
 

 2022/2021עונת  שנת שמיטהל יטוח פלחהב
 .1.9.2021 עד לתאריךלהגיע לקנט  לביטוח עבור חלקות שיזרעו לפני ראש השנהעל הזמנתך לקבלת הצעה 

 שלום רב,
 .2021/2022עונת שנת שמיטה בל פלחה לביטוח ההרשמה החלה אלה בימים

ושיבולת שועל, שיזרעו עד לראש השנה  ,שעורה ,בגידולי הבעל עבור חיטה מוקדמות זריעות
 . 1.9.2021עד לתאריך שנת שמיטה ל פלחהב נזקי טבע  ביטוח במסגרתניתן יהיה לבטח ( 6.9.21)

 .בסוף אוקטוברחלקות שיזרעו לאחר מכן יבוטחו במסגרת ביטוח פלחה שיחל 

 הנגרמים כתוצאה מההתחממות הגלובאליתלשינויי מזג אוויר קיצוניים ובלתי צפויים, האחרונות אנו עדים  בשנים
מגדלי הפלחה המבוטחים,  כםאנו בקנט עומדים לצד גורמים לנזקים כלכלים כבדים בענפי החקלאות השונים.ו

בשנת על מנת לתת מענה לזריעות המוקדמות רשת ביטחון דינאמית ולמזער את היקף הנזקים. לכם במטרה לספק 
 השמיטה הורחב חוזה הביטוח.

 שנת שמיטה יטוחבל עיקריים דגשים

 עצירת גשמים ונזק מציפורים בגידולי הבעל בנוסף לסיכונים המכוסים הוספנו כיסוי כנגד  - הסיכון המבוטח
ונגרמה להם זריעה שנפסדה בשלב הזריעה,  6.9.2021שנזרעו לפני  עבור חיטה, שעורה ושיבולת שועל לחלקות

חלקה שתיזרע מחדש  .הכל כמוגדר בנספח שנת שמיטה, ובתנאי שהחלקה לא נזרעה מחדש מטעמי שמיטה
 בכל זאת תפוצה בהתאם להוראות חוזה הביטוח. 

 תינתן לא שקלים לדונם. בגינם 3עבור ביטוח החלקות המוקדמות יתווספו בביטוח נזקי טבע  - הביטוח דמי 
 דמי בסיס על יחושבו הכנסה וביטוח טבע נזקי ביטוח עבור הביטוח דמילתשומת לבך . תביעות העדר הנחת

 נשלח למבוטחים דרישת תשלום  . ככל ויהיה הפרש בדמי הביטוח בין העונות 2020/2021 עונת של הביטוח
 .העדכון הסופי לדמי הביטוח יתפרסם במהלך חודש נובמבר את ההפרש. להשלמת

 לחוזה הביטוח בתוספת  3הפיצוי עבור הוצאות זריעה שנפסדה יהיה כמפורט בטור ה' שבנספח  -שלום פיצויים ת
 יובהר : לדונם. ₪ 50של 
o דונם לכל ₪ 50-והמבוטח זרע את החלקה מחדש הוא לא יהיה זכאי לתוספת של ה במידה.  
o קרות מקרה ביטוח נזקי טבע שאירע בשל זריעה שנפסדה לא  בגיןביטוח שמיטה  תחתשפוצתה  חלקה

 .2021/2022תוכל לקבל פיצוי בגין ביטוח הכנסה לעונת 

 ?הכנסה וביטוח טבע נזקישנת שמיטה  לביטוח מצרפים חלקות כיצד
  שים לב, כל פרט המיועד לחלקות השמיטה בלבד ביטוח המצ"בל הצעה לקבלת ההזמנהמלא את טופס .

 .בטופס חשוב, לכן עליך להקפיד למלאו בשלמות
 מין הגידול שנזרע זריעה  אותו את מגדל אתה בהן החלקות כל את שמיטה שנת ביטוח במסגרת לבטח עליך

 .(6.9.2021מוקדמת )עד 
 .חלקות לאחד אין, אחת רציפה חלקה לפי להיות חייב השטח בטח כל חלקה בנפרד בהתאמה לשטח הזרוע 

 .אחת כחלקה אותן ולרשום
  אנא מלא את הפרטים בטופס לגביי זה. 2021/22אם ברצונך לבטח חלקות אלו גם בביטוח הכנסה לעונת ,

 לביטוח הכנסה במועד אחר. אלו חלקות לצרףתוכל  לאבזאת, כי  יודגש
  בחוזה הביטוח המפורסם באתר קנט.את קוד הגידול ניתן לאתר 
 לרשום את מספר החלקה לפי המיפוי שערכת במשרד החקלאות. במידה ועדיין לא ביצעת  ישכל חלקה  עבור

בקישור הבא ש מדריך למשתמש"-בקובץ "אתר המפות הממשלתי את הרישום ביכולתך לעקוב אחר ההנחיות
 https://bit.ly/2BR3fqr לצורך מציאת מספר החלקה

  בטופס ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח סמן את אחד ממסלולי התשