חוזה ביטוח דבש דבורים לעונת 2017
מבוא
פוליסה זו היא חוזה
בין

 :המועצה לייצור לשיווק דבש שכתובת משרדה הרשום
רח' 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
מבוטחי מגדלי כוורות הדבורים הנושאים תעודת זהות ישראלית ,או תאגיד ישראלי או שותפות
הרשומים כחוק ,והרשומים אצל בעלת הפוליסה כבעלי רישיונות לגידול דבורים ולהצבת כוורות לייצור
דבש באתרי רעייה המאושרים על ידה )דהיינו :המבוטחים  -מוטבים ,שייקראו להלן" :המבוטח" או
"המבוטחים" ,לפי הענין( והיות ובעלת הפוליסה קיבלה על עצמה לבטח את המבוטחים ,ולאור פניית
המבוטחים למבטח באמצעות בעלת הפוליסה ,ובהתאם לנתונים שסיפקה ו/או היא מחויבת להמציא
לו ,מסכים המבטח ,תמורת דמי ביטוח ,לשפות את המבוטח באמצעות בעלת הפוליסה בגין נזקיו,
שייגרמו ליבולי הדבש או לנחילי הדבורים ,הכל כמפורט בחוזה ביטוח זה ונספחיו המהווים חלק בלתי
נפרד ממנו ,כתוצאה ממקרה הביטוח ,במשך תקופת הביטוח .זאת ,עד תקרת גבול אחריות
המבטח ובכפוף לתנאים ,ההגדרות והסייגים בחוזה ביטוח זה.

 .1הגדרות
א .חוזה הביטוח

 -פוליסה זו ,על נספחיה.

ב .השתתפות עצמית  -הסכום בו ישא המבוטח בגין כל מקרה ביטוח ,ושינוכה מסך תגמולי
הביטוח ,בהתאם לתנאי חוזה ביטוח זה.
ג .תקופת הביטוח

 תקופת הביטוח לנחיל הנה התקופה המתחילה ביום  1בינואר 2017והמסתיימת ביום  31בדצמבר  .2017תקופת הביטוח ליבול הדבש
האביבי הנה התקופה המתחילה ביום  1בינואר  2017והמסתיימת
ביום  31במאי  ,2017למעט באזור רמת הגולן בו תסתיים תקופת
הביטוח ליבול הדבש האביבי ביום  15ביוני  .2017יובהר ,כי הביטוח
מכסה את יבול הדבש האביבי בלבד ולא מכסה נזקים ליבולי דבש
אחרים ו/או נזקים שיגרמו בחודשים האחרים מאלו המוזכרים לעיל.

ד .דמי ביטוח

 הפרמיה המפורטת בנספח א' לחוזה זה ,המשולמת למבטח על ידיבעלת הפוליסה ,בהתאם לאמור בחוזה ביטוח זה.

ה .תגמולי הביטוח

 הסכום שישולם על ידי המבטח למבוטחים באמצעות בעלת הפוליסהכשיפוי או כפיצוי ,לפי הענין ,עד לתקרת גבול האחריות הנקובה בחוזה
ביטוח זה ,עבור נזקיו של המבוטח בשל מקרה ביטוח לפי חוזה ביטוח
זה.
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ו .תקרת גבול אחריות המבטח  -הסכום המירבי אותו מתחייב המבטח לשלם כתגמולי
ביטוח לפי חוזה ביטוח זה למקרה ביטוח ,לתקופת הביטוח
כמפורט בחוזה ביטוח זה או ברשימה.
ז .החוק

 -חוק חוזה ביטוח ,התשמ"א .1981 -

ח .דבש

 כמשמעותו בתקן ישראלי "ת"י  - 373תשרי תשכ"א )אוקטובר - (1960דבש" שהוכרז כתקן רשמי באכרזת תקנים )תקן
ישראלי  - 363תשרי תשכ"א )אוקטובר  ,(1960 -תשכ"א -
.1960

ט .אתר רעייה

 אתר הצבת כוורות דבורים אחד לפי רישומי בעלתהפוליסה ,הן לצורך ייצור דבש אביבי והן לצורך הכנת
הנחיל לצורך ייצור הדבש האביבי במהלך תקופת הביטוח.

י .מספר הכוורות באתר רעייה

 מספר כוורות הדבש של המבוטח הנמצאות באתר הרעייה,לפי נתוני בעלת הפוליסה כפי שהועברו למבטח או מספר
הכוורות בפועל של המבוטח באותו אתר רעייה ,לפי קביעת
המעריך  -לפי הנמוך מביניהם.

יא .היבול המבוטח לכוורת

 יבול הדבש האביבי לכוורת או היבול הפוטנציאלי לכוורת,לפי הנמוך מביניהם.

יב .היבול המבוטח באתר הרעייה  -יבול הדבש האביבי המבוטח באתר הרעייה שיחושב כך:
היבול המבוטח לכוורת כפול מספר הכוורות באתר הרעייה,
הכל כמוגדר לעיל.
יג .מקרה הביטוח ליבול

 תנאי מזג אוויר קשים באתר הרעייה ובסביבת הרעייהשהתרחשו במהלך תקופת הביטוח ליבול הדבש האביבי
וגרמו באופן ישיר לנזק כמותי ליבול המבוטח באתר
הרעייה ,למעט החריגים המפורטים בחוזה הביטוח
וברשימה.

יד .מקרה ביטוח לנחיל

 אירוע אחד או יותר מהסיכונים המפורטים דלקמן,שהתרחש באתר הרעייה ובסביבת הרעייה במהלך תקופת
הביטוח לנחיל ולא יאוחר ממועד תחילת ייצור הדבש
בכוורת וגרם באופן ישיר לנזק כמותי לנחיל המבוטח.
 .1סערה  -מהירות רוח העולה על  35קשר ,על פי
מדידת השירות המטאורולוגי.
 .2שיטפון  -זרימה או הצפה של מי גשמים ,ים ,אגם או
נחל ,גשמים מרובים בכמות חריגה היורדים
ברצף ,ובתנאי שהשטח היה מנוקז היטב.
 .3קרה

טו .נזק כמותי ליבול

 ירידת הטמפרטורה בשטח הגידול ל0-מעלות צלסיוס ומטה ,על פי מדידת
השירות המטאורולוגי.

 חוסר ביבול דבש אביבי בהיקף העולה על שיעורההשתתפות העצמית.
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טז .נזק כמותי לנחיל

 -תמותה מוחלטת ו/או אובדן מלא של הנחיל המבוטח.

יז .הנחיל המבוטח

 להקת דבורים המאכלסת את כוורת הדבורים המבוטחתהנמצאת באתר הרעייה.

יח .יבול פוטנציאלי לכוורת

 יבול הדבש האביבי עבור כל תקופת הביטוח המוגדרת ליבולהדבש האביבי ,שעל פי קביעת המעריך צפוי היה להתקבל
מהכוורת אילולא ארע מקרה הביטוח.

יט .יבול דבש אביבי

 יבול דבש מבוטח של  25ק"ג לכל כוורת דבורים ושנוצרבכוורת במהלך כל תקופת הביטוח ליבול הדבש האביבי.
למרות האמור לעיל ,באתר רעייה שקיבל תגמולי ביטוח
במסגרת חוזה ביטוח דבש דבורים במהלך שלוש עונות או
יותר במהלך שש עונות הביטוח האחרונות ,יבול הדבש
המבוטח יהיה  18ק"ג לכל כוורת דבורים באותו אתר
רעייה.

כ .מעריך

 -מעריך נזקים מטעם המבטח.

כא .כוורת דבורים

 מבנה מלאכותי המיועד לגידול דבורים לצורך הפקת דבשהמכיל קומות לצבירת דבש.

כב .היבול בפועל באתר הרעייה  -יבול הדבש האביבי הקיים בפועל באתר הרעייה הניזוק ,כפי
שיקבע על ידי המעריך ,בסוף תקופת הביטוח ליבול הדבש
האביבי.

 .2תנאים מקדמיים
א .בעלת הפוליסה רוכשת במסגרת חוזה ביטוח זה מהמבטח ביטוח אסונות טבע לכל
הדבוראים הרשומים אצלה כבעלי רישיונות להצבת כוורות לגידול דבורים ולייצור דבש באתרי
רעייה ,לפי רשימה שתעביר בעלת הפוליסה למבטח לא יאוחר מיום  1.1.2017תכיל את כל
פרטי הדבוראים כמפורט בסעיפים קטנים ד' -ו' להלן .בעלת הפוליסה תוכל לעדכן את רשימת
מבוטחים זו לא יאוחר מיום  31.1.2017,ובלבד שלא ארע להם מקרה ביטוח עד למועד
העדכון.
ב .מוצהר ומוסכם בזה כי המבטח יפעל באמצעות בעלת הפוליסה בכל הנוגע ,הקשור והכרוך
בביצוע הוראות חוזה ביטוח זה.
ג .כל 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 .בעלת הפוליסה מתחייבת בזאת להמציא למבטח את שמות הדבוראים המבוטחים על פי
חוזה ביטוח זה ,בדרך ובאופן שיקבע המבטח כדי שיאפשר זיהויים המוחלט על ידי ציון שם,
שם משפחה ,כתובת מדויקת ,מספר תעודת זהות וכל פרט מזהה אחר.
ה .בעלת הפוליסה מתחייבת בזאת להמציא למבטח פירוט של כל כוורות הדבורים המבוטחות
בחלוקה לאתרי רעייה ,של כל אחד מהדבוראים המבוטחים לצורך הסכם זה.
ו .בעלת הפוליסה מתחייבת בזאת ,להמציא למבטח פרטי הכוורות של כל מבוטח ,לרבות
מיקום כל הכוורות המבוטחות כולל זיהוין על גבי המפה.
ז .תנאי מוקדם לתשלום תגמולי ביטוח כלשהם על פי חוזה ביטוח זה ,הוא שהנתונים
המוזכרים בפרק זה ,כמפורט לעיל יהיו בידי המבטח .הנתונים יועברו באמצעים מגנטיים
בשיטה שתוסכם.
3

 .3התחייבות המבטח
בתמורה להתחייבות בעלת הפוליסה לתשלום דמי הביטוח ,ובכפיפות לכל התנאים ,ההגבלות
והחריגים הכלולים בחוזה ביטוח זה ,ו/או שיכללו בכל תוספת לו ,ו/או שיוסכם עליהם בין
המבטח לבעלת הפוליסה בכתב ,בקרות מקרה ביטוח ליבול או מקרה ביטוח לנחיל של מי
מהמבוטחים במהלך תקופת הביטוח ,ישלם המבטח למבוטח באמצעות בעלת הפוליסה תגמולי
ביטוח בסכומים שיחושבו על ידי המבטח כמפורט להלן ,בכפוף לניכוי השתתפות העצמית
ובכפוף לסעיפי ביטוח חסר ויתר ועד לתקרת גבול אחריות המבטח.
יובהר ,כי בקרות מקרה ביטוח לנחיל המבוטח או מקרה ביטוח ליבול המבוטח במהלך
תקופת הביטוח בגינו ישלם המבטח תגמולי ביטוח למבוטח עד למלוא גבול אחריות המבטח,
יגיע הביטוח לכוורת לסיומו והמבוטח לא יהיה זכאי לקבל תגמולי ביטוח בגין מקרה ביטוח
נוסף לאותה הכוורת ,אלא אם המבוטח רכש ביטוח חדש לכוורת זו באמצעות בעלת
הפוליסה כמפורט בסעיף  4ו' להלן.
מקרה ביטוח ליבול:
א .בקרות מקרה ביטוח ליבול ,יחושבו תגמולי הביטוח לפי ההפרש שבין היבול המבוטח או
היבול הפוטנציאלי ,הנמוך מביניהם ,באתר הרעייה לבין היבול בפועל באתר הרעייה כפול
סכום הפיצוי המירבי המבוטח לק"ג דבש ,בניכוי השתתפות עצמית.
ב .קביעת היבול בפועל באתר הרעייה תתבצע ע"י המעריך בסוף תקופת הביטוח ליבול הדבש
האביבי באמצעות שקילת הדבש בכוורות הדבורים הנמצאות באתר הרעייה הניזוק ,אך בכל
מקרה לא תפחת מ 3 -ק"ג דבש לכוורת.
ג .יובהר ,כי סכום תגמולי הביטוח כאמור לעיל יופחת מתקרת גבול אחריות המבטח
לכוורת ,ובתמורה לתוספת דמי ביטוח שישולמו על ידי המבוטח לבעלת הפוליסה ,יוכל
המבוטח להגדיל בחזרה את תקרת גבול אחריות המבטח.
מקרה ביטוח לנחיל:
א .בקרות מקרה ביטוח לנחיל ,ישולמו תגמולי הביטוח לפי מכפלת סכום הפיצוי המירבי לנחיל
דבורים מבוטח במספר הנחילים להם ארע מקרה ביטוח לנחיל באתר הרעיה ,בניכוי
השתתפות עצמית.
ב .יובהר ,כי סכום זה מהווה את מלוא גבול האחריות המבטח לכוורת ,ולכן בקרות מקרה
ביטוח לנחיל בגינו ישולמו תגמולי הביטוח כמפורט בסעיף קטן א' לעיל ,יגיע הביטוח של
הכוורת לסיומו .מבוטח המאכלס את הכוורת במהלך תקופת הביטוח בנחיל דבורים
חדש ,ירכוש מחדש ביטוח לכוורת באמצעות בעלת הפוליסה כמפורט בסעיף  4ו' להלן.

 .4התחייבות בעלת הפוליסה וחובות המבוטח
א .בעלת הפוליסה מתחייבת לשלם למבטח דמי ביטוח על פי הכללים המפורטים בסעיף 6
להלן.
ב .המבוטח יודיע למבטח בטלפון או בפקס באופן מיידי על קרות מקרה הביטוח ,ובכל מקרה
לא יאוחר ממועד תחילת הרדייה של יבול הדבש האביבי במהלך תקופת הביטוח.
ג .המבוטח מתחייב להציב את כוורות הדבורים באתר הרעייה לכל המאוחר לפני תחילת
תקופת הפריחה בסביבת הרעייה.
ד .המבוטח מתחייב שלא לבצע שינויים בכוורות המבוטחות ובאתר הרעייה ו/או רדייה של
דבש ו/או העברה של כוורות ממקומן ,לפני תום תקופת הביטוח ,ללא קבלת אישור מראש
ובכתב על ידי המבטח.
ה .במקרה בו המבוטח לא פעל כאמור בסעיפים קטנים ב' -ד' לעיל ו/או לא פעל בהתאם
להוראות המבטח ,רשאי המבטח להפחית את תגמולי הביטוח עד כדי השיעור שהיה
נחסך לו קיים המבוטח את חובתו על פי סעיף זה.
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ו .בקרות מקרה ביטוח לנחיל או ליבול במסגרתו משולם למבוטח מלוא גבול אחריות
המבטח ,יגיע הביטוח לסיומו .תמורת תשלום דמי הביטוח על ידי המבוטח לבעלת
הפוליסה ,יוכל המבוטח להגדיל בחזרה את תקרת גבול אחריות המבטח ,וזאת בתוך 30
ימים ממועד קרות מקרה הביטוח לנחיל המבוטח או ליבול המבוטח ,ובתנאי שעד למועד
זה לא אירע נזק לכוורות החדשות.
ז .המבוטח חייב לטפל בכוורת 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 ליבול המבוטח 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.

 .5סייגים לתחולת הביטוח
בלי לגרוע מן המותנה לעיל ולשם הבהרת יתר מוסכם בזאת כי חוזה הביטוח אינו מכסה
ואינו חל על:
א .כל נזק שנגרם כתוצאה מסיכון שלא הוגדר במסגרת הסיכונים המכוסים על פי חוזה
ביטוח זה כמפורט לעיל בסעיפים  1יג' ו 1 -יד'.
ב .נזק עקיף או תוצאתי מכל סוג שהוא ,אפילו אם נגרם כתוצאה מאחד הסיכונים שגרמו
למקרה הביטוח.
ג .הזנחה ו/או רשלנות רבתי המלווה ביסוד נפשי מסוג פזיזות או אי אכפתיות של המבוטח,
בני ביתו או עובדיו ,לרבות אי נקיטת אמצעי מניעה או טיפול מקובלים למניעת הנזק ו/או
הפסקת הטיפול בגידול המבוטח של המבוטח ,בני ביתו או עובדיו.
ד .נזק שנגרם ליבול הדבש ו/או לנחיל כתוצאה ממחלות ומזיקים.
ה .נזק שנגרם למבנה הכוורת.
ו .השמדת רכוש בפקודת רשות ציבורית כלשהי ,תפישה או הפקעה.
ז .רעידת אדמה ,התפרצות הר געש או זעזוע אחר של הטבע או אש תת קרקעית.
ח .מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשי איבה או פעולות מסוג מלחמה )בין אם הוכרזה
ובין אם לא הוכרזה( .מלחמת אזרחים ,פעולות חבלה ,מרד ,התקוממות צבאית או
עממית ,מרי ,מרידה ,מהפכה ,שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח בלתי חוקי ,משטר
צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים לידי הכרזה או קיום של
משטר צבאי או מצב של מצור ,טרור .לענין סעיף זה טרור פירושו שימוש באלימות
למטרות פוליטיות הכולל שמוש באלימות למטרות הפחדת הצבור או חלק ממנו על ידי
איש או אנשים הפועלים בשם או בקשר עם ארגון כלשהו .מבלי לפגוע בכלליות האמור
לעיל ולמען הסר ספק מובהר כי חוזה ביטוח זה אינו מכסה נזק כלשהו המוגדר כנזק בר-
פיצוי על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,התשכ"א .1961 -
ט .כל נזק שארע ליבול המבוטח שלא בתקופת הביטוח.
י .תסיסה עצמית ,התחממות עצמית או הידלקות רכוש מעצמו או על ידי היותו נתון לתהליך
כלשהו של חימום או ייבוש.
יא .חומר גרעיני מלחמתי ,קרינה מייננת או זיהום רדיואקטיבי מדלק גרעיני כלשהו או
מפסולת גרעינית כלשהי מבעירת דלק גרעיני .למטרת סעיף קטן זה בלבד ,בעירה תכלול
תהליך כלשהו של בקוע גרעיני המכלכל את עצמו.
יב .פרעות ,שביתות והשבתות.
יג .נזקי אש.
יד .נזק שנגרם על ידי זיהום ,גם אם נגרם מחמת הסיכונים המפורשים המכוסים על פי חוזה
ביטוח זה.
טו .עיקול או החרמה ע"י גורם כלשהו.
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 .6דמי ביטוח
א .בעלת הפוליסה מתחייבת לשלם למבטח דמי ביטוח המחושבים על פי התעריף המפורט
בנספח א' לחוזה ביטוח זה ,בסכום ,במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם התשלומים
שנחתם בינה לבין המבטח ומצורף כנספח לחוזה ביטוח זה.
ב .למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי דמי הביטוח על פי חוזה זה ,מהווים רק  20%מדמי
הביטוח הכוללים ,אשר ישולמו למבטח בגין הביטוח וכי יתרת דמי ביטוח אסונות טבע
הכוללים ) (80%תשולם למבטח על ידי הממשלה.
במידה והממשלה לא תשתתף כאמור בדמי הביטוח ,אזי המבוטח ו/או בעלת הפוליסה
מתחייבים לשאת בתשלום יתרת דמי הביטוח למבטח.
ג .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.

 .7קביעת גובה הנזק
א .לאחר שהמבטח יקבל את ההודעה כאמור בסעיף  4ב' לעיל ,יישלח על ידו בהקדם האפשרי
מעריך שיקבע את עובדת קרות מקרה הביטוח ,את מספר הכוורות בפועל ואם מדובר
במקרה ביטוח ליבול גם את היבול הפוטנציאלי לכוורות באתר הרעייה הניזוק
בקרות מקרה ביטוח ליבול  -תתבצע הערכת הנזק הסופית לפני תחילת הרדייה
במסגרתה יקבע המעריך את כמות יבול הדבש בפועל בכל כוורת שבאתר הרעייה
הניזוק.
ב .את המבטח תחייב הערכת נזק ,שבוצעה על ידי מעריך 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 המבטח 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.

 .8השתתפות עצמית
א .שיעור ההשתתפות העצמית במקרה ביטוח ליבול:
שיעור ההשתתפות העצמית למבוטח במקרה ביטוח ליבול יהיה 30% :ממכפלת היבול
המבוטח לכוורת במספר הכוורות בפועל של המבוטח באותו אתר הרעייה ,לפי קביעת
המעריך.
ב .שיעור ההשתתפות העצמית במקרה ביטוח לנחיל:
שיעור ההשתתפות העצמית למבוטח במקרה ביטוח לנחיל יהיה 30% :ממכפלת סכום
הפיצוי המירבי לנחיל המבוטח באתר הרעייה במספר הכוורות בפועל של המבוטח באותו
אתר הרעייה ,לפי קביעת המעריך.

6

חלק ב'  -הוראות כלליות
.1

תחולת החוק
על חוזה ביטוח זה יחול החוק ,אלא אם הותנה אחרת בחוזה הביטוח וברשימה.

.2

פרשנות
למונחים חקלאיים מקצועיים המופיעים בחוזה ביטוח זה ,ולא הוגדרו בו באופן מפורש ,יינתן
הפירוש המקצועי המקובל בענף כוורות הדבורים.

.3

חובות המבוטח ובעלת הפוליסה
א .המבוטח חייב לטפל בכוורות ובדבורים שלו ברמה מקצועית נאותה ולנקוט בכל עת וללא
דיחוי באמצעי המנע הידועים והאפשריים בענף ,שיש בהם כדי להבטיח רמת יבולי דבש
גבוהה או כדי למנוע או להקטין כל נזק צפוי או כל נזק נוסף לכוורות או ליבול הדבש.
מבוטח שלא עשה כן רשאי המבטח ,להפחית את שיעור תגמולי הביטוח בעד הנזקים
שנגרמו לאותו מבוטח בשיעור שהיה נחסך לו קיים את חובתו על פי סעיף קטן זה.
ב .הותנה בחוזה ביטוח זה ,שעל המבוטח לנקוט אמצעי להקלת סיכונו של המבטח ,ואותו
אמצעי לא ננקט תוך פרק הזמן שקבע לכך המבטח ,יראה בכך המבטח החמרת הסיכון
ויחולו הוראות סעיפים  18ו 19-לחוק ,בשינויים המחוייבים.

.4

חובת ההודעה על מקרה הביטוח
א .בקרות מקרה ביטוח על בעלת הפוליסה או על המבוטח להודיע למבטח על כך בטלפון או
בפקס באופן מיידי ובכל מקרה לא יאוחר מתחילת הרדייה של הדבש.
ב .מובהר בזאת ,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.
ג .מובהר ומוסכם ,כי בהעדר טעם מיוחד לכך ,אם לא ייתן המבוטח הודעת נזק כאמור ,ולא
יוכיח בראיות אובייקטיביות וברורות את סוג הנזקים והיקפם בפועל בסמוך למועד
התרחשותם ,ייחשב הדבר כאילו נמנע מהמבטח לברר חבותו ויחולו הוראות החוק.

.5

תביעה לתגמולי ביטוח
א .בעלת הפוליסה או המבוטח ,ימציאו ,יספקו ויגישו למבטח ,תוך זמן סביר לאחר שנדרשו
לכך על חשבונם את כל הפרטים ,המסמכים ,ההוכחות והידיעות בקשר לנסיבות שבהן
קרה מקרה הביטוח ובקשר לכל עניין הנוגע לאחריותו ואם אינם ברשותם ,עליהם לעשות
כמיטב יכולתם על מנת להשיגם ולהעבירם למבטח.
ב .למען הסר ספק ,מובהר 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.
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ד.1 .

לאחר קבלת הודעה על מקרה הביטוח אצל המבטח מהמבוטח ו/או מבעלת הפוליסה,
ישלח המבטח מעריך לצורך קביעת מקרה הביטוח ,היקף הנזקים וסוגיהם.

.2

ממצאי המעריך ימסרו למבוטח.

.3

חלק המבוטח על מימצאי המעריך ,עליו להודיע שוב למבטח על מקרה הביטוח בתוך
 4ימים ,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.

