אוגוסט 2017

הנדון :ביטוח מורחב לתות שדה לעונת 2017/18
שלום רב,
בהמשך למכתבינו בנושא ביטוח ירקות לעונת  ,2017/18ברצוננו להזכיר כי החלה ההרשמה לביטוח מורחב בתות
שדה.
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.
בחמש העונות האחרונות שילמה קנט כ 5-מיליון  ₪למגדלי תות שדה עבור נזקי טבע ואסונות טבע .בשתי
העונות האחרונות שולמו למעלה מ 2.5 -מיליון  ,₪מתוכם כ 1.5-מיליון  ₪למגדלים המבוטחים בביטוח המורחב,
בעיקר בעקבות מחלות ,מזיקים ונזקים כתוצאה משיטפונות .הביטוח המורחב מאפשר לך להתגונן מפני
הפגיעה הכלכלית כתוצאה מנזקי מזג האוויר.
בימים אלו החלה ההרשמה לביטוח תות שדה במסלול מורחב.
ענף הירקות במועצת הצמחים ,רכש ביטוח נזקי טבע ואסונות טבע בסיסיים לכל מגדלי הירקות אשר רשומים
במועצה כחוק.
ביכולתך להרחיב את הביטוח ולרכוש ישירות בקנט ביטוח נזקי טבע מורחב וביטוח אסונות טבע מורחב הנותנים
סכומי פיצוי גבוהים יותר בקרות מקרה ביטוח .בנוסף ,ההשתתפות העצמית בביטוח נזקי טבע מורחב נמוכה
יותר מאשר בביטוח הבסיסי .כדי להקל על רכישת הביטוח המורחב ,המועצה משתתפת בדמי הביטוח של המגדלים
המבוטחים.
לנוחותך צרפנו את טבלאות תעריפי הביטוח לתות שדה .טבלת התעריפים המלאה מפורטת בחוזה ביטוח
ירקות לעונת  .2017/18את הוראות חוזה הביטוח המלאות תוכל למצוא גם באתר האינטרנט של קנט
 www.kanat.co.ilאו לפנות למחלקת ביטוח במשרדי קנט בטלפון .03-6270200
להלן דגשים ושינויים עיקריים בחוזה הביטוח:
 כללי
 oעודכנו סכומי הביטוח כמפורט בנספחי חוזה הביטוח.
 oחלקה שניזוקה ולא בוטחה כלל במסגרת הביטוח המורחב ,תפוצה ב 80%-בלבד מהפיצוי שהיה משולם
לחלקה זו במסגרת הביטוח הבסיסי ,לפי קביעת המעריך.
 oנוסף 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.
 ביטוח נזקי טבע:
 oלמבוטח 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:
 oתנאי מקדמי להכרה בקרות מקרה ביטוח אסונות טבע כתוצאה ממחלה/מזיקים הנו עמידה של
המבוטח בכל הוראות נספח  5לחוזה הביטוח.

כיצד מצטרפים לביטוח המורחב?
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 השנה ובמקרה של שינויים
לעדכן אותנו.
 בחר את רמת הביטוח הרצויה בביטוח נזקי טבע ורמת הביטוח הרצויה בביטוח אסונות טבע .באפשרותך לבחור
בין רמות ביטוח השונות זו מזו בדמי הביטוח ובסכום הפיצוי המירבי.
 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 שבוטחה.
 מספר חלקה משרד החקלאות  -עבור כל חלקה בה ביקשת לחדש את הביטוח 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/4yWAz4
 יש למלא את הפרטים הנדרשים לפי חלקות ולהקפיד כי השטח הינו לפי חלקה רציפה אחת .אין לאחד חלקות
ולרשום אותן כחלקה אחת.
 המועד האחרון להצטרפות לביטוח המורחב הוא  15ימים מיום זריעה/שתילה 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.
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.

ביטוח בתי צמיחה ובתי רשת
הביטוח לגידולי הירקות אינו כולל את ביטוח בתי הצמיחה ובתי הרשת.
לידי עתך ,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.
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.

חוזה ביטוח ירקות

טפסי הרשמה לביטוח ירקות

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
 2017/2018על 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.

