.

.2

בקרות ליבול המבוטח נזק כמותי ,על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד עם היוודע לו
הנזק ,וכל עוד היבול המבוטח נמצא בשטח.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי לאחר איסוף היבול יאבד המבוטח את זכאותו
לתגמולי הביטוח בגין מקרה ביטוח זה.

.3

בקרות ליבול המבוטח נזק איכותי או נזק מוחלט ,על המבוטח להודיע למבטח על
מקרה הביטוח בתוך  48שעות מהיוודע לו עליו.

.4

באי כח המבטח ועובדיו יהיו רשאים להיכנס בכל עת לשטחי גידולי אגוזי האדמה של
המבוטחים ,ללא קבלת כל הסכמה או אישור נוסף מאת המבוטח ,וזאת לשם ביצוע כל
פעולה הנוגעת לחוזה זה.

.5

על המבוטח או על המוטב ,לפי הענין ,למסור למבטח ,תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך,
את המידע והמסמכים הדרושים לבירור החבות ,ואם אינם ברשותו ,עליו לעשות כמיטב
יכולתו על מנת להשיגם ולהעבירם למבטח.

.6

לא פעל המבוטח על פי חבותו ,כאמור בפרק זה ,ו/או לא פעל כך במועד ,באופן
שמחדלו גרם לכך שהמבטח חוייב בתגמולי ביטוח גבוהים יותר ,לא יהיה המבטח חייב
בתשלום תגמולי הביטוח אלא בסכום שהיה חייב בו אילו קוימה חובת המבוטח ,כאמור.

.7

עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהמבטח את בירור חבותו או להכביד
עליה ,אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו לא נעשה
אותו דבר.

.8

הפר המבוטח את חבותו על פי פרק זה ,או שמסר למבטח עובדות כוזבות או שהעלים
ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבותו ,והדבר נעשה בכוונת מרמה -
פטור המבטח מחבותו.
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ה .חריגים
למען הסר ספק ,חוזה ביטוח זה לא יחול ולא יכסה כל נזק שיגרם לגידולים המבוטחים
במקרים הבאים:
 .1נזק עקיף ו/או הפסד תוצאתי כלשהו לרבות ירידת ערך ,הפסקת עבודה ואובדן שוק אלא
אם בוטח במפורש בפוליסה זו.
 .2רשלנות ו/או הזנחה ו/או אי מיומנות מקצועית של המבוטח או הפועלים מטעמו ,בין
במעשה ובין במחדל.
 .3הפסקה או צמצום השקיה מכל סיבה שהיא ,ליקויים במערכות דישון ,השקיה וריסוס ו/או
השקיה או דישון בלתי מספיקים או בלתי מתאימים ו/או כל ריסוס כלשהו.
 .4אי קיום הנחיות שירות ההדרכה והמקצוע במשרד החקלאות ו/או כל גורם מקצועי אחר.
 .5השמדת הרכוש המבוטח על פי דין בפקודת רשות ציבורית ,שלא בעקבות סיכון מבוטח.
 .6דחיה או הקדמה בהבשלת ו/או באיסוף של היבול המבוטח גם אם נגרם כתוצאה מסיכון
המכוסה על פי פוליסה זו.
 .7נזק שנגרם ליבול אחרי שנקטף או נאסף.
 .8כל נזק שנגרם כתוצאה מסיכון שאינו מפורט כסיכון שגרם למקרה ביטוח במסגרת
הגדרת מקרה הביטוח.

7

ו .דמי הביטוח
 .1דמי הביטוח יהיו בהתאם לסכומים שיפורטו בהודעת התשלום שתישלח למבוטח על ידי
המבטח.
 .2הנחות בגין העדר תביעות:
א .מבוטח במסגרת ביטוח אגוזי אדמה אשר היה מבוטח בשנים קודמות בביטוח זה אצל
המבטח ולא קיבל באותן שנים תגמולי ביטוח מהמבטח ,יהיה זכאי לקבל בעונת 2011
בלבד הנחה בדמי הביטוח בגין העדר תביעות בגובה של  5%שתתווסף להנחה לה היה
זכאי בעונת .2010
ב .בכל מקרה ,ההנחה המירבית בדמי הביטוח בגין העדר תביעות לה יהיה זכאי המבוטח
בעונת  2011תעמוד על  60%לכל היותר.
ג .למרות האמור בסעיף 2א' לעיל ,מבוטח אשר היה זכאי להנחה בדמי הביטוח בגין העדר
תביעות ובעונת  2010קיבל תגמולי ביטוח מהמבטח ,יהיה זכאי להנחה מופחתת בדמי
הביטוח בשיעור שיפחת ב 30%-מאחוז ההנחה לה היה זכאי ערב תשלום תגמולי
הביטוח.
 .3דמי הביטוח 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 כיסוי ביטוחי זהה עבור אותו נכס מבוטח.
לא שילמה הממשלה את יתרת דמי הביטוח ,ישלם המבוטח למבטח את חלקה של
הממשלה.
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ז .קביעת גובה הנזק
.1

