
ביטוח אבוקדו

לעונת 2021/2022

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.

לתשומת לבך, מכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי 
בלבד אודות ביטוח אבוקדו לעונת 2021/2022 

המוצע לך, אין לראות בו מסמך מחייב ואין לגזור 
ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך 
כריתתו. חוזה ביטוח אבוקדו לעונת 2021/2022 על 

נספחיו 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. 

חוזה ביטוח אבוקדו 
לעונת 2021/2022

טפסי הצטרפות
לביטוח אבוקדו

לעונת 2021/2022

לצפיה בסרטון על 
ההבדלים בין ביטוח נזקי 
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 www.kanat.co.il את חוזי הביטוח תוכל למצוא באתר קנט 
או לפנות למחלקת ביטוח במשרדי קנט בטלפון  03-6270200

kanat@kanat.co.il או במייל
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לעונת
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בימים אלו החלה ההרשמה לביטוח מורחב באבוקדו. 

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויי מזג אוויר קיצוניים בלתי צפויים הנגרמים כתוצאה 
מההתחממות הגלובלית וגורמים לנזקים כלכלים כבדים בענפי החקלאות השונים. אנו בקנט 

עומדים לצד מגדלי האבוקדו המבוטחים, במטרה לספק רשת ביטחון דינאמית ולמזער את היקף 
הנזקים.

בארבע העונות האחרונות היקף הפיצויים שמשלמת קנט למגדלי האבוקדו מגיע לכ-85 מיליון ₪, 
כ-80 מיליון ₪ מתוכם ישולמו למבוטחים בביטוח המורחב.

מועצת הצמחים ענף הפירות רכשה ביטוח אבוקדו בסיסי כנגד נזקי טבע וכנגד אסונות טבע 
למטעים מניבים עבור מגדלים הרשומים במועצה.

כדי לאפשר לך הגנה טובה יותר, אנו מציעים לך לרכוש ביטוח מורחב ישירות בקנט. 

להלן דגשים ושינויים עיקריים בחוזה הביטוח 
)רשימה חלקית, יתר השינויים מופיעים בחוזה(

ביטוח נזקי טבע - מורחב
	 השתתפות עצמית:

❍ההשתתפות העצמית בביטוח המורחב  	

נמוכה באופן משמעותי מההשתתפות 
העצמית בביטוח הבסיסי וברוב המקרים 

אינה כוללת סף כניסה. 

❍למבוטח לו ארע ו/או למבוטח המחזיק  	

בשטח בו ארע מקרה ביטוח 3 עונות או 
יותר במהלך 6 עונות הביטוח הרצופות 

הקודמות לעונת הביטוח הנוכחית, 
ישולמו תגמולי ביטוח כמפורט להלן:

❍בביטוח המורחב רק עבור נזקים  	

בסכום העולה על 4% )לעומת 5% 
בשנה שעברה( ממכפלת היבול 

הנורמטיבי בשטח המבוטח ובסכום 
הפיצוי של השמדת פרי. תגמולי 

הביטוח ישולמו רק עבור כמות הפרי 
הניזוק שעלתה על המכפלה לעיל, 

ובניכוי נוסף של 15% מהנזק.

❍בביטוח הבסיסי, תגדל ההשתתפות  	

העצמית ב- 10% נוספים ותעמוד על 
25% מהנזק. כמו כן, ישולמו תגמולי 

ביטוח רק עבור נזקים בסכום העולה 
על 30% ממכפלת היבול הנורמטיבי 
בשטח המבוטח ובסכום הפיצוי של 

השמדת פרי.

ביטוח אסונות טבע מורחב 
למטעים מניבים

	 יבול מבוטח - ניתן להגדיל את היבול 
המבוטח בהתבסס על ממוצע שיווקים 

בארבע העונות 2016/17-2019/20 בכפוף 
להצגת נתוני שיווק ולאישור קנט. יובהר 

בזאת, כי לא ניתן להגדיל יבולים 
כאמור למטעים צעירים בשנות הניבה 

הראשונות.

	 ביטוח אסונות טבע למטע צפוף - ניתן 
לרכוש הרחבה לביטוח עבור מטע צפוף 

ישירות בקנט. 

	 נגעי הסגר –
❍ישנו כיסוי לסיכון נגעי הסגר במסגרת  	

ביטוח אסונות טבע למטעים מניבים 
ולמטעים שאינם מניבים לשנת 2021, 

כמפורט בנספח מתקן ולפי תנאי חוזה 
ביטוח אבוקדו לעונת 2020/21.

❍הביטוח נרכש ע"י מועצת הצמחים לכל  	

המגדלים הרשומים אצלה כחוק עבור 
השטחים המניבים בלבד. מגדל שלא רשום 

במועצה ומגדל שיש ברשותו מטעים לא 
מניבים, יוכל לרכוש ביטוח כנגד סיכון זה 
ישירות בקנט. בכל מקרה סיכון זה יצורף 

אוטומטית לביטוחים המורחבים בקנט 
והפרמיה בסכום של 1.90 ₪ לדונם תגבה 

במסגרת הביטוחים המורחבים.
❍סיכון נגעי הסגר עומד בתוקפו באופן  	

קלנדרי החל מיום 1.1.2021 ועד ליום 
31.12.2021, חישוב תגמולי הביטוח יבוצע 
לכלל הענפים המבוטחים כנגד סיכון זה 

)פירות, הדרים, אבוקדו ובננות( ולאחר 
תום תקופת הביטוח ובכפוף לגבול אחריות 
המבטח, כמפורט בנספח המתקן לסיכון זה.

❍שיעור ההשתתפות העצמית לסיכון נגעי  	

הסגר בלבד יעמוד על 10% מסכום תגמולי 
הביטוח או 5,000 ₪ לפי הנמוך מביניהם, 

לכל מקרה ביטוח בנפרד.

ביטוח מטעים שאינם מניבים
	 כזכור המועצה לא רוכשת ביטוח עבור מטעים 
שאינם מניבים. על מנת שמטעיך הלא מניבים 

יהיו מבוטחים, תוכל לרכוש עבורם ביטוח 
ישירות בקנט.

	 לתשומת לבך, מומלץ לבטח מטעים לא 
מניבים בסמוך לנטיעה בכדי לקבל כיסוי 

מלא למטע.

תשלום תגמולי ביטוח
במקרה של נזק למבוטחים במסלול המורחב, 

יועברו תגמולי הביטוח ישירות אליך.

כיצד מצטרפים לביטוח נזקי טבע 
ואסונות טבע מורחב עבור מטעים 

מניבים ולא מניבים?
תוכל להצטרף לביטוח מורחב בקלות ע"י מילוי 
הטופס המצ"ב. יש למלא שטח ויבול עבור כל 

חלקה.

	 בביטוח אסונות טבע - הגדלת היבול מעבר 
לנורמה תעשה רק אם היבול הממוצע שלך 

גבוה מהיבול הנורמטיבי ובכפוף לאישור. היבול 
המבוטח יחושב על סמך ממוצע היבולים 

בעונות 2016/17 עד 2019/20 והנו כפוף לאישור 
קנט מראש ובכתב. יובהר בזאת, כי לא יהיה 
ניתן להגדיל יבולים כאמור, למטעים צעירים.
	 סמן את אחד ממסלולי התשלום שבאמצעותו 

ברצונך לשלם את דמי הביטוח.
	 לרכישת ביטוח מורחב באמצעות בית אריזה 

שנמצא בהסדר עם קנט, יש לחתום על 
הטפסים המצ"ב ולהעבירם לבית האריזה. 