טבלת דמי הביטוח וסכומי השיפוי המרביים (בש"ח לדונם)
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פירוט הסייגים וההערות לגידול תות שדה:
( )1רמת ביטוח זו מיועדת לבתי צמיחה בלבד (לא כולל מנהרות עבירות).
( )2מקרה ביטוח שאירע לאחר יום  15.11.2017יוכר רק בתנאי שבמועד קרות מקרה הביטוח הגידול
המבוטח היה מכוסה במלואו ביריעת פלסטיק.
( )3בקרות מקרה ביטוח לגידול מחומם עד לתאריך  30בנובמבר ,יהיה הפיצוי למבוטח  80%מסכום
תגמולי הביטוח לפיו מחושבים תגמולי הביטוח כמוגדר בסעיף א'  8לחלק א' לחוזה ביטוח זה או
 80%מסכום תגמולי הביטוח כפי שמחושב כאמור בסעיף ב'  3לחלק ב' לחוזה ביטוח זה,
לפי העניין.
* ברמת ביטוח זו ניתן לבטח רק ביטוח נזקי טבע .רמת הביטוח המירבית באסונות טבע היא רמת
ביטוח ג'

הזמנה לקבלת הצעה לביטוח תות שדה נזקי טבע ואסונות טבע מורחב לעונת 2017/18
ת.ז:.
פקס:

כתובת:

מיקוד:

שם המבוטח:
טל' סלולארי:
טל':
מס' ירקן:
מספר קנט:
E-mail
לנוחותך צרפנו את פרטיך האישיים .במידה ואינם מדויקים נא עדכן על טופס זה.
__________________________ ____/____/
על מנת לסייע לנו לזהות אותך בכל פניה טלפונית ,נבקשך
תאריך הלידה שלך שם בית הספר היסודי בו למדת
למלא את הפרטים הבאים.
הנני מבקש לבטח את כל שטחי תות השדה שלי מאותה שיטת גידול במסלול מורחב בהתאם לתנאי חוזה ביטוח ירקות
לעונת :2017/18
רמת ביטוח
פרטים כלליים
מורחב ()4()5
שטח
מס' חלקה ביטוח ביטוח
קוד שיטת תאריך
משרד
חלקה
החקלאות נזקי אסונות
שם ומיקום חלקה
זן
מס' מין הירק
גידול גידול זריעה /רציפה
סד'
טבע טבע
()3
( )1שתילה (דונם)()2
.1