בא כח המבטח )להלן" :המעריך"( יקבע על פי הערכתו ו/או על פי דגימה את גובה הנזק
ויודיע על כך למבוטח .המבוטח רשאי לדרוש ,תוך  15יום מעת קבלת קביעת המבטח על
ידו ,כי תבוצע הערכה נוספת של הנזק בדרך ובמקום עליהם יוסכם בין המבוטח לבין
המבטח.

.2

את המבטח תחייב הערכת נזק ,שבוצעה על ידי המעריך מטעמו .למרות האמור לעיל ,יוכל
המבוטח להגיש למבטח במקביל הערכת נזק ,שבוצעה על ידי כל גורם אחר )להלן" :הערכה
חיצונית"( אך ורק בתנאי ,שהודעה על מקרה הביטוח ניתנה למבטח על פי תנאי
הפוליסה והתאפשר למעריך מטעמו לבדוק את הנזק .מבוטח ,שלא עמד בתנאים
מקדימים אלה ,לא תותר הגשת הערכה חיצונית מטעמו.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח לפנות לוועדת הבוררות בכפוף להוראות סעיף
הבוררות בחוזה זה.

ח .השתתפות עצמית
בקרות מקרה הביטוח יופחת מסכום תגמולי הביטוח סך ההשתתפות העצמית כמפורט דלקמן
בגין כל מקרה ביטוח:
 .1בגין נזק איכותי ו/או נזק מוחלט לחציר או נזק חלקי לחציר:
א .קרה מקרה הביטוח בחלקות המבוטחות הממוקמות באזור הצפוני  -עד  10באוקטובר
 2011ו/או בחלקות המבוטחות הממוקמות באזור הדרומי  -עד  20באוקטובר - 2011
אזי פטור המבוטח מהשתתפות עצמית.
ב .קרה מקרה הביטוח בחלקות המבוטחות הממוקמות באזור הצפוני  -בין  11באוקטובר
 2011ועד  20באוקטובר  - 2011יהיה שיעור ההשתתפות העצמית  10%מערך הנזק.
ג .קרה מקרה הביטוח בין  21באוקטובר  2011ועד  31באוקטובר  - 2011יהיה שיעור
ההשתתפות העצמית בחלקות המבוטחות הממוקמות באזור הצפוני  30% -מערך
הנזק ,ובחלקות המבוטחות הממוקמות באזור הדרומי  20% -מערך הנזק ,אלא אם
נקבע אחרת ברשימה.
 .2בגין נזק כמותי על פי רמת הביטוח אותה בחר המבוטח:
א .רמה א'  -במקרה ביטוח שגרם לנזק כמותי יהיה שיעור ההשתתפות העצמית 40%
מהיבול המבוטח בחלקה הניזוקה.
רמה ב'  -במקרה ביטוח שגרם לנזק כמותי יהיה שיעור ההשתתפות העצמית 30%
מהיבול המבוטח בחלקה הניזוקה.
רמה ג'  -במקרה ביטוח שגרם לנזק כמותי יהיה שיעור ההשתתפות העצמית 20%
מהיבול המבוטח בחלקה הניזוקה.
ב .למרות האמור לעיל ,במקרה של נזק כמותי כתוצאה מגשם בלבד ,שיעור
ההשתתפות העצמית יחושב מהיבול המבוטח בשטח הניזוק.
 .3בגין נזק מוחלט לשתילים:
במקרה ביטוח שגרם לנזק מוחלט בשתילים כמפורט בסעיף ג'  1לעיל ,יהיה שיעור
ההשתתפות העצמית  5%משטח החלקה הניזוקה.
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תנאים כלליים
 .1תחולת החוק
על חוזה ביטוח זה יחול החוק ,אלא אם הותנה אחרת בחוזה הביטוח וברשימה לטובת המבוטח.
 .2פרשנות
למונחים חקלאיים מקצועיים המופיעים בחוזה ביטוח זה ,ולא הוגדרו בו אופן מפורש ,יינתן
הפירוש המקצועי המקובל בענף אגוזי האדמה.
 .3חובות המבוטח ואמצעים להקלת הסיכון
א.

