פברואר 2020

הצעה לרכישת הרחבה לביטוח בננות מטעים לא מניבים -
תוספת כיסוי ביטוחי לסיכון נגעי הסגר לשנת 2020
שלום רב,
בימים אלו קנט משיקה הרחבה לביטוח בננות כך שהביטוח יכלול גם כיסוי ביטוחי כנגד נגעי הסגר ,ומציעה למי
שרכש ביטוח בננות למטעים לא מניבים להרחיב את הכיסוי הביטוחי .הביטוח פותח בשיתוף מועצת הצמחים
ומשרד החקלאות ופיתוח הכפר עבור ענף האבוקדו ,בננות ,הדרים ופירות.
נגע הסגר הוא נגע שמפורט בתוספת השנייה לחוק הגנת הצומח תשט"ז –  ,1956וכל נגע אחר שנכון למועד גילויו
לא היה קיים בישראל או לא התבסס בה ,לפי קביעת מנהל השירותים להגנת הצומח .מטרת השירותים להגנת
הצומח בהטלת הסגר זה ,היא להשמיד מינים פולשים ולמנוע את התפשטותם למטעים וגידולים נוספים.
במקרה של מטעים בהם התגלו נגעי הסגר ,השירותים יוציאו צו ביעור נגעים שיכיל את פרוט הפעולות שהוגדרו למיגור
נגע ההסגר ואת לוחות הזמנים לביצוע פעולות אלו ,והכל בתאום עם קנט.

הרחבת הביטוח תתאפשר רק למטעים לא מניבים שבגינם רכשת ביטוח בקנט עבור עונת
.2019/2020
עיקרי הביטוח:
 .1הכיסוי הביטוחי –
הכיסוי הביטוחי לנגעי הסגר יהיה תקף רק עבור כל המטעים הלא מניבים בגינם נרכש ביטוח בכפוף לתנאי חוזי
ביטוח בננות לעונת  2019/2020ונספח סיכון נגעי הסגר .הביטוח יסתיים ב.31.12.2020 -
הביטוח מכסה נזקים שאירעו ליבול ו/או לצמח הבננות במצב בו השירותים להגנת הצומח מוציאים צו לביעור
נגע ההסגר או במקרה בו בעקבות פעולות שבוצעו למיגור נגע ההסגר לפי הוראות השירותים להגנת הצומח
נגרם נזק כמותי ליבול ו/או לצמח הבננות.
 .2דמי הביטוח –
 ₪ 2.30לדונם ,עבור כל דונם המבוטח בביטוח אסונות טבע למטעים לא מניבים (הממשלה משתתפת בדמי
הביטוח בשיעור של .)80%-
 .3גבול אחריות המבטח –
גבול אחריות המבטח הכולל לביטוח זה בשנת  2020בכל ענפי הביטוח המבוטחים יחד (אבוקדו ,בננות ,הדרים
ופירות) הינו  9.2מיליון  .₪תגמולי הביטוח לפי ביטוח זה יחושבו וישולמו רק בסוף שנת  2020ובכפוף לתקרת
גבול אחריות המבטח
במידה וסך הפיצוי המצטבר בכל הענפים המבוטחים יעלה על תקרת גבול האחריות המבטח הנקובה לעיל ,נכון
ליום  ,31.12.2020יופחתו תגמולי הביטוח לכל מבוטח ויחושבו באופן יחסי בהתאם ליחס בין סך תגמולי הביטוח
המצטברים לסיכון זה בכל הביטוחים לבין תקרת גבול אחריות המבטח.
כניסת הסיכון לתוקף  -לאחר אישור קנט ובחלוף  3ימים מתשלום מלא של תוספת דמי הביטוח (לא כולל
יום התשלום) ובתנאי שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה.
להצטרפות לביטוח יש לפנות לאבי במחלקת ביטוח בטלפון .03-6270200
לתשומת ליבך ,מכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד אודות ביטוח מטעים לא מניבים בבננות ,אין לראות בו
מסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו .חוזה הביטוח על נספחיו,
כולל נספח נגעי הסגר ,הוא המסמך הסופי והמחייב והוא הקובע לכל עניין ועניין .חוזה הביטוח כולל סעיפים
שונים ובכללם סעיפי התניות ,השתתפות עצמית ,וסייגים לתחולת הביטוח ,ועליך לקרוא אותו בטרם רכישת
הביטוח .את חוזי הביטוח תוכל למצוא באתר קנט  www.kanat.co.ilאו לפנות למחלקת ביטוח במשרדי קנט
בטלפון .03-6270200
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