1/2/3/6

ב/ג/ד ב/ג

.2

1/2/3/6

ב/ג/ד ב/ג

.3

1/2/3/6

ב/ג/ד ב/ג

.4

1/2/3/6

ב/ג/ד ב/ג

.5

1/2/3/6

ב/ג/ד ב/ג

.6

1/2/3/6

ב/ג/ד ב/ג

.7

1/2/3/6

ב/ג/ד ב/ג

.8

1/2/3/6

ב/ג/ד ב/ג

.9

1/2/3/6

ב/ג/ד ב/ג

1/2/3/6
.10
( -1 )1בית צמיחה מחומם -2 ,בית צמיחה -3 ,מנהרה עבירה -6 ,מנהרה נמוכה.
שים לב ,שיטת הגידול הינה בהתאם להגדרות המצוינות בחוזה הביטוח.
( )2השטח חייב להיות לפי חלקה רציפה אחת ,אין לאחד חלקות ולרשום אותן כחלקה אחת .כמו כן ,כל מבנה יש לציין
בשורה נפרדת בטופס .ניתן לערוך עדכונים לכל חלקה עד  15ימים מיום הזריעה/השתילה.
( )3יש 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
( )4בביטוח נזקי טבע  -יש לבטח את כל השטחים מאותו מין ושיטת גידול באותה רמת ביטוח.
( )5בביטוח אסונות טבע  -יש לבטח את כל השטחים מאותו מין ושיטת גידול באותה רמת ביטוח.
תאריך אחרון להגשת ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח מורחב הוא  15ימים מיום הזריעה/השתילה של כל חלקה ,בכפוף
לאישור קנט ובכל מקרה  3ימים לפני קרות מקרה ביטוח (לא כולל יום קבלת הנתונים אצל המבטח).
הצהרת והתחייבות המבוטח
ידוע לי כי חתימתי על גבי טופס זה תהווה הזמנה לקבלת הצעה מטעמי .כמו כן ידוע לי כי הצעתי זו לאחר שתתקבל
ותאושר ע"י קנט ,תשמש בסיס לביטוח ותהווה חלק בלתי נפרד מחוזה הביטוח .הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור
קנט ולאחר חלוף  3ימים מתשלום מלא של דמי הביטוח (לא כולל את יום התשלום) ובתנאי שעד למועד זה לא ארע
בשטח מקרה ביטוח .ידוע לי כי ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח מורחב צריכה להתקבל במשרדי קנט לא יאוחר מ15-
ימים מיום הזריעה/השתילה של כל חלקה ,בכפוף לאישור קנט ובכל מקרה  3ימים לפני קרות מקרה ביטוח (לא כולל
יום קבלת הנתונים אצל המבטח) .אני מצהיר כי כל המידע המפורט לעיל נבדק על ידי והינו מלא ונכון וכי לא העלמתי
מידע או פרט העלולים להשפיע על החלטת קנט לקבל את הביטוח או לקבוע את תנאיו .אני מצהיר כי השטחים שבוטחו
מושקים ומטופלים כראוי בהתאם לסטנדרטים המקובלים בענף .בוטחו כל שטחי הגידול מאותו מין ואותה שיטת גידול
אשר נמצאים בבעלותי ו/או בהחזקתי כדין ובתחום מדינת ישראל או באזורים המוחזקים על ידה באותו מסלול ורמת
ביטוח .אין כל סימן לנזק מסיכון מכוסה בביטוח בשטחי הגידול המוצעים לביטוח ולא ארע בהם כל מקרה ביטוח הידוע לי.
הנני מתחייב לטפל בגידול המבוטח על פי הוראות כל דין ולעמוד בכל הסטנדרטים המקובלים בענף ,לרבות קיום חובת
הזהירות הנדרשת.
הנני מתחייב לעמוד בהוראות למתן כיסוי ביטוחי לגידולי ירקות לזרעים .ידוע לי שכתנאי לקבלת כיסוי ביטוחי כנגד
מחלות ומזיקים בביטוח אסונות טבע עליי לעמוד בכל תנאים המקדמיים המפורטים בחוזה הביטוח .הנני מתחייב לקרוא
ולקיים את כל הוראות חוזה הביטוח ,לרבות מניעת סיכונים ושיתוף פעולה מירבי עם המבטח במקרה תביעה .הנני נותן
לקנט רשות לעשות שימוש בפרטים שנתתי לעיל לרבות מספר טלפון נייד ,כתובת מייל וכתובת ביתי לצורך העברת מידע
אלי .במידה ולא אהיה מעוניין לקבל שירות זה ,אודיע על כך לקנט .יובהר בזאת ,כי 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 ,תוך שמירה על הגנת פרטיות המבוטחים והגנה על המידע באבטחת
מידע נאותה .עם רכישת הביטוח בקנט ,המבוטח מסכים בזאת להעברת המידע לממשלה כאמור.
תאריך ____________ :שם המגדל ____________________________ :חתימה_____________________ :
ב/ג/ד ב/ג

מסלולי התשלום לביטוח ירקות נזקי טבע ואסונות טבע מורחב לעונת 2017/18

עליך למלא את טופס ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח שקיבלת במשלוח זה ולחתום עליו.
לאחר שנבדוק בקנט את הפרטים בטופס ההזמנה לקבלת הצעה שמילאת ובכפוף לאישורנו ,תוכל לשלם את דמי
הביטוח בגין הביטוח המבוקש באחת מהדרכים הבאות:
 .1תשלום בכרטיס אשראי לחיוב מיידי -מסלול מועדף:
במסלול זה תהיה מבוטח בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
 .1אישור קנט לבקשתך לביטוח.
 .2חלפו  3ימים מתשלום מלא של דמי הביטוח (לא כולל את יום התשלום).
 .3הטפסים הגיעו אלינו  15ימים מיום הזריעה/שתילה של כל חלקה.
 .4בשטח לא ארע מקרה ביטוח.
 .5חברת כרטיסי האשראי תאשר את התשלום לפני כניסת הביטוח לתוקף.
לידיעתך -בכרטיסי אשראי ויזה וישראכרט התשלום יוכל להיעשות לאחר  60יום או  90יום ,מיום שתעביר את
פרטי כרטיס האשראי .כמו כן ,תוכל לשלם את דמי הביטוח ב 12-תשלומים ללא דמי אשראי.
שם פרטי ________________ שם משפחה _______________________ ישוב ___________________
כרטיס – ויזה  /דינרס  /ישראכרט  /אמריקן אקספרס (הקף בעיגול)
מספר __________________________ תוקף ___  ___ /ת.ז .של בעל הכרטיס ___________________
מספר תשלומים מבוקש (עד _________ )12