)עליך לוודא מול בית האריזה שלך כי טפסי 
הביטוח שלך הועברו לקנט(. קנט תשלח לך 
את פוליסת הביטוח לאחר שתקבל, תבדוק 

ותאשר את הצעתך. חיוב דמי הביטוח ייעשה 
באמצעות בית האריזה דרכו בחרת לבטח. 

	 המועד האחרון להצטרפות לביטוח הוא 
 .31.3.2021

	 הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט 
ובחלוף 3 ימים במטעים מניבים )או חלוף 14 
ימים במטעים לא מניבים( מתשלום מלא של 
דמי הביטוח )לא כולל יום התשלום( ובתנאי 

שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה.
	 מועצת הצמחים ענף הפירות רכשה ביטוח 

בסיסי למגדלי האבוקדו. על מנת שלא תחויב 
גם במועצה על רכיב הביטוח הבסיסי, עליך 
לחתום על טופס ההרשאה להעברת נתוני 
הביטוח שלך למועצה אשר מצורף לדיוור, 

ולהעבירו לקנט. 
	 באפשרותך להעביר את הזמנתך לקבלת הצעה 

לביטוח מורחב בפקס 03-6270206. לתשומת 
לבך, בקנט הוכנסה מערכת אוטומטית לאישור 

קבלת פקס. במידה ולא קיבלת אישור על 
קבלת הפקס במשרדינו, עלייך לוודא כי אכן 

הפקס התקבל במשרדי קנט.

תשלום תגמולי ביטוח בהעברה 
בנקאית

במקרה של זכאות לתגמולי ביטוח, ניתן לקבל 
את תגמולי הביטוח באמצעות מס"ב )העברה 

בנקאית( ובכך לזרז את קבלת התשלום בפועל. 
כדי לקבל את תגמולי הביטוח באמצעות מס"ב, 

עליך למלא טופס אותו תוכל להוריד ישירות 
מאתר קנט או לקבלו בפנייה לאינה או יהודית 

במחלקת הנהלת חשבונות.

על הזמנתך 
לקבלת הצעה 

להגיע לקנט עד 
31.03.2021

דמי ביטוח מורחב - עבור מטע מניב

 סכום פיצוי
מירבי  
₪/ טון

 דמי ביטוח
עבור הגדלת
יבול )₪/טון(

דמי ביטוח )₪ / דונם(

 מניב שנה
ראשונה

 מניב שנה
שניה

בוגר רמת 
ביטוח

2,200 16.00 20.25 40.50 63.00 ב נזקי טבע

2,200 21.00 8.80 17.60 27.50 אסונות טבע

2,200 21.00 14.80 23.60 33.50 אסונות טבע מטע צפוף*

3,000 22.50 28.35 56.70 88.50 ג נזקי טבע

3,000 30.00 12.80 25.60 40.00 אסונות טבע

3,000 30.00 18.80 31.60 46.00 אסונות טבע מטע צפוף*

* מטע צפוף - 55 עצים לדונם ומעלה.
* לדמי הביטוח יתווסף סך של 1.90 ₪ לדונם בגין דמי ביטוח נגעי הסגר לשנת 2021.

דמי ביטוח מורחב וסכומי הפיצוי המרביים - עבור מטע שאינו מניב 

מטע צפוף * מטע רגיל סוג המטע

 דמי ביטוח סכום פיצוי דמי ביטוח סכום פיצוי
מרבי )₪/דונם( )₪/דונם( מרבי )₪/דונם( )₪/דונם(

4,480 38.00 3,780 31.00
  מטע שאינו מניב

שנה ראשונה

5,120 42.00 4,320 35.00
  מטע שאינו מניב

 שנה שנייה

5,120 42.00 4,320 35.00
 מטע בוגר שעבר

החלפת זן/שילוד/שנטוע

* מטע צפוף - 55 עצים לדונם ומעלה.
* לדמי הביטוח יתווסף סך של 1.90 ₪ לדונם בגין דמי ביטוח נגעי הסגר לשנת 2021.


