חוזה ביטוח מדגה לעונת 2021/2022
מבוא
פוליסה זו היא חוזה ביטוח
בין:

ארגון מגדלי דגים בישראל ,אגודה חקלאית שיתופית ארצית בע"מ
שכתובת משרדה הרשום
מפעלים אזוריים ד.נ .עמק בית שאן 10800
(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
מגדלי הדגים הנושאים תעודת זהות ישראלית ,או תאגיד ישראלי או שותפות הרשומים כחוק,
המגדלים דגים ליצוא ,לתעשייה ולשוק המקומי (דהיינו :המבוטחים  -מוטבים ,שייקראו להלן:
"המבוטח" או "המבוטחים" ,לפי העניין) ולאור פניית המבוטחים למבטח באמצעות בעלת הפוליסה,
ובהתאם לנתונים שסיפקה ו/או היא מחויבת להמציא לו ,מסכים המבטח ,תמורת דמי ביטוח ,לשפות
את המבוטח בגין נזקיו ,שייגרמו לדגים ,מהמינים המפורטים בנספחים לחוזה ביטוח זה והמהווים
חלק בלתי נפרד ממנו ,כתוצאה ממקרה הביטוח ,במשך תקופת הביטוח .זאת ,עד תקרת גבול
אחריות המבטח ובכפוף לתנאים ,ההגדרות והסייגים בחוזה ביטוח זה.

א .הגדרות
 .1מקרה הביטוח
אירוע אחד או יותר מהסיכונים המפורטים דלקמן ,שהתרחש במהלך תקופת הביטוח וגרם
באופן ישיר לתמותת הדגים המבוטחים:
א .שיטפון של מי גשמים ,ים ,אגמים ו/או נחלים.
ב .ירידת טמפרטורת המים בבריכה.
ג .פריצת בריכות אשר הוכח ,כי נגרמה על ידי ניקבה שגרם לה סרטן או בעל חיים
כיוצא באלה ואשר המבוטח לא יכול היה לעמוד עליה בטרם ארע הנזק ו/או
למנעה.
ד .חוסר חמצן בבריכה ,ובלבד שהתמלאו כל התנאים וההגבלות המפורטים בנספח ()4
לחוזה זה.
ה .מחלה ,ובלבד שהמחלה ידועה למעבדה למחלות דגים בניר דוד ,ובלבד שניתן
הטיפול הדרוש לדגים כנגד המחלה ,על-פי אישור המעבדה.
 .2תקופת החוזה
חוזה זה הינו לתקופה המתחילה ב 1.5.2021 -ומסתיימת ב.30.4.2022-
 .3תקופת הביטוח
מתאריך  1.5.2021ועד לתאריך .30.4.2022
 .4חוזה הביטוח
פוליסה זו ,על נספחיה ,לרבות הרשימה.
 .5דמי הביטוח
הפרמיה המשולמת למבטח על ידי בעלת הפוליסה ,לרבות כל מס או היטל בגינה.
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 .6תגמולי הביטוח
הסכום שישולם על ידי המבטח למבוטח ,עבור נזקיו של המבוטח עד לגבול אחריות
המבטח ,בשל מקרה הביטוח ,לכל מין דג המבוטח על פי חוזה זה כמפורט בנספחים.
 .7סכום הפיצוי
הסכומים המירביים של תגמולי הביטוח לטון דגים ,כפי שהוסכם בחוזה זה בין הצדדים,
שישולמו למבוטח בגין הנזק שארע ,המפורטים בחוזה והמתייחסים למיני הדגים שנפגעו.
למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי סכומי הפיצוי המפורטים בנספחים לחוזה זה ,הם
סכומי פיצוי מירביים באופן שבכל מקרה סכומי הפיצוי על פיהם יחושבו תגמולי
הביטוח לא יעלו על  90%מהתמורה שיכול היה המבוטח לקבל בפועל על פי המחירון
שמפרסם ארגון מגדלי דגים -נכון לתאריך פירוק הבריכה או נכון לתאריך ההסכמה על
גובה הנזק ,המוקדם מביניהם.
 .8גבול אחריות המבטח
הסכום המירבי אותו מתחייב המבטח לשלם כתגמולי ביטוח לפי חוזה ביטוח זה ,למקרה
הביטוח ולתקופת הביטוח.
 .9היבול הפוטנציאלי בפועל לבריכה
היבול כפי שמתקבל ממספר הדגים שאוכלסו בבריכה המבוטחת ,לאחר ניכוי פחת
אכלוס כמפורט בנספח ( )3לחוזה ,כפול המשקל הממוצע לחישוב כפי שמוגדר להלן:
א .באירוע נזק חמור לדגיגים
המשקל הממוצע לחישוב יקבע לפי סעיף  30להלן ,משקל הדגיגים הפוטנציאלי.
ב.

בשאר אירועי הנזק
משקל הדגים לחישוב יקבע לפי משקל הדגים הממוצע המשוקלל בכל השליות שנשלו
מהבריכה ,הכל לפי קביעת המעריך.
יובהר ,כי במידה ולא בוצעו שליות מוקדמות בבריכה המבוטחת ו/או שקילות
בנוכחות המעריך בעת הנזק ,המשקל הממוצע לחישוב יקבע על פי דו"חות
המלאי וכרטיס הבריכה של המבוטח.
למרות האמור לעיל ,באירוע במחסני חורף של אמנונים ,יקבע היבול הפוטנציאלי
בפועל לבריכה על פי משקל הדגים הכולל בטון שאוכלס בבריכה לאחר ניכוי פחת
אכלוס כמפורט בנספח ( )3לחוזה .יובהר ,כי לא יוכר מקרה ביטוח כתוצאה
מירידת משקל הדג ,אלא כתוצאה מתמותת דגים.
למרות האמור לעיל ,במקרה בו קבע המעריך כי בבריכה המבוטחת שניזוקה לא
נגרם נזק במין דג מסוים מסיכון מכוסה כמוגדר בסעיף א' 1לעיל ,יקבע היבול
הפוטנציאלי למין דג זה ,על פי משקל הדגים ממין זה שנשלו בפועל ,ולא יותר
מהכמות המבוטחת.