המבוטח חייב לטפל בגידול המבוטח ברמה מקצועית נאותה ולנקוט בכל על וללא 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 וזאת בגבולות הסביר
בנסיבות המקרה.
מבוטח ,שלא עשה כן ,רשאי המבטח להפחית את תגמולי הביטוח בשיעור 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 המחוייבים.

 .4חובת הגילוי של המבוטח ומשמעותה המשפטית
א.

חוזה ביטוח זה הוצא על סמך התשובות ,שנתן המבוטח בכתב למבטח לשאלות עליהן
נשאל בהצעת הביטוח .ששימשה בסיס לחוזה זה.

ב.

לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות ,או לא גילה למבטח ענין מהותי ,או לא נקט
באמצעים ,שנדרשו על ידי המבטח להקלת הסיכונים ו/או למניעת מקרה הביטוח ,יהיה
המבטח רשאי לבטל חוזה זה או להקטין את היקף חבותו על פי הוראות החוק.

ג.

המבוטח יגלה למבטח ,במשך תקופת הביטוח ,כל שינוי מהותי תוך זמן סביר מעת שנודע
לו על כך )להלן" :החמרת הסיכון"( .לא גילה המבוטח למבטח את החמרת הסיכון ,יהיה
המבטח רשאי לבטל חוזה זה או להקטין את היקף חבותו ,בכפוף להוראות החוק.

ד.

"ענין מהותי" או "החמרת הסיכון" הינו ענין שיש בו כדי להשפיע על נכונות המבטח לכרות
את חוזה הביטוח או לכרותו בתנאים מסוימים ,לרבות:
 .1תיאור היבול המבוטח ,לרבות תיאור השטח המבוטח ,תנאים ושיטת הגידול וכמות
היבול המבוטח.
 .2זהות הבעלים ו/או המחזיקים ביבול המבוטח.
 .3אמצעי בטיחות או אמצעים להקלת סיכונים ומניעת מקרי הביטוח ,שקיימים בחצרי
המבוטח או הוסכם על התקנתם.
 .4נזקים קודמים שארעו ליבול מסוג היבול המבוטח לפי חוזה זה בשלוש השנים שקדמו
לתקופת הביטוח.
 .5עברו הביטוחי של המבוטח.
 .6נזקים שקרו ליבול המבוטח ערב כניסת חוזה ביטוח זה לתוקף ,ואשר היו בידיעת
המבוטח.
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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 ,עליו לעשות כמיטב יכולתו
על מנת להשיגם ולהעבירם לידי המבטח.

ב.

בקרות ליבול המבוטח נזק כמותי ,על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד עם היוודע לו
הנזק ,וכל עוד היבול המבוטח נמצא בשטח.
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי לאחר איסוף היבול יאבד המבוטח את זכאותו
לתגמולי הביטוח בגין מקרה ביטוח זה.

ג.

בקרות ליבול המבוטח נזק איכותי או נזק מוחלט ,על המבוטח להודיע למבטח על מקרה
הביטוח בתוך  48שעות מהיוודע לו עליו.
 .1לאחר קבלת המבטח מהמבוטח הודעה על מקרה הביטוח ,יישלח מטעמו ועל חשבונו
של המבטח מעריך לצורך קביעת מקרה הביטוח ,היקף הנזקים וסוגיהם.
 .2ממצאי המעריך ימסרו למבוטח.
 .3חלק המבוטח על מימצאי המעריך ,עליו להודיע שוב למבטח על מקרה הביטוח בכפוף
לאמור לעיל ,והמבטח ישלח מטעמו מעריך נוסף לצורך קביעה חוזרת.

ד.

למען הסר ספק ,מוצהר בזה כי דרישה לתשלום תגמולי ביטוח תחשב כדרישה
שנמסרה למבטח רק אם ולאחר שנמסרו למבטח כל המידע והמסמכים הדרושים.

ה.

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.

ו.

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.

ז.

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

ח.

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

 .6תקופת ההתיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי הביטוח ,הן מהמבטח והן בערכאות ,היא שלוש
שנים מיום קרות מקרה הביטוח.
 .7ביטוח כפל
אם בעת קרות מקרה הביטוח לגידולי אגוזי האדמה ,יהיה קיים לגביהם ביטוח או ביטוחים
אחרים לתקופות ביטוח חופפות ,על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח
הכפל או נודע לו 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.
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 .8ביטוח חסר
א.

מוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא כי השטח של גידול אגוזי האדמה,
שבבעלותו או בהחזקתו של המבוטח ,גדול מהיקף השטח המצוין בטופס ההזמנה
לקבלת הצעה לביטוח ,תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין השטח
המבוטח לבין השטח בפועל.

ב.

מוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא כי היבול בפועל של מין גידול כלשהו,
שבבעלותו או בהחזקתו של המבוטח ,גדול מהיקף היבול המבוטח ,תפחת חבות
המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין היבול המבוטח לבין היבול בפועל.

 .9ביטוח 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.
 .10הצמדה
תגמולי הביטוח וסכומי הפיצוי ,המפורטים בחוזה זה ,ישתנו בהתאם לשינוי בשער היציג האחרון
של דולר ארה"ב הידוע ביום התשלום ועד לתשלומם בפועל.
 .11קיזוז חובות
חובות קצובים שהמבוטח חייב למבטח בין בגין חוזה ביטוח זה ובין בגין חוזה ביטוח אחר,
ניתנים לקיזוז ,כנגד כל סכום המגיע למבוטח מהמבטח.
כמו כן ,במידה וקיים חשש סביר לאי פירעון החוב רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח
המגיעים לו מהמבוטח ,גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.
 .12תחלוף
א.

היתה 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 מהצד השלישי יחולקו בין המבטח ובין המבוטח ,על פי שיעור תגמולי
הביטוח מתוך סך הנזק המכוסה ,לפי קביעת מעריך המבטח.

ג.

קיבל המבוטח מצד שלישי פיצוי או שיפוי ,שהיה מגיע למבטח לפי סעיף זה ,עליו להעבירו
מיד למבטח.
לא יעשה המבוטח כל פשרה ,ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח.
עשה המבוטח איזו מהפעולות הרשומות לעיל ,יפצה את המבטח בגין הנזקים שנגרמו לו.

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.

 .13הארכת הביטוח
א.

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

ב.

הוארכה תקופת הביטוח על ידי חידוש חוזה הביטוח יהוו המידע ,שנמסר על ידי המבוטח
בהצעת הביטוח או בדרך אחרת ,חלק בלתי נפרד אף ממסמך ההארכה.

ג.

היה חוזה ביטוח זה חידוש של חוזה ביטוח קודם ,יראו את ההצעה והמידע האחר לביטוח
המקורי ,כחלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח זה.
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 .14ביטול הביטוח
א.

המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול
דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תישלח למבוטח בדואר רשום לפחות  30יום לפני התאריך בו
יתבטל הביטוח .במקרה זה יהיה המבוטח זכאי להחזר דמי הביטוח ששילם למבטח בעד
התקופה ,שלאחר ביטול הביטוח .אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבטח לביטול
חוזה ביטוח זה במקרה והמבוטח לא עמד בחובת הגילוי ,בהתאם להוראות החוק.

ב.

המבוטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול
דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תתקבל אצל המבטח בדואר רשום לפחות  30יום לפני
התאריך בו התבטל הביטוח .במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו  30%מדמי הביטוח עבור
תקופת הביטוח כולה בתוספת  10%לדמי הביטוח בגין כל חודש בו היה הביטוח בתוקף.

ג.

אם המבטח יבטל את החוזה לפני תום תקופת הביטוח המוסכמת והעילה לביטול אינה,
שהמבוטח הפר את החוזה או ניסה להונות את המבטח ,ישלם המבטח למבוטח בעת
ההחזר את הסכום ,שהיה דורש ממבוטח דומה יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת
הביטוח המוסכמת .בכל מקרה לא יעלה ההחזר על דמי הביטוח היחסיים לתקופת הביטוח
הנותרת.

 .15בוררות
א .בכל מקרה שיתגלעו חילוקי דעות בתביעת המבוטח 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 בורר יחיד שימונה על ידי המנהל הכללי של משרד החקלאות )להלן:
"הבורר"(.
ה .על הבוררות לא יחולו סדרי הדין והראיות המחייבים בערכאות משפטיות.
ו .על הבוררות לא יחול הדין המהותי.
ז .הבורר לא יהיה מחויב לנמק את פסקיו ,למעט במקרים בהם פסק הבוררות יקבע לתשלום
סך העולה על חצי מיליון ש"ח.
ח .על הבוררות יחולו הוראות חוזה זה.
ט .המבטח ו/או המבוטח ימציאו בכתב לבורר את מהות חילוקי הדעות המובאים להכרעה וזאת
תוך  30יום מעת שנמסרה למבוטח החלטת המבטח ביחס לתביעת תגמולי הביטוח ,ואילו
המבטח ו/או המבוטח ימציאו בכתב לבורר את כתב הגנתם תוך  30יום מעת שנמסרה
למבטח ו/או למבוטח כתב התביעה בכתב ,כאמור לעיל.
י .מוסכם בזאת ,כי עם הגשת תביעה על ידי המבוטח לבורר ,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.
יא .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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 .16תגמולי הביטוח
א.