.6

חובת שיתוף הפעולה עם המבטח
א .המבוטח מתחייב לאפשר לבאי כוח המבטח ועובדיו להיכנס בכל עת לאתרי הרעייה של
המבוטחים ,ללא צורך בקבלת כל הסכמה או אישור מצידם ,וזאת לשם ביצוע כל פעולה
הנוגעת לחוזה ביטוח זה.
ב .מבוטח שמנע את כניסת עובדי המבטח ו/או מי מטעמו לאתרי הרעייה ,ייחשב כמי שלא
שיתף פעולה עם המבטח ,והמבטח רשאי להקטין את תגמולי הביטוח או להיות פטור
מתשלומם ,בכפוף להוראות החוק.
ג .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.

.7

תגמולי הביטוח
א .תגמולי הביטוח ישולמו מהמבטח למבוטח באמצעות בעלת הפוליסה ,אלא אם תבקש
בעלת הפוליסה אחרת מראש ובכתב .תגמולי הביטוח ישולמו כאמור בתוך  30יום מהיום
שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו.
ב .על תגמולי הביטוח תתוסף ריבית בשיעור הקבוע בסעיף  28ד' לחוק ,מתום  30יום מרגע
שהיו ברשות המבטח כל המידע והמסמכים הדרושים לברור התביעה.
ג .העקרונות האמורים בסעיף זה לחישוב תגמולי הביטוח ושיעורי ההצמדה יחולו גם אם
שולמה התביעה לאחר תום תקופת הביטוח על פי חוזה זה.

.8

הצמדה
מוסכם בזאת בין הצדדים כי הסכומים הנקובים בנספחים המהווים חלק בלתי נפרד מחוזה
ביטוח זה ,הינם דמי הביטוח וסכומי השיפוי אשר הצדדים מסכימים להם מראש .סכומי השיפוי
ישתנו בהתאם למדד המחירים לצרכן הידוע במועד תשלום תגמולי הביטוח ,ביחס למדד
המחירים הידוע בתחילת תקופת הביטוח.

.9

קריאת סרק
המבטח יהא זכאי לתבוע מהמבוטח פיצוי או השבה בגין כל הוצאותיו והנזקים שנגרמו לו
כתוצאה מקריאות סרק ו/או הטרדה ללא צורך שנעשו מטעם המבוטח בקשר לכל תביעה של
תגמולי ביטוח על פי חוזה זה ,על כל הכרוך בכך.
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 .10כפל ביטוח
אם בעת קרות מקרה הביטוח ליבול המבוטח ,יהיה קיים לגביו ביטוח או ביטוחים אחרים ,בין
שנעשו על ידי בעלת הפוליסה ,המבוטח או על ידי כל אדם אחר ,יהיה המבטח מחויב לשלם או
להשתתף בסכום הביטוח החופף יחד ולחוד עם שאר המבטחים בסכום תגמולי הביטוח
בהתאם ליחס בין סכומי הביטוח.

 .11ביטוח יתר
עלה סכום הביטוח ,בעת כריתת החוזה או לאחר מכן ,באופן בלתי סביר על שוויו של היבול
המבוטח ,רשאי המבטח לדרוש בכל עת הפחתת סכום הביטוח עד לשווי היבול המבוטח
בקרות מקרה הביטוח .נדרשה הפחתה זו ,יפחת סכום הביטוח ובמקביל יפחתו גם דמי
הביטוח לתקופה הרלוונטית.

 .12הארכת הביטוח
כל הארכה של תקופת הביטוח על פי חוזה ביטוח זה טעונה הסכמה של המבטח אשר תינתן
במפורש למטרה זו בכתב.

 .13ביטול 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 ניסתה 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.
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 .14קיזוז חובות
חובות שבעלת הפוליסה ו/או המבוטחים חבים למבטח בין בגין חוזה זה ובין בגין חוזה אחר,
ניתנים לקיזוז ,כנגד כל סכום המגיע למבוטח ממנו .בעלת הפוליסה והמבוטחים נותנים למבטח
הרשאה בלתי חוזרת לכל קיזוז כזה .כמו כן ,רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי הביטוח
המגיעים לו מהמבוטח בגין הביטוח ,גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.

 .15נזק עקיף
למען הסר ספק ,מוסכם ומוצהר בזאת שהנזק הנגרם על ידי הסיכונים המכוסים על פי חוזה
ביטוח זה ,יחשב כמקרה הביטוח אך ורק כאשר הנזק הינו התוצאה הישירה של הסיכונים
המכוסים על פי חוזה ביטוח זה ,באופן שנזק עקיף או תוצאתי לא יהיה מכוסה על פי חוזה
זה בכל צורה ואופן.

 .16תחלוף
א .היתה למבוטח ו/או לבעלת הפוליסה ,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 ו/או בעלת הפוליסה לגבות מצד שלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים שקיבל
מהמבטח ,ובלבד שהסכומים שנגבו מצד שלישי יחולקו בין המבטח ובין המבוטח ו/או בעלת
הפוליסה ,לפי הענין ,על פי שיעור תגמולי הביטוח מתוך סך הנזק המכוסה.
ג .קיבלו המבוטח ו/או בעלת הפוליסה 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
אישר 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.

 .17מצג בלתי נכון או הסתרה במרמה
א .בעלת הפוליסה ו/או המבוטח חייבים ליתן תשובות מלאות וכנות על שאלות בעניינים
מהותיים הקשורים בחוזה זה.
"עניין מהותי" לצורך חוזה זה הינו כל עניין שיש בו כדי להשפיע על נכונות המבטח
לבטח את המבוטח או על חבויותיו על פי חוזה זה.
ב .הסתרה בכוונת מרמה מצד בעלת הפוליסה ו/או המבוטח של עניין שהם ידעו שהוא
עניין מהותי ,כמוה כמתן תשובה שאינה מלאה וכנה.

 .18נזק במזיד
נגרם מקרה הביטוח בידי בעלת הפוליסה ו/או המבוטח ו/או מי מטעמם במתכוון פטור
המבטח מחבותו על פי חוזה זה.

 .19התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש שנים ,הן בערכאות והן מהמבטח,
מיום קרות מקרה הביטוח.
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 .20בוררות
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.
על הבוררות יחולו הוראות חוזה זה.
ח .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.
ט .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.
י .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.
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.

 .21הודעות
.1
.2
.3
.4

הודעה של בעלת הפוליסה והמבוטח למבטח תימסר למען המבטח :דרך מנחם בגין ,74
תל-אביב.
הודעה של המבטח לבעלת הפוליסה תימסר למענה :רח' העצמאות  ,40יהוד ,ת.ד.79 .
הודעה למבוטח תימסר לפי המען האחרון הידוע למבטח.
הודעה ,שדוורה בדואר רשום בצירוף אישור מסירה תיחשב כהודעה ,שנמסרה לנמען  3ימים
אחר שנשלחה.
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נספח א' לחוזה ביטוח דבש דבורים לעונת - 2017
דמי ביטוח ,סכומי פיצוי מירביים
הסכומים בש"ח

דמי הביטוח המינימאליים למבוטח הנם  2.20ש"ח לכל כוורת.
למען הסר ספק יובהר כי דמי הביטוח למבוטח המפורטים לעיל מהווים את חלק המבוטח בלבד
בדמי הביטוח הכוללים.
סכום הפיצוי המירבי ליבול הדבש האביבי המבוטח הנו  16ש"ח לכל ק"ג דבש חסר.
סכום הפיצוי המירבי לנחיל דבורים מבוטח הנו  ₪ 400לנחיל.
למען הסר ספק יובהר ,כי תקרת גבול אחריות המבטח תהיה  ₪ 400בלבד לכל כוורת מבוטחת,
ובכל מקרה לא יוכר מקרה ביטוח לנחיל ביחד עם מקרה ביטוח ליבול בסכום העולה על תקרת
גבול אחריות המבטח.
למען הסר ספק מוסכם בזאת כי סכומי השיפוי המפורטים בנספח הם סכומי פיצוי מירביים באופן
שבכל מקרה סכומי הפיצוי על פיהם יחושבו תגמולי הביטוח יהיו לפי ערכים אלו או לפי התמורה
הממוצעת שתתקבל בפועל ,עבור ק"ג דבש לפי הנמוך מביניהם.
הסכומים הנם לפני ניכוי השתתפות עצמית.
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