תאריך לידה של בעל הכרטיס _____ _____ / _____ /
יום
חודש
שנה
ידוע לי שאישור התשלום ע"י חברת כרטיסי האשראי הוא תנאי לכניסת הביטוח לתוקף.

שם בעל הכרטיס __________________________ חתימת בעל הכרטיס_________________________ :
 .2תשלום בשובר תשלום
לאחר שנקבל ממך את טופס ההזמנה לקבלת הצעה ונאשר אותו ,נשלח אליך הודעת תשלום בתוספת שובר
לתשלום אותו עליך לשלם במזומן בבנק הדואר.
הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט ולאחר חלוף  3ימים מתשלום מלא של דמי הביטוח (לא כולל את יום
התשלום) ,ובתנאי שהתשלום יתבצע לא יאוחר מהמועד המצוין בשובר ,ושלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה.
 .3תשלום באמצעות ארגון קניות
מסלול המיועד רק למגדלים השייכים לארגוני קניות .במסלול זה ,אם תמלא ותחתום להלן על הרשאה לחיוב ארגון
הקניות בדמי הביטוח ועל הוראה בלתי חוזרת להעביר את תגמולי הביטוח שלך לארגון הקניות ,תהיה מבוטח רק
לאחר אישור קנט ,לאחר שחלפו  3ימים מתשלום מלא של דמי הביטוח (לא כולל את יום התשלום) ,בתנאי
שהטפסים יגיעו אלינו  15ימים מיום הזריעה/שתילה של כל חלקה ובשטח לא ארע מקרה ביטוח (לא כולל יום
קבלת הנתונים אצל המבטח).
הרשאה לחיוב והמחאת זכות
אני (שם פרטי ומשפחה) ______________________________ מישוב __________________________
מבקש לבטח בקנט את הגידולים בענף ירקות כמפורט בטופס ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח המצ"ב (להלן:
"הביטוח") ,ונותן:
 .1הוראה בלתי חוזרת לארגון קניות _______________________________________________ בו אני חבר
לשלם לקנט את סכום דמי הביטוח שיחושב על ידה לפי הנתונים עליהם הצהרתי בטופס ההזמנה לקבלת הצעה
לביטוח ,וזאת מיד לכשאדרש לכך.
 .2במידה וארגון הקניות לא יעביר לקנט את דמי הביטוח כאמור ,וזאת מכל סיבה שהיא ,הנני מתחייב בזאת
לשלם לכם את מלוא דמי הביטוח הנדרשים בגין הביטוח.
 .3הוראה בלתי חוזרת לקנט ,בכפוף למגבלות הדין ולהוראות חוזה הביטוח ,להעביר לארגון הקניות המצוין
לעיל את תגמולי ביטוח להם אהיה זכאי במסגרת הביטוח ,במשך כל תקופת הביטוח.
ידוע לי כי :אי תשלום דמי הביטוח במלואם ,בסכומים ובמועדי התשלום לפי חשבון קנט ,עשוי לגרור את ביטולו
של הביטוח ,ואם יקרה נזק לא אהיה מכוסה במסלול ביטוח מורחב על פי חוזה ביטוח ירקות לעונת .2017/18
שם _________________________________ תאריך ______________ חתימה __________________
 .4לכל צורת תשלום אחרת יש לפנות למחלקת ביטוח.
בתשלום בהמחאה ובהמחאה למוטב בלבד  -יש לרשום על גבי ההמחאות שהנך שולח לקנט את שמה המלא:
הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ.
אל תשכח לצרף טופס זה עם העדפת התשלום שלך יחד עם ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח.
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