תגמולי הביטוח ישולמו למבוטח תוך  30יום מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים
הדרושים לבירור חבותו )להלן " :התביעה"( ,לרבות:
 .1רשימות ביצוע המזרע.
 .2תעודות קבלת סחורה )אגוזי אדמה( חתומות על ידי מעריך מטעם המבטח.

ב.

על תגמולי הביטוח תתוסף ריבית בשיעור הקבוע בסעיף  28ד' לחוק ,מתום  30יום
ממסירת התביעה למבטח ,וזאת בנוסף להצמדה לשערו היציג של הדולר ,כמפורט בסעיף
 10לעיל.

ג.

העקרונות האמורים בסעיף זה לחישוב תגמולי הביטוח ושיעורי ההצמדה יחולו גם אם
שולמה התביעה לאחר תום תקופת הביטוח על פי חוזה זה.

 .17קריאת 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.

 .18הודעות
א.

הודעה של המבוטח למבטח תימסר למען המבטח :דרך מנחם בגין  ,74תל-אביב.

ב.

הודעה של המבטח למבוטח תימסר לפי המען האחרון הידוע למבטח.

ג.

הודעה ,שדוורה בדואר רשום בצירוף אישור מסירה תיחשב כהודעה ,שנמסרה לנמען 72
שעות אחר שנשלחה.
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נספח  1לחוזה ביטוח אגוזי אדמה לעונת 2011
טבלת דמי ביטוח וסכומי הפיצוי המירביים בנזקים כמותיים ,איכותיים ונזק לחציר
בחלוקה לאזור דרומי ואזור צפוני
באזור הדרומי
א'

ב'

רמת
ביטוח

השתתפות
עצמית
בנזק כמותי

ג'
דמי ביטוח
אזור דרום
)דולר לטון(

ד'
סכום
פיצוי מירבי
בנזק כמותי
)דולר לטון(

א'

40%

7.60

1,300

ו'
ה'
סכום פיצוי מירבי
סכום
בנזק לחציר
מירבי
פיצוי
)דולר לדונם(
איכותי
בנזק
נזק
נזק
(
לטון
דולר
)
מוחלט חלקי
12
20
400

ב'

30%

12.80

1,300

400

20

12

ג'

20%

16.00

1,300

400

20

12

ד'

40%

15.50

1,750

600

30

18

ה'

30%

26.00

1,750

600

30

18

ו'

20%

32.50

1,750

600

30

18

באזור הצפוני
ג'
דמי ביטוח
אזור צפון

א'

ב'

רמת
ביטוח

השתתפות
עצמית
בנזק כמותי

)דולר לטון(

ו'
ה'
ד'
סכום פיצוי מירבי
סכום
סכום
בנזק לחציר
מירבי
פיצוי
מירבי
פיצוי
)דולר לדונם(
איכותי
בנזק
כמותי
בנזק
נזק
נזק
(
לטון
דולר
)
(
לטון
דולר
)
חלקי
מוחלט

א'

40%

10.70

1,000

200

20

12

ב'

30%

18.25

1,000

200

20

12

ג'

20%

22.80

1,000

200

20

12
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נספח  2לחוזה ביטוח אגוזי אדמה לעונת 2011
הרחבת תקופת ביטוח אגוזי אדמה

נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח אגוזי אדמה לעונת ) 2011להלן" :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.
 .1בתמורה לתוספת בדמי הביטוח ,יוכל המבוטח לרכוש הרחבה של תקופת ביטוח אגוזי אדמה,
במסגרת חוזה הביטוח.
 .2תקופת הביטוח למבוטח שרכש את ההרחבה כאמור לעיל ,תמשך מיום  31.10.2011ועד ליום
 10.11.2011או עד לגמר אסיף היבול ,לפי המוקדם מביניהם )להלן" :תקופת ההרחבה"(.
 .3למרות האמור בחוזה הביטוח ,ההשתתפות העצמית בקרות מקרה ביטוח בתקופת ההרחבה
למבוטחים עפ"י נספח זה תהיה  40%מערך הנזק.
 .4מבוטח המעוניין בהרחבת הביטוח על פי נספח זה ,יפנה למבטח לא יאוחר מיום .15.9.2011
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