 .10מלאי דגים מירבי
עומס הדגים המירבי לגידול בבריכות ,כמפורט בנספח ( )4לחוזה זה.
 .11הבריכה המבוטחת
הבריכה או הבריכות שאושרו על ידי המבטח לגידול דגים ,כמפורט ברשימה ,בתנאי
שהבריכות מופעלות בכפוף להוראות הדין ומשרד החקלאות.
 .12גבול אחריות לבריכה
מכפלת הכמות המבוטחת בסכום הפיצוי לטון דגים ,כמפורט ברשימה.
 .13פחת
שיעור ממוצע של תמותה לכל מין דג בתקופת הגידול בהתאם למשקלו בעת האכלוס,
כמפורט בנספח ( )3לחוזה זה.
 .14תקופת הקיץ
מתאריך  01/06/2021ועד לתאריך .31/08/2021
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 .15תקופת החורף
מתאריך  01/11/2021ועד לתאריך .31/03/2022
 .16תקופת עונות המעבר
מתאריך  01/05/2021ועד לתאריך 31/05/2021
ומתאריך  01/09/2021ועד לתאריך .31/10/2021
ומתאריך  01/04/2022ועד לתאריך .30/04/2022
 .17שיווק הצלה
שליית דחק של דגים ישירות מהבריכה ,עקב תמותה ,לצורך שיווק מיידי.
 .18מעבדה
המעבדה למחלות דגים בקבוץ ניר דוד ,או מי שהוסמך על ידה ,או מעבדה אחרת שתאושר
על ידי המבטח מעת לעת.
 .19הרשימה
המפרט המצורף לחוזה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו וכן כל תוספת שתוצא ,אם תוצא,
מעת לעת על ידי המבטח.
 .20הכמות המבוטחת
מכפלת משקל הדגים בטון לדונם שמתוכנן להישלות בפועל מהבריכה המבוטחת ,כפי
שביטח המבוטח ומפורט ברשימה ,ובכפוף להוראות נספח ( )4לחוזה זה בשטח
הבריכה המבוטחת ,ולא יותר מהיבול הפוטנציאלי בפועל לבריכה כמוגדר לעיל.
 .21שטח הבריכה המבוטחת
שטח הבריכה שביטח המבוטח בדונם ,כמפורט ברשימה ,ולא יותר משטחה בפועל ,כפי
שנמדד על ידי המעריך.
 .22נזק חמור
נזק כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים בהגדרת מקרה ביטוח שבעקבותיו נגרמה באופן
ישיר תמותה של למעלה מ 50%-ממספר הדגים בבריכה המבוטחת לאחר ניכוי פחת
איכלוס ,לפי קביעת המעריך.
 .23מונוקולטורה
גידול דגים ממין אחד בבריכה ,כאשר משקל הדגים ממין זה גדול מ 85% -מהיבול
הפוטנציאלי בפועל בבריכה.
 .24גידול מעורב
גידול דגים שאינו מונוקולטורה.
 .25בריכת מחסן
בריכה בגודל של עד  10דונם בה מאוכלסים דגים לצורך אחסונם באופן זמני ולא לצורך
גידולם .בכפוף לקבלת אישור המבטח מראש ובכתב ,ניתן לבטח כבריכת מחסן גם
בריכות שגודלן עולה על  10דונם.
 .26בריכת שלייה
בריכה המשמשת אך ורק לריקון סופי של מאגר על ידי הזרמת הדגים והמים מהמאגר
ישירות לבריכה באמצעות גרוויטציה ,ובלבד שהדגים מאוכלסים בבריכה במשך לא יותר
משלושה שבועות ממועד ריקון המאגר ,ובכפוף להוראות נספח ( )4לחוזה זה.
 .27כמות הביומסה שהייתה בפועל בבריכה המבוטחת בעת קרות מקרה הביטוח
היבול כפי שמתקבל ממספר הדגים לדונם שאוכלסו בבריכה המבוטחת ,לאחר ניכוי
פחת אכלוס כמפורט בנספח ( )3לחוזה כפול משקל הדגים הממוצע במועד קרות
מקרה הביטוח ,הכל לפי קביעת המעריך.
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 .28המעריך
מעריך נזקים מטעם המבטח.
 .29נזק חמור בדגיגים
נזק כתוצאה מאחד הסיכונים המפורטים בהגדרת מקרה ביטוח שבעקבותיו נגרמה באופן
ישיר תמותה של למעלה מ 30%-ממספר הדגיגים בבריכה המבוטחת לאחר ניכוי פחת
איכלוס ,לפי קביעת המעריך.
 .30משקל הדגיגים הפוטנציאלי
משקל הדגיגים הפוטנציאלי הצפוי בבריכה אילולא ארע מקרה הביטוח ,בהתבסס על
משקל הדגיגים במועד האיכלוס ובמשך תקופת הגידול עד לפירוק הבריכה ,הכל לפי
קביעת המעריך.
 .31בור דייג פנימי
חלק מבריכת הגידול המשמש לצורך ריקון מי הבריכה ושבו מבוצע איסוף הדגים מהבריכה
בעת ריקונה .בור הדייג הפנימי יהיה בגודל של לפחות  8%משטח הבריכה או  7דונם –
לפי הנמוך מביניהם ,בעומק ממוצע של לפחות  1.5מטר ויהיה נקי מסחף וטין.
 .32מיני הדגים:
דגי איכות :
דגים רגילים :

דניס ,לברק ,רד-דראם (מוסר) ,ברמונדי.
קרפיון ,קרפיון שחור ,אמנון ,אדמונית ,בורי ,כסיף ,נמסיף ,אמור ,באס
וכן כל מין דג נוסף שלא הוגדר כי הוא שייך לדגי האיכות

ב .תנאים לביטוח
 .1מוצהר ומוסכם בזה ,כי המבטח יפעל באמצעות בעלת הפוליסה בכל הנוגע לביצוע הוראות
חוזה זה .כל הסדר או תשלום או תביעה כלשהם מכל סוג ומין שהוא מכוח חוזה זה,
ייעשו עם בעלת הפוליסה ועמה בלבד ,וזאת על פי תנאי הפוליסה חריגיה והדין.
 .2בעלת הפוליסה מתחייבת בזאת להמציא למבטח את שמות המבוטחים על-פי חוזה
ביטוח זה ,בדרך ובאופן שיאפשרו זיהויים המוחלט ברשימה אשר תצורף לחוזה ביטוח
זה ותהווה חלק בלתי נפרד ממנו ,וכן את פרטי כל הבריכות שלהם.
למרות האמור לעיל ,מגדל יהיה רשאי להעביר למבטח טופס הזמנה לקבלת הצעה
לביטוח בצורה ישירה לא יאוחר מיום .31.5.2021
 .3המבוטח חייב לבטח את כל הבריכות ,במהלך כל תקופת הביטוח .למען הסר ספק
יובהר ,כי לצורך סעיף זה בריכת שלייה כהגדרתה בחוזה זה ובמשך שלושת השבועות
הראשונים ממועד ריקון המאגר בלבד ,תחשב כחלק מהמאגר ואין צורך לבטחה בנפרד
מהמאגר.
 .4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  3לעיל ,בעלת הפוליסה ו/או המבוטח רשאים לעדכן את הכמות
המבוטחת או את מספר הבריכות המבוטחות לא יאוחר מיום  .15.12.2021בכל מקרה
הבקשה לשינוי חייבת להגיע למשרדי המבטח בכתב ולפחות  3ימים לפני קרות מקרה
ביטוח כלשהו והנה כפופה לקבלת אישור המבטח לעדכון.
 .5כל עוד לא קרה מקרה הביטוח רשאית בעלת הפוליסה ,בהודעה בכתב למבטח ,לקבוע
מבוטח נוסף כמוטב על-פי חוזה זה ,וזאת בכפוף למילוי כל התחייבויותיה של בעלת
הפוליסה על פי חוזה הביטוח לגבי המבוטח הנוסף.
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ג .התחייבות המבטח
תמורת תשלום או התחייבות בעלת הפוליסה לתשלום דמי הביטוח כמפורט בפרק ו' לחוזה
זה ,מתחייב המבטח לשלם תגמולי ביטוח לבעלת הפוליסה בגין מקרה ביטוח אשר אירע
במשך תקופת הביטוח ,וזאת בכפוף לגבול אחריות המבטח ,תנאי חוזה הביטוח ,הפוליסה
וחריגיה.
 .1תגמולי הביטוח לבריכה יחושבו על-פי מכפלת סכומי הפיצוי לטון דגים כמפורט
ברשימה ,בכמות הדגים שניזוקה בטון לפי קביעת המעריך ,בהתאם לשיטת ההערכה
כאמור להלן ,ובכל מקרה לא יותר מהכמות המבוטחת:
א .במידה ובסמוך למועד קרות מקרה הביטוח ,על פי קביעת המעריך ,ניתן יהיה להעריך
את הנזק (להלן" :הערכה בנזק") :כמות הדגים הניזוקה תיקבע על ידי המעריך
באמצעות ספירת הדגים שמתו כתוצאה מקרות מקרה הביטוח ו/או באמצעות
שקילתם ו/או באמצעות עריכת מדגמים והכפלתם במשקלם הממוצע ,לפי קביעת
המעריך ,ובניכוי השתתפות עצמית כמפורט בסעיף ח' להלן.
ב .במידה ובסמוך למועד קרות מקרה הביטוח ,על פי קביעת המעריך ,לא ניתן יהיה
להעריך את הנזק והערכת הנזק תתבצע לאחר פירוק הבריכה (להלן" :הערכה
בפירוק"):
 .1כמות הדגים הניזוקה תיקבע על פי ההפרש שבין הכמות המבוטחת לבין סך
כל הכמות שנשלתה בפועל מהבריכה (לרבות כמות הדגים הניזוקה לפי סעיף
קטן א' לעיל) ובניכוי השתתפות עצמית כמפורט בסעיף ח' להלן.
 .2בקרות מקרה ביטוח לגידול דגיגים שבעקבותיו נגרם נזק חמור לדגיגים
המבוטחים כמוגדר בחוזה זה ,תיקבע כמות הדגים הניזוקה על פי ההפרש שבין
הכמות המבוטחת לבין מכפלת משקל הדגיגים הפוטנציאלי כמוגדר בחוזה זה
במספר הדגיגים שנשלו בפועל מהבריכה המבוטחת ,ובמקרה כזה ,סכום הפיצוי
המירבי לטון מפוצה יהיה  80%בלבד מסכום הפיצוי המירבי המפורט בנספחי
החוזה וברשימה.
 .3למרות האמור לעיל ,במקרה של אירוע נזק לדגיגים אשר בו קבע המעריך כי היקף
התמותה שנצפה במהלך האירוע קטן משמעותית מהכמות החסרה כפי שהתברר
בעת פירוק הבריכה ,וקבע המעריך כי נגרם נזק חמור לדגיגים ,יוכל המעריך
לקבוע ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,כי יש לחשב את התביעה בהתייחס למשקל
הדגיגים בעת קרות הנזק .במקרה זה ,תתוקן כמות הדגים שנשלתה מהבריכה לפי
מספר הדגים שנישלו בפועל כפול משקל הדגיגים בעת קרות הנזק על פי קביעת
המעריך .הכמות המבוטחת תיקבע גם היא בהתייחס למשקל הדגיגים בעת קרות
הנזק ולא למשקל הדגים הממוצע בפועל בעת השלייה.
ג .למען הסר ספק יובהר ,כי בכל מקרה כמות הדגים הניזוקה לא תכלול את כמות
הדגים המתים ו/או החסרים שעל פי קביעת המעריך אינה נובעת ממקרה ביטוח
מכוסה בחוזה ביטוח זה.
 .2במידה וארע מקרה ביטוח בבריכת גידול בלבד במהלך תקופת הגידול של הדגים
המבוטחים ,שבעקבותיו נגרם נזק חמור לדגים המבוטחים כמוגדר בחוזה זה במשקל של
עד  300גרם לדג במינים קרפיון ,כסיף ואמור או עד  250גרם לדג במינים אמנון ,אדמונית
ובורי ,או עד  150גרם לדג במינים באס ,דניס ,לברק ,רד דראם (מוסר) וברמונדי ,רשאי
המבטח על פי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע ,כי תגמולי הביטוח יחושבו על סמך משקל
הדגים בפועל במועד קרות מקרה הביטוח בתוספת של  .20%למען הסר ספק ,לא ניתן
יהיה להפעיל סעיף זה בנזק שיגרם במחסנים.
 .3בקרות מקרה ביטוח לדגיגים המבוטחים בעת שהיו במחסן או בשלב האימון ושמשקלם
בעת קרות הנזק היה נמוך מ 150 -גרם ,ובתנאי שהם בוטחו כדגיגים אצל המבטח,
כמפורט ברשימה ,אזי סכום הפיצוי לטון יהיה גבוה ב 50%-מסכום הפיצוי לטון המפורט
ברשימה.
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 .4מוסכם בזאת בין הצדדים ,כי בקרות מקרה ביטוח לדגי הבאס כתוצאה ממחלת
הפסטורלה ,לא ישלם המבטח יותר מ 40%-מהכמות המבוטחת.
 .5בקרות מקרה ביטוח שגרם לתמותת דגי קרפיון כתוצאה מוירוס הקרפיונים ולא טופלו
כנגד הוירוס באחת השיטות המומלצות על ידי המעבדה למחלות דגים בניר דוד ,יופחת
הפיצוי בגין הנזק לדגי הקרפיון ב .50%-יובהר ,כי במידה ובבריכה הייתה תמותה של
דגים נוספים ,הפחתת הפיצוי תחושב רק על החלק היחסי של תמותת דגי הקרפיון
מתוך כלל התמותה בבריכה.
 .6מוסכם בזאת בין הצדדים כי אם מקרה הביטוח ארע תוך תקופת הביטוח על-פי חוזה
זה ,אולם חישוב תגמולי הביטוח נעשה לאחר תום תקופת הביטוח על-פי חוזה זה,
יחולו הוראות חוזה זה במלואן על צורת חישוב תגמולי הביטוח וסכומיהם.
 .7למען הסר ספק יובהר ,כי בקרות נזק לבריכה המבוטחת אשר בעקבותיו יש לאכלס את
הבריכה מחדש ,יקטן גבול אחריות המבטח לבריכה המבוטחת בהתאם לשיעור תגמולי
הביטוח ששולמו למבוטח בגין מקרה הביטוח ,ותמורת תשלום דמי ביטוח נוספים יוכל
המבוטח לרכוש מהמבטח השלמה למלוא תקרת גבול אחריות המבטח לבריכה
המבוטחת.

ד .התחייבויות בעלת הפוליסה וחובות המבוטח
 .1בעלת הפוליסה מתחייבת לשלם למבטח דמי ביטוח לכל מבוטח בנפרד עבור הכמות
המבוטחת המפורטת בפוליסת הביטוח על פי הכללים המפורטים בפרק דמי הביטוח להלן
ובהתאם לתעריפים הנקובים בנספח ( )1לחוזה זה.
 .2כל מבוטח ינהל רישום מסודר בהתייחס לכל הפעולות שמבצע המבוטח בכל בריכה .רישום
זה יומצא למבטח בכל עת שהמבטח ידרוש זאת.
 .3המבוטח ינהל דוח תמותה יומית בבריכות אינטנסיביות ,מגילוי הנזק ועד לסיום התמותה.
הדוח יהיה זמין בכל עת למעריך.
 .4המבוטח ישלח לבעלת הפוליסה ולמבטח עד היום ה 3-בכל חודש בתקופת הביטוח ,דיווח
חודשי על מלאי הדגים בבריכות (מספר הדגים ומשקלם לכל מין דג בנפרד ,בכל בריכה)
ביום הראשון של החודש האמור ,וכן על נתוני השיווק בחודש הקודם .בעלת הפוליסה
תמציא למבטח את נתוני המלאי באמצעים מגנטיים מיד לאחר קליטתם .למען הסר ספק
יובהר ,כי מסירת הדיווח החודשי על מלאי הדגים בבריכה למבטח הנה תנאי מהותי
לחוזה זה.
 .5הדיווח יכלול את כל מיני הדגים בכל הבריכות.
 .6חתימת בעלת הפוליסה על חוזה זה מהווה הסכמה בשמה היא ובשם המבוטחים לכניסת
באי כח המבטח ,עובדיו ו/או כל מי מטעמו בכל עת לשטחי המדגה של המבוטחים ,וזאת
לשם ביצוע כל פעולה הנוגעת לחוזה זה .תגמולי הביטוח שישולמו לבעלת הפוליסה יוחזקו
על-ידי בעלת הפוליסה בנאמנות עבור המבוטחים ובחשבון בנק נפרד עד למועד העברתם
למבוטחים בתוך זמן סביר .בעלת הפוליסה מתחייבת שלא לעשות שימוש בכספים אלו,
למעט העברתם למבוטחים ולמעט קיזוז חובות של המבוטחים כלפיה בגין דמי ביטוח
לביטוח זה.
 .7בקרות מקרה ביטוח לדגים בבריכות המבוטחות ,על בעלת הפוליסה או המבוטח
להודיע למבטח על כך מיידית עם קרות הנזק באמצעות הטלפון או הפקס .למען הסר
ספק יובהר ,כי מתן ההודעה כאמור מיד עם קרות הנזק הנה תנאי מהותי לחוזה זה.
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 .8המבוטח יודיע למבטח לפני שליית דגים או לפני פירוק בריכה שבה נגרם נזק ,על מנת
שהמעריך יהיה נוכח בעת ביצוע השלייה או הפירוק .המבוטח יוציא דגים ויפרק בריכה כזו
אך ורק לאחר תאום עם המעריך בנוכחותו ובפיקוחו ,באופן שהשקילה ו/או הספירה של
הדגים תאושר על ידי המעריך.
 .9המבוטח חייב למלא אחר כל הדרישות הרשומות של השירותים הוטרינריים ,לרבות מתן
מלוא הטיפול הדרוש על פי הנחיות הרופא הוטרינרי המטפל והמעבדה במקרה של
התפרצות מחלה בבריכה המבוטחת.
 .10המבוטח חייב לטפל בבריכות ובדגים ,ברמה מקצועית נאותה 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 לדגה .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.

ה .סייגים להתחייבויות המבטח:
למען הסר ספק ,מוסכם בזאת כי חוזה זה אינו מכסה ואינו חל במישרין או בעקיפין על ידי
או בקשר עם:
 .1נזקים הנגרמים כתוצאה מגורמים חיצוניים כמו רעלים ,מזון מורעל או לא תקין ,מי
שופכין גולמיים שהוזרמו לבריכה ,מים באיכות שאינה ראויה לגידול דגים.
 .2כל נזק הנגרם לדגים מרגע ההוצאה מהבריכה.
 .3מלחמה ,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 שימוש 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 -
 .4כל נזק הנגרם כתוצאה מרעידת אדמה או התפרצות וולקנית.
 .5נזק תוצאתי או עקיף.
 .6כל נזק הנגרם כתוצאה מרשלנות רבתי ו/או פזיזות ו/או אי-אכפתיות ו/או פעולה מכוונת
או זדונית של המבוטח או מטעמו.
 .7נזקי איכות ,גם אם נבעו כתוצאה מאחד הסיכונים המכוסים בחוזה הביטוח.
 .8כל נזק הנגרם כתוצאה מהוראת חיסול או השמדה בפקודת השירותים הוטרינריים או
כל רשות ציבורית אחרת.
 .9כל נזק הנגרם כתוצאה מהפסקת הטיפול בדגים בין אם הייתה מלאה או חלקית ,או
נטישתם.
 .10כל נזק הנגרם כתוצאה מביקוע גרעיני או זיהום רדיואקטיבי מכל סיבה שהיא.
 .11כל נזק הנגרם כתוצאה מעיקול או החרמה על ידי גורם כלשהו.
 .12תמותה שתיגרם כתוצאה משימוש בתרופות ו/או כתוצאה מטיפול שניתנו באופן ו/או
במינון שאינם מאושרים על ידי יצרן התרופה ו/או המעבדה ו/או הרופא הוטרינרי
המטפל.
 .13כל נזק הנגרם כתוצאה מכך שהעברת דגים בוצעה שלא על פי הסטנדרטים המקצועיים
בענף.
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 .14תמותת דגי או דגיגי קרפיון כתוצאה מתהליך של הדבקה מכוונת ,אלא לאחר שעברו
 21ימים מיום שאוכלסו מחדש בבריכת הגידול.
 .15תמותת דגים טורפים המאוכלסים בבריכה לצורך טריפה של דגיגים מהטלה פראית,
אלא אם אושר מראש על ידי המבטח.
 .16דגים שאוכלסו בבריכות שלא אושרו על ידי המבטח.
 .17תמותת דגיגי אמנון במשקל שאינו עולה על  30גרם ,במהלך תקופת החורף.
 .18תמותת דגים כתוצאה מאי נתינת הטיפול הדרוש על פי הנחיות הרופא הווטרינרי
המטפל במקרה של התפרצות מחלה בבריכה.
 .19כל נזק שנגרם כתוצאה מסיכון שלא הוגדר במסגרת הסיכונים המכוסים בהגדרת
מקרה הביטוח.
 .20גילוי מאוחר של חוסר דגים בזמן פירוק הבריכה אשר לא דווח עליו קודם למבטח ו/או
שהיקף חוסר הדגים אינו תואם את קביעת המעריך.

ו .דמי הביטוח
 .1בעלת הפוליסה מתחייבת לשלם למבטח את דמי הביטוח במועד ,בסכום ובתנאים שיפורטו
בהסדר התשלומים שיועבר אליה על ידי המבטח ויצורף כנספח לחוזה ביטוח זה ,בכפוף
לתעריפים המפורטים בנספח ( )1לחוזה זה ,עבור הכמות המבוטחת כמפורט ברשימה
לכל מבוטח בנפרד.
 .2בעלת הפוליסה מתחייבת להחזיק בנאמנות ובחשבון בנק נפרד את דמי הביטוח אותם
תגבה מהמבוטחים בגין הביטוח מרגע גבייתם ועד להעברתם למבטח ,ומתחייבת שלא
לעשות כל שימוש בכספים אלו ,למעט העברתם למבטח.
 .3דמי הביטוח מהווים  65%מדמי הביטוח הכוללים ויתרת דמי הביטוח בשיעור של 35%
תשולם למבטח על ידי הממשלה .למען הסר ספק יובהר ,כי הממשלה הודיעה כי היא
לא תשלם למבטח בגין כפל ביטוח במקרה בו רכשה בעלת הפוליסה כיסוי ביטוחי זהה
עבור אותו נכס מבוטח .לא שילמה הממשלה את יתרת דמי הביטוח ,ישלם המבוטח
ו/או בעלת הפוליסה למבטח את חלקה של הממשלה.
 .4יובהר 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.

ז .קביעת המעריך
 .1לאחר שקיבל המבטח הודעה על מקרה הביטוח ,יקבע המעריך את שיעור הנזק ויודיע על
כך למבוטח.
 .2כמות הדגים המירבית בבריכה שתוכר על ידי המבטח לצורך תשלום תגמולי ביטוח
תהיה עד לגובה הכמות המבוטחת.
 .3את המבטח תחייב הערכת נזק ,שבוצעה על ידי המעריך .למרות האמור לעיל ,יוכל
המבוטח להגיש 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 לבדוק את הנזק .מבוטח ,שלא עמד בתנאים מקדמיים
אלה ,לא תותר הגשת הערכה חיצונית מטעמו .אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח
לפנות לוועדת הבוררות בכפוף להוראות סעיף הבוררות בחוזה זה.
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ח .השתתפות עצמית
 .1במידה והנזק חושב לפי הערכה בנזק כאמור בסעיף ג'  1א' לעיל ,אזי ההשתתפות
העצמית תחושב לפי  10%מכמות הביומסה שהייתה בפועל בבריכה המבוטחת בעת
קרות מקרה הביטוח .למרות האמור לעיל ,בקרות מקרה ביטוח לדגי אמנון שארע
בבריכת גידול בתקופת החורף ,ההשתתפות העצמית תחושב לפי  20%מכמות
הביומסה שהייתה בפועל בבריכה המבוטחת בעת קרות מקרה הביטוח.
 .2במידה והנזק חושב לפי הערכה בפירוק כאמור בסעיף ג'  1ב' לעיל ,אזי ההשתתפות
העצמית תחושב ,בהתאם לשיטת הגידול בפועל ,ועל פי השיעור המפורט להלן:
א .בבריכת גידול מעורב  15% -מהכמות המבוטחת.
ב .בבריכת מחסן או בבריכת מונוקולטורה או בבריכה אינטנסיבית  20% -מהכמות
המבוטחת.
ג .בבור דייג פנימי או בבריכת שלייה  25% -מהכמות המבוטחת.
 .3בנוסף על האמור לעיל מוסכם על הצדדים ,כי בקרות כל אחד מהמקרים המפורטים
להלן ,יגדל שיעור ההשתתפות העצמית המפורט בסעיפים קטנים  1ו/או  2לעיל ב5%-
נוספים:
א .בקרות מקרה ביטוח שנגרם כתוצאה מחוסר חמצן בו לא התמלאו כל התנאים
וההגבלות המפורטים בנספח ( )4לחוזה זה.
ב .בקרות מקרה ביטוח בו כמות הדגים הכללית בבריכה הייתה גבוהה ב 25% -או
יותר מעומס הדגים המירבי כמפורט בסעיף ( 3א) לנספח ( )4לחוזה זה.
ג .בקרות מקרה ביטוח בבור דייג פנימי ו/או בבריכת שלייה בו הייתה חריגה מתנאי
הגידול וההגבלות המפורטים בסעיף ( 3ב) לנספח ( )4לחוזה זה.
ד .בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מסיכון ירידת טמפרטורת המים לדגי אמנון ואדמונית
החל מחודש דצמבר בבור דייג פנימי ו/או בבריכת שלייה בהם לא הוזרמו מים
חמים ,כמוגדר בסעיף  6לנספח  4לחוזה זה.
ה .בקרות מקרה ביטוח שני או יותר באכלוס חוזר בדגי באס באותה בריכה ,כתוצאה
ממחלת הצנטרוצסטוס ,כאשר המבוטח לא ביצע חיטוי על פי ההמלצות ,טרם
אכלוס הבריכה מחדש.
 .4למרות האמור לעיל ,מוסכם על הצדדים ,כי בקרות מקרה ביטוח לדגים המבוטחים,
בבריכות ובמאגרים ששטחם עד  100דונם כאשר פחות מ 30%-משטח הבריכה או
המאגר יהיה מכוסה במים ,ובבריכות ומאגרים ששטחם עולה על  100דונם ,כאשר
פחות מ 20%-משטח הבריכה או המאגר יהיה מכוסה במים ,אלא אם התמותה הייתה
בבור דייג פנימי כמוגדר בחוזה זה ,יהיה שיעור ההשתתפות העצמית  40%מכמות
הביומסה שהייתה בפועל .יובהר בזאת ,כי שטח המים במאגר יחושב רק משטח בו
עומק המים עומד על  20ס"מ לפחות.
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ט .תנאים כלליים
 .1תחולת החוק
על חוזה ביטוח זה יחול חוק חוזה ביטוח ,התשמ"א 1981-על התקנות והצווים שמכוחו
(להלן" :החוק") ,אלא אם הותנה אחרת בחוזה הביטוח וברשימה.
 .2פרשנות
ביטויים ומונחים בחוזה זה ,שנוהגים להשתמש בהם במיגזר החקלאי ,בענף המדגה
יפורשו לפי המשמעות הניתנת להם במיגזר זה.
 .3חובות המבוטח ואמצעים להקלת הסיכון
א .המבוטח חייב לטפל בבריכות ובדגים ברמה מקצועית נאותה 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 לדגה .מבוטח שלא עשה
כן ,רשאי המבטח להפחית את הפיצוי בעד הנזקים שנגרמו לאותו מבוטח ,בשיעור
שהיה נחסך לו קיים המבוטח את חובתו על פי סעיף זה.
ב .הותנה על ידי המבטח ,שעל המבוטח לנקוט אמצעי להקלת סיכונו של המבטח
הקלה מהותית ואותו אמצעי לא ננקט תוך הזמן שנקבע לכך ,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 ,והמצגים שנתנו בעלת הפוליסה ו/או
המבוטח ,לרבות על ידי תשובות בכתב למבטח לשאלות עליהן נשאל המבוטח בהצעת
הביטוח ,ששימשה בסיס לחוזה זה.
ב .לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות ,או לא גילו המבוטח ו/או בעלת הפוליסה
למבטח ענין מהותי ,או לא נקטו 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 ו/או בעלת הפוליסה יגלו למבטח ,במשך תקופת הביטוח כל שינוי מהותי תוך
זמן סביר מעת שנודע להם על כך (להלן" :החמרת הסיכון") .לא גילו המבוטח ו/או
בעלת הפוליסה 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 מיני הדגים המבוטחים ,לרבות תיאור הבריכות המבוטחות.
 .2זהות הבעלים ו/או המחזיקים ביבולי הדגה המבוטחים.
 .3נזקים שקרו לדגים ערב כניסת חוזה ביטוח זה לתוקף ,ואשר היו בידיעת המבוטח.
 .4אמצעי בטיחות או אמצעים להקלת סיכונים ומניעת מקרי ביטוח ,שקיימים בחצרי
המבוטח או הוסכם על התקנתם.
 .5סירוב מבטח אחר לבטח את יבולי הדגה השייכים למבוטח או התניית הביטוח
בתנאים מיוחדים.
 .6שינויים במלאי הדגים לעומת מה שהוסכם בהצעת הביטוח.
 .7מידע בדבר נזקים ותביעות קודמות שהיו במדגה.
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 .5תביעה לתגמולי ביטוח וחובת שיתוף הפעולה של בעלת הפוליסה או המבוטח עם
המבטח
א .המבוטח ימסור למעריך המגיע להערכת נזק בבריכה את המסמכים הבאים:
 .1כרטיס בריכה מעודכן ,לכל מיני הדגים שהיו בבריכה מאכלוסה ועד ליום הנזק,
הכולל את כמויות ותאריכי האכלוס והשלייה בבריכה וציון בריכות המקור והיעד.
 .2דוח וטרינרי  -יסופק בהקדם האפשרי
ב .באירוע תמותה בבריכה אינטנסיבית המבוטח יאסוף את הדגים המתים וישמור אותם
עד לבואו של המעריך .כמו כן ינהל המבוטח דוח תמותה יומי מגילוי הנזק ועד לסיום
התמותה .הדוח יהיה זמין למעריך בכל עת.
ג .המבוטח יודיע למבטח לפני שליית דגים או פירוק בריכה שבה נגרם נזק ,על מנת
שהמעריך יהיה נוכח בעת ביצוע השלייה או הפירוק .המבוטח יוציא דגים ויפרק בריכה
כזו אך ורק לאחר תאום עם המעריך בנוכחותו ובפיקוחו ,באופן שהשקילה ו/או הספירה
של הדגים תאושר על ידי המעריך.
ד .בעלת הפוליסה ו/או המבוטח ,ימציאו ,יספקו ויגישו למבטח ,על חשבונם הם את כל
הפרטים ,המסמכים ,ההוכחות והידיעות בקשר לנסיבות שבהן קרה מקרה הביטוח
ובקשר לכל עניין הנוגע לאחריותו של המבטח או לסכום אחריותו כל זאת במועד,
במקום ובדרך שיורה להם המבטח.
ה .לא פעלו בעלת הפוליסה או המבוטח על-פי חבותם בהתאם לסעיפים קטנים א'-ד'
לעיל בסעיף זה ,ו/או לא פעלו כך במועד באופן שמחדלם גרם לכך שהמבטח
חוייבה בתגמולי ביטוח גבוהים יותר ,לא יהיה חייב המבטח בתשלום תגמולי
הביטוח אלא בסכום שהיה חייב בו אילו קוימה החובה בסעיפים קטנים א'-ד' לעיל
על-פי סעיף זה.
ו .עשו בעלת הפוליסה ו/או 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 .הפרו בעלת הפוליסה /ואו המבוטח חבותם על-פי סעיפים קטנים א'-ד' לעיל בסעיף
זה ,או שמי מהם מסר עובדות כוזבות או שהעלימו ממנו עובדות בנוגע למקרה
הביטוח או בנוגע לחבות המבטח ,והדבר נעשה בכוונת מרמה  -פטור המבטח
מחבותו על-פי חוזה זה.
ח .נגרם מקרה הביטוח על ידי המבוטח במתכוון ,פטור המבטח מחובתו על פי חוזה
זה.
ט .אם מבוטח או בני משפחתו ,עובדיו ,או כל אדם הפועל מטעמו ימנעו בעד באי כוח
המבטח מלהשתמש בסמכויות הנתונות למבטח על-פי חוזה זה  -לא יהיה המבטח
חייב בתשלום תגמולי ביטוח אלא בסכום שהיה חייב בו אילו קוימה חובת המבוטח,
כאמור.
י .אם מבוטח ,בני משפחתו ,עובדיו או כל אדם הפועל מטעמו ,יאיימו ו/או יפריעו ו/או
באלימות ו/או באמצעים אלימים ו/או יפגעו ו/או יחבלו במעריך ו/או בבאי כוח
המבטח או ברכושם לרבות כלי רכבם ו/או בעובדי המבטח וברכושם ו/או במשרדי
המבטח  -לא יהיה המבטח חייב בתשלום תגמולי ביטוח או בסכום שהיה חייב בו
אילו קוימה חובת המבוטח ,כאמור.
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 .6התיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח ,הן מהמבטח והן בערכאות ,היא שלוש
שנים מיום קרות מקרה הביטוח.
 .7כפל ביטוח
אם בעת קרות מקרה הביטוח ליבול הדגה ,יהיה קיים לגביו ביטוח או ביטוחים אחרים ,בין
שנעשו על ידי בעלת הפוליסה ,המבוטח או על ידי כל אדם אחר ,יהיה המבטח מחוייב
לשלם או להשתתף בסכום תגמולי הביטוח החופף יחד ולחוד עם שאר המבטחים
בשיעור תגמולי הביטוח שבהתאם ליחס בין סכומי הביטוח .בעלת הפוליסה ו/או
המבוטח יודיעו למבטח על קיום ביטוח נוסף כאמור ,מייד עם ההודעה על קרות מקרה
הביטוח.
 .8ביטוח חסר
א .מוסכם בזאת בין הצדדים ,כי בכל מקרה שנמצא כי מספר בריכות המבוטח בפועל
גדול ממספר הבריכות המבוטחות כמפורט ברשימה ,תפחת חבות המבטח
בשיעור היחס שבין סך דמי הביטוח ששולמו בפועל על ידי המבוטח עבור הבריכות
המבוטחות ,כמפורט ברשימה ,לבין סך דמי הביטוח שהיו צריכים להישלם לו בוטחו
כל בריכות המבוטח.
ב .מוסכם בזאת בין הצדדים ,כי במקרה של הערכה בנזק כאמור בסעיף ג'  1א' לעיל,
שנמצא כי היבול הפוטנציאלי בפועל לבריכה גבוה מהכמות המבוטחת כמפורט
ברשימה ,תפחת חבות המבטח בשיעור היחס שבין הכמות המבוטחת לבין היבול
הפוטנציאלי בפועל לבריכה ,כפי שקבע המעריך.
 .9ביטוח יתר
עלה סכום הפיצוי ,בעת כריתת החוזה או לאחר מכן ,באופן בלתי סביר על שווים של
יבולי הדגה המבוטחים ,רשאי המבטח לדרוש בכל עת הפחתת סכום הפיצוי עד לשווי
יבולי הדגה המבוטחים בקרות מקרה הביטוח .נדרשה הפחתה זו ,יפחת סכום הפיצוי
ובמקביל יפחתו גם דמי הביטוח לתקופה הרלוונטית.
 .10תחלוף
א .הייתה למבוטח או לבעלת הפוליסה ,בשל מקרה הביטוח ,גם זכות פיצוי או פיצוי 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 או בעלת הפוליסה לגבות מצד שלישי פיצוי או פיצוי מעל לתגמולים שקיבל
מהמבטח ,ובלבד שהסכומים שנגבו מהצד השלישי יחולקו בין המבטח ובין המבוטח
או בעלת הפוליסה ,על פי שיעור תגמולי הביטוח מתוך סך הנזק המכוסה ,לפי קביעת
המעריך.
ג .קיבלו המבוטח או בעלת הפוליסה מצד שלישי פיצוי או פיצוי ,שהיה מגיע למבטח לפי
סעיף זה ,עליו להעבירו מיד למבטח .לא יעשו המבוטח או בעלת הפוליסה כל פשרה
או ויתור או פעולה אחרת הפוגעת בזכות שעברה למבטח .עשו המבוטח או בעלת
הפוליסה איזו מהפעולות הרשומות לעיל ,יפצו 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 פיצוי ,מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד
ועובד שביניהם.
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 .11הצמדה
א .דמי הביטוח יהיו בהתאם לסכומים ומועדי התשלום ,שיפורטו בהצעה שנתקבלה
לביטוח על ידי המבטח ותישלח למבוטח.
ב .תגמולי הביטוח וסכומי הפיצוי המפורטים בנספח ( )2לחוזה זה ,ישתנו בהתאם למדד
המחירים לצרכן הידוע במועד תשלום תגמולי הביטוח ,ביחס למדד המחירים הידוע
ביום תחילת תקפו של חוזה זה.
 .12קיזוז חובות
חובות קצובים שבעלת הפוליסה ו/או המבוטחים חבים למבטח ,בין בגין חוזה ביטוח
זה ובין בגין חוזה ביטוח אחר ,ניתנים לקיזוז ,כנגד כל סכום המגיע למבוטח ממנה.
כמו כן במידה וקיים חשש סביר לאי פירעון החוב ,רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי
הביטוח המגיעים לו מבעלת הפוליסה ו/או המבוטח גם אם טרם הגיעו מועד תשלומם.
 .13נזק במתכוון
נגרם מקרה הביטוח בידי בעלת הפוליסה ו/או המבוטח במתכוון פטור המבטח מחבותו
על-פי חוזה זה.
 .14הארכת הביטוח
כל הארכה של תקופת הביטוח על פי חוזה זה תהיה טעונה הסכמה בכתב מאת המבטח.
 .15ביטול ביטוח
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  15יום לפני
התאריך בו יתבטל הביטוח .למרות האמור לעיל ,ביטול הביטוח בעקבות חוב דמי
ביטוח של המבוטח למבטח ייעשה על פי המפורט בסעיף  15לחוק.
אם המבטח יבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח והעילה לביטול אינה
שהמבוטח הפר את חוזה הביטוח או ניסה להונות את המבטח ,ישיב המבטח למבוטח
את סכום דמי הביטוח שהיה דורש ממבוטח דומה ,לפי סוג הביטוח המבוטל ,לאותו
סוג ביטוח ביום הביטול ,יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח.
ב .המבוטח 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.
 .16נזק עקיף
למען הסר ספק ,חוזה ביטוח זה אינו מכסה כל נזק עקיף או תוצאתי ומוצהר בזה שהנזק
יחשב כמקרה ביטוח אך ורק כאשר הנזק הינו התוצאה הישירה של הסיכונים המכוסים
על פי חוזה זה.
 .17קריאת סרק
המבטח יהא זכאי לתבוע מבעלת הפוליסה ו/או המבוטח פיצוי ו/או השבה בגין כל
הוצאותיו והנזקים שנגרמו לו כתוצאה מקריאות סרק ו/או הטרדה ללא צורך שנעשו מטעם
המבוטח ו/או בעלת הפוליסה באופן סידרתי בקשר לתביעה של תגמולי ביטוח על-פי חוזה
זה.
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 .18בוררות
א .בכל מקרה שיתגלעו חילוקי דעות בתביעת המבוטח ו/או בעלת הפוליסה לתגמולי
ביטוח הנובעים מחוזה זה ו/או ערעור על קביעת המעריך 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  400ש"ח
עבור כל ישיבה נוספת.
יב .לבורר יהיה שיקול דעת להחזיר למבוטח סכום זה באופן מלא או חלקי ,אם זכה
בבוררות למען הסר ספק יובהר ,כי הבורר לא יהיה מוסמך לפסוק הוצאות למי
מהצדדים.
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 .19מועד תשלום תגמולי הביטוח והצמדתם
א .תגמולי הביטוח ישולמו תוך  30יום מהיום שהיו בידי המבטח המידע והמסמכים
הדרושים לבירור חבותו ,לרבות המסמכים הבאים אשר יומצאו על ידי המבוטח מיד
לאחר פירוק הבריכה:
 .1כרטיס בריכה מלא לכל מיני הדגים ,לרבות מיני הדגים שאינם מבוטחים ,שהיו
בבריכה מאכלוסה ועד פרוקה הכולל את כמויות ותאריכי האכלוס והשלייה וציון
בריכות המקור והיעד.
 .2דו"ח וטרינרי
 .3כל נתון אחר שיבקש המעריך.
 .4דו"ח מלאי חודשי.
 .5דו"חות אריזה ושיווק.
 .6חשבוניות מכירה.
ב .על תגמולי הביטוח תתווסף ריבית בשיעור הקבוע בסעיף  28לחוק חוזה הביטוח
התשמ"א ,1981-מתום  30ימים מיום מסירת התביעה והמסמכים.
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נספח ( )1לחוזה ביטוח מדגה לעונת 2021/2022
טבלת סכומי דמי הביטוח
הסכומים בש"ח לטון
 .1תעריפי דמי הביטוח בש"ח לטון עליהם יתבסס חישוב דמי הביטוח האישיים של כל מבוטח
כאמור בפרק ו' לחוזה זה עבור הכמות המבוטחת כמפורט ברשימה ,יהיו כמפורט בטבלה
להלן:

מין דג

רמת
ביטוח
א
ב
ג
ד
א
ב
ג
ד
א
ב
ג
ד
א
ב
ג
ד
א
ב
ג
ד
א
ב
ג
ד

דגים רגילים בגידול מעורב ,ו/או קרפיון,
קרפיון שחור ,אמנון ,אדמונית ואמור
בבריכת מחסן או גידול מונוקולטורה

בורי בבריכת מחסן או גידול מונוקולטורה

באס בבריכת עפר מחסן או גידול
מונוקולטורה

דניס ,לברק וברמונדי בבריכת מחסן או
גידול מונוקולטורה

כסיף ונמסיף בבריכת מחסן
או גידול מונוקולטורה

רד דראם בבריכת מחסן או גידול
מונוקולטורה

בריכת
גידול
(מעל 10
דונם)
137
156
176
196
176
195
215
234
195
215
234
254
234
313
352
391
59
69
78
88
195
274
313
351

בריכת
בריכה
מחסן
(עד  10דונם אינטנסיבית
כולל)
162
137
185
156
208
176
231
196
208
176
231
195
254
215
277
234
231
195
254
215
277
234
300
254
277
234
369
313
416
352
462
391
69
59
81
69
93
78
105
88
231
195
324
274
369
313
414
351

 .2דמי הביטוח האישיים יחושבו לכל מבוטח בנפרד על-פי תוצאות הביטוח האישיות שלו בעשר
עונות הביטוח האחרונות.
 .3למבוטח אשר יבטח את דגי האמנון בתקופת החורף בבריכות מכוסות חממה ,אשר אושרו
מראש על ידי המבטח ,יהיה תעריפי ביטוח נמוכים ב 30%-מהמפורט בטבלה לעיל.
 .4חישוב דמי הביטוח האישיים לכל מבוטח לשנת ביטוח מלאה ,יהיה כמפורט בהצעת הביטוח
על פי הכמות המבוטחת .המבוטח חייב להודיע למבטח על כל שינוי במיני הדגים
המבוטחים ו/או הכמות המבוטחת שמתוכננים לעונת  ,2021/2022ואשר אינם תואמים את
הנתונים שנרשמו בהצעת הביטוח.
 .5דמי הביטוח המפורטים לעיל ,מהווים  65%מדמי הביטוח הכוללים ויתרת דמי הביטוח
בשיעור של  35%תשולם למבטח על ידי הממשלה .למען הסר ספק יובהר ,כי הממשלה
הודיעה כי היא לא תשלם למבטח בגין כפל ביטוח במקרה בו רכשה בעלת הפוליסה כיסוי
ביטוחי זהה עבור אותו נכס מבוטח .לא שילמה הממשלה את יתרת דמי הביטוח ,ישלם
המבוטח ו/או בעלת הפוליסה למבטח את חלקה של הממשלה.
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נספח ( )2לחוזה ביטוח מדגה לעונת 2021/2022
טבלת סכומי הפיצוי המירביים
הסכומים בש"ח לטון
רמת
הביטוח
א
ב
ג
ד

סכום פיצוי
מירבי
7,000
8,000
9,000
10,000

בורי בבריכת מחסן או גידול מונוקולטורה

א
ב
ג
ד

9,000
10,000
11,000
12,000

באס בבריכות עפר ,מחסן או גידול מונוקולטורה

א
ב
ג
ד

10,000
11,000
12,000
13,000

דניס ,לברק וברמונדי בבריכת מחסן או גידול מונוקולטורה

א
ב
ג
ד

12,000
16,000
18,000
20,000

כסיף ונמסיף בבריכת מחסן או גידול מונוקולטורה

א
ב
ג
ד

3,000
3,500
4,000
4,500

רד דראם בבריכת מחסן או גידול מונוקולטורה

א
ב
ג
ד

10,000
14,000
16,000
18,000

מין דג
דגים רגילים בגידול מעורב ,ו/או קרפיון ,קרפיון שחור ,אמנון,
אדמונית ואמור בבריכת מחסן או גידול מונוקולטורה

( )1בבריכה שבפועל היה בה מונוקולטורה של דגי כסיף יהיה סכום הפיצוי לפי מין זה ,גם אם
בפועל בוטחה הבריכה לפי מין דג אחר או לפי גידול מעורב.
( )2למען הסר ספק יובהר ,כי סכומי הפיצוי המפורטים בנספח זה הנם סכומי פיצוי מירביים
באופן שבכל מקרה סכומי הפיצוי על פיהם יחושבו תגמולי הביטוח לא יעלו על 90%
מהתמורה שיכול היה המבוטח לקבל בפועל על פי מחירי השוק בתאריך פירוק הבריכה או
בתאריך ההסכמה על גובה הנזק ,המוקדם מביניהם.
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נספח ( )3לחוזה ביטוח מדגה לעונת 2021/2022
טבלת פחת לאכלוס דגים בבריכות
לצורך חישוב פוטנציאל הבריכה ,ינוכה פחת איכלוס מהכמות המאוכלסת בבריכה ,כמפורט
להלן:
דגים רגילים
א .שיעור פחת האכלוס לפי המפורט בעמודת בריכות אימון יהיה במקרים הבאים בלבד-
 .1בבריכות בגודל של עד  10דונם בהן מתבצע אימון ראשוני ,ובתנאי שהבריכה פורקה
והדגיגים הועברו להמשך גידול בבריכה אחרת.
 .2בבריכות שאוכלסו בדגיגים במשקל שבין  6גרם ועד  30גרם (כולל) בהן מתבצע אימון
שניוני ,ובתנאי שהבריכה פורקה והדגים הועברו להמשך גידול בבריכה אחרת.
 .3בנוסף על האמור בסעיפים קטנים  1ו 2-לעיל ,בדגי אמנון בתנאי שהבריכה פורקה לא
יאוחר מיום  15בדצמבר והדגים הועברו להמשך גידול בבריכה אחרת.
ב .בכל יתר המקרים  -יחושבו הפחתים לפי המפורט להלן בעמודת בריכות פיטום ומאגרים.
אחוז שיעור הפחת בריכות פיטום ומאגרים אמנונים

משקל הדג באכלוס גרם

משקל הדג באכלוס
(גרם)
עד 1
מ 1-עד 5
מ 6-עד 10
מ 11-עד 15
מ 16-עד 30
מ 31-עד 50
מ 51-עד 80
מעל 80

(כולל)
(כולל)
(כולל)
(כולל)
(כולל)
(כולל)
(כולל)

אחוז שיעור הפחת בריכות פיטום ומאגרים קרפיונים

אחוז שיעור הפחת בריכות פיטום ומאגרים שאר הדגים הרגילים

אחוז שיעור הפחת בריכות אימון אמנונים

אחוז שיעור הפחת בריכות אימון שאר הדגים הרגילים

שיעור הפחת % -
בריכות אימון
בריכות פיטום ומאגרים
שאר
שאר
הדגים
אמנונים
הדגים
קרפיונים
אמנונים
הרגילים
הרגילים
80%
80%
90%
90%
90%
30%
45%
60%
60%
60%
15%
40%
35%
50%
50%
15%
30%
35%
35%
50%
10%
15%
30%
30%
30%
20%
15%
20%
15%
12%
15%
10%
10%
10%

דגי איכות
משקל הדג באכלוס
(גרם)
(כולל)
עד 5
מ 6 -עד ( 10כולל)
מ 11-עד ( 30כולל)
מ 31-עד ( 80כולל)
מ 81-ומעלה

שיעור
הפחת -
%
40%
30%
20%
15%
10%

ג .בנוסף על האמור לעיל ,יתווסף פחת של  5%לכל הבריכות (אימון ופיטום) והמאגרים בהם
משך אכלוס הדגים ,מעת אכלוס הבריכה ועד השלייה ,עלה על  14חודשים.
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נספח ( )4לחוזה ביטוח מדגה לעונת 2021/2022
תנאי גידול נדרשים והגבלות
 .1מיני הדגים:
במקרה שיתווסף מין דג שאינו מוזכר בסעיף א  32לעיל ,יקבע המבטח לאיזה קבוצה שייך מין זה.
דגים רגילים ניתן לבטח בכל סוגי הבריכות.
דגי איכות ניתן לבטח בבריכות אינטנסיביות או בבריכות אחרות שאושרו על ידי המבטח
למטרה זו.

 .2בריכה אינטנסיבית מאושרת:
א .בכל בריכה אינטנסיבית יותקנו לפחות שתי מערכות נפרדות לאספקת חמצן ,או אספקת חמצן
טהור.
ב .בכל כלוב יותקן מכשיר לאספקת חמצן בתוך הכלוב או בצמוד לו.
ג .המכשירים לאספקת חמצן יהיו :חמצנית ו/או מפוח ו/או חמצן טהור.
ד .בבריכה אינטנסיבית יותקן גנרטור חירום ,כולל לוח פיקוד והפעלה אוטומטית של המכשירים
לאספקת החמצן במקרה של הפסקת חשמל.
ה .בבריכה אינטנסיבית יחובר למערכת ,מכשיר אזעקה אלקטרוני הנמצא בידי המבוטח כל שעות
היממה ,צופר ופנס מהבהב למקרה של הפסקת חשמל או תקלה באחד המכשירים לאספקת
החמצן ,או הגנרטור.
ו .בכלוב ,יחובר למערכת מכשיר אזעקה למקרה של תקלה במכשיר לאספקת החמצן.
ז .קצהו התחתון של הכלוב לא יהיה במגע עם קרקעית הבריכה .בכל מקרה תחתית הכלוב תהיה
בגובה של לפחות  1.5מטר מקרקעית הבריכה.
ח .הבריכות ,הכלובים והציוד הנלווה יאושרו על ידי המעריך סמוך לחתימת חוזה זה.
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 .3עומס אכלוס דגים מירבי:
א .עומס אכלוס הדגים המירבי בבריכות בכל עת לא יעלה על המפורט בטבלה להלן:
גידול דגיגים
מין הדג

סוג הבריכה

תקופה

מאגרים ובריכות עפר

כל השנה

דגיגים רגילים

בריכות אינטנסיביות

כל השנה

דגיגים רגילים
דגיגי איכות

עומס אכלוס דגים
מירבי
 25,000דגיגים
או  1.5טון לדונם
 15ק"ג למ"ק
 10ק"ג למ"ק

מחסני דגיגים
סוג הבריכה

תקופה

מחסנים ובריכות עפר
עד  10דונם
או שאושרו מראש
על ידי המבטח

חורף

חממות ואינטנסיביות

קיץ
ועונות
מעבר
כל השנה

מין הדג

כל הדגים

עומס אכלוס דגים
מירבי
 150,000דגיגים
או  4.5טון לדונם
 100,000דגיגים
או  3.0טון לדונם
 15ק"ג למ"ק

כל הדגים

גידול דגים
סוג הבריכה

מין הדג

תקופה

מאגרים מעל  50דונם כל השנה כל הדגים
אמנון ואדמונית
חורף
בריכות עפר
שאר הדגים הרגילים
מ 10-דונם
קיץ
(כולל)
דונם
ועד 50
דגים רגילים
ועונות
מעבר
דגים רגילים
כל השנה
בריכות אינטנסיביות
דגי איכות

עומס אכלוס דגים
מירבי
 2.0טון לדונם
 2.0טון לדונם
 2.5טון לדונם
 2.0טון לדונם
 25ק"ג למ"ק
 20ק"ג למ"ק

מחסני דגים
מחסנים רגילים
סוג הבריכה

תקופה
חורף

מחסנים ובריכות עפר
עד  10דונם
קיץ
או שאושרו מראש
על ידי המבטח
עונות
מעבר

מין הדג
בורי ,באס
אמנון ,אדמונית
שאר הדגים הרגילים
בורי ,באס
אמנון ,אדמונית ובורי
שאר הדגים הרגילים
בורי ,באס
אמנון ,אדמונית
שאר הדגים הרגילים
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עומס אכלוס דגים
מירבי
 6.0טון לדונם
 8.0טון לדונם
 12.0טון לדונם
 3.0טון לדונם
 4.5טון לדונם
 8.0טון לדונם
 5.0טון לדונם
 5.0טון לדונם
 8.0טון לדונם

מחסנים מאושרים לאכלוס בעומס גבוה *
עומס אכלוס דגים
מין הדג
תקופה
סוג הבריכה
מירבי
 7.0טון לדונם
בורי ,באס
 9.0טון לדונם
אמנון ,אדמונית
חורף
 13.0טון לדונם
שאר הדגים הרגילים
מחסנים ובריכות עפר
 4.0טון לדונם
בורי ,באס
עד  10דונם
 5.5טון לדונם
אמנון ,אדמונית
קיץ
או שאושרו מראש
 9.0טון לדונם
שאר הדגים הרגילים
על ידי המבטח*
 6.0טון לדונם
בורי ,באס
עונות
 6.5טון לדונם
אמנון ,אדמונית
מעבר
 9.0טון לדונם
שאר הדגים הרגילים
* מחסנים בעומק ממוצע העולה על  1.8מ' ובאישור מראש של המבטח.
למרות האמור לעיל ,במחסנים המאושרים לאכלוס בעומק גבוה ניתן יהיה להגדיל במועד
רכישת הביטוח את עומס האכלוס המירבי מעבר לאמור בטבלה לעיל עד לעומס המירבי
שיקבע המבטח ,וזאת בתוספת השתתפות עצמית של  5%על המפורט בחוזה זה.
ב .בבריכת שליה ו/או בבור דייג פנימי כמוגדר בחוזה זה ,יוכל המבוטח לאכלס דגים למשך
תקופה מירבית של  3שבועות ,בעומס מירבי שאינו עולה על  250%מעומס אכלוס הדגים
המירבי של מחסן ,בהתאם למפורט בטבלה לעיל ,ובהתייחס למין הדג ולתקופה
הרלוונטית.
ג .תאריך תחילת החורף לעניין אכלוס מחסני חורף הוא .01/11/2021
 .4אספקת חמצן לבריכות
א .טבלת עומס דגים מירבי לחמצנית:
הטבלה להלן מפרטת את מגבלת השטח או משקל הדגים לחמצנית אחת (חמצנית טייוואנית
 2כ"ס) ,בהתאם לעומס הדגים בבריכות פיטום:
עומס דגים מירבי לחמצנית
שטח הכיסוי לחמצנית
עומס דגים בבריכה
(טון)
(דונם)
(ק"ג /דונם)
11.25
15.00
עד 750
10.00
10.00
 1,000751
10.00
7.00
 1,5001,001
9.00
5.00
 1,8001,501
7.50
4.00
מעל 1,800
דרישות מינימום לחמצניות במחסנים:
בתקופת הקיץ  1 -חמצנית לכל  7טון דגים.
בתקופת החורף  1 -חמצנית לכל  14טון דגים.
ב .כמות מינימלית לאספקת חמצן על ידי חמצן טהור תהיה לפחות  100גרם/שעה לכל טון דגים
בבריכה.
ג .כמות החמצניות המינימלית במחסן דגיגים לא תפחת מ 1 -חמצנית לכל  2דונם.
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 .5טבלאות עזר לחישוב קצבי גידול דגים בבריכות בתנאי גידול רגילים
תקופות השנה
עונה
חורף
אביב
קיץ
סתיו

חודשים
דצמבר  -פברואר
מרץ  -אפריל
 אוקטוברמאי
נובמבר

גידול יומי בגרם
קרפיון וקרפיון שחור
גודל הדג בגרם
6 - 100
101 - 300
301 - 600
601 - 1,000
מעל 1,000

חורף
1.0
2.0
3.0
4.0

אביב/סתיו
1.0
3.0
5.0
7.0
9.0

קיץ
2.0
4.0
7.0
10.0
13.0

אמנון ואדמונית
גודל הדג בגרם
6 - 100
101 - 250
251 - 400
מעל 400

חורף
-

אביב/סתיו
0.5
1.0
2.0
3.0

קיץ
1.0
2.0
4.0
6.0

בורי
גודל הדג בגרם
6 - 100
101 - 300
301 - 600
מעל 600

חורף
0.3
1.0
1.5
2.0

אביב/סתיו
1.0
2.5
4.0
6.0

קיץ
1.0
2.5
4.0
6.0

כסיף
גודל הדג בגרם
6 - 100
101 - 500
501 - 1,000
מעל 1,000

חורף
0.3
1.5
3.0
6.0

אביב/סתיו
0.7
3.5
7.0
14.0

קיץ
1.0
5.0
10.0
20.0

 .6אספקת מים חמים לבריכות שליה ובורות דיג פנימיים לצורך אכלוס אמנונים ואדמוניות
מחודש דצמבר ואילך
בבריכות שלייה ובורות דייג פנימיים שבהן מתכוון המבוטח לאכלס אמנונים ואדמוניות מחודש
דצמבר ואילך ,יש לוודא כי קיימת אפשרות לאספקת מים בטמפרטורה של לפחות  20מעלות
ובספיקה מינימאלית של  10מ"ק לדונם.
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נספח ( )5לחוזה ביטוח מדגה לעונת 2021/2022
שיווק הצלה
 .1על מנת להקטין את נזקיו ,רשאי המבטח על פי שיקול דעתו הבלעדי לאשר בכתב למבוטח
לבצע שיווק הצלה בבריכה המבוטחת.
 .2פיצוי בגין שיווק הצלה יינתן רק כאשר המבוטח קיבל את אישור בכתב מהמעריך לכך ,וזאת
לפני שליית הדגים ושיווקם.
 .3סכום הפיצוי המירבי לטון לכל מין דג בגין שיווק הצלה יהיה  ₪ 2,000לטון .למרות האמור לעיל,
המבטח יוכל לפי שיקול דעתו הבלעדי לאשר מראש למבוטח סכום גבוה מזה.
 .4המבוטח מתחייב לספק למעריך את חשבוניות המכירה ו/או כל מסמך נוסף כפי שיידרש על ידי
המבטח או מי מטעמו ,לצורך חישוב תגמולי הביטוח בגין נספח זה.
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נספח ( )6לחוזה ביטוח מדגה לעונת 2021/2022
ביטוח מורחב של דגי בורי בגידול מעורב
בכפוף לרכישת הרחבה זו ,נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח מדגה לעונת
( 2021/2022להלן" :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.
 .1בתמורה לתשלום דמי ביטוח נוספים כמפורט להלן ,יוכל המבוטח לרכוש מהמבטח הרחבה
לדגי הבורי בגידול מעורב ,כך שבקרות מקרה ביטוח לדגי הבורי בגידול מעורב ,תגמולי
הביטוח יחושבו בנפרד מיתר הדגים המצויים בבריכה ,לרבות חישוב ההשתתפות העצמית.
רמת ביטוח

דמי ביטוח לדגים בביטוח מורחב לדגי בורי בגידול מעורב בש"ח לטון יתר הדגים (למעט באס)

דמי ביטוח לדגים בביטוח מורחב לדגי בורי בגידול מעורב בש"ח לטון בורים

דמי ביטוח לדגים בביטוח מורחב לדגי בורי בגידול מעורב בש"ח לטון באס

דמי ביטוח לדגים בביטוח מורחב לדגי בורי בגידול מעורב

רמת
ביטוח

בש"ח לטון בורים

בש"ח לטון יתר הדגים
(למעט באס)

בש"ח לטון באס

א

458

171

244

ב

507

195

269

ג

559

220

293

ד

608

245

318

 .2יובהר ,כי בקרות מקרה ביטוח ליתר הדגים המצויים בבריכה ,יחושבו תגמולי הביטוח עבור
כל יתר הדגים.
 .3למרות האמור בסעיף ח' 2לחוזה הביטוח ,שיעור ההשתתפות העצמית במקרה של הערכה
בפירוק לדגי הבורי בלבד שמבוטחים לפי נספח זה יחושב לפי  25%מהכמות המבוטחת.
אין באמור לעיל בכדי לגרוע מתחולת יתר הסעיפים הקטנים בסעיף ח' לחוזה הביטוח על
דגי הבורי.
יובהר ,כי ההשתתפות העצמית ליתר הדגים המצויים בבריכה המבוטחת תחושב לפי
הוראות חוזה הביטוח
 .4למרות האמור לעיל ,במקרה בו נרכשה הרחבת ביטוח לדג בורי לפי נספח זה לבריכה בה
אוכלסו בנוסף לדגי בורי גם דגי באס ,ההשתתפות העצמית תחושב לכל מין דג בנפרד
ותהיה בשיעור של  25%מהכמות המבוטחת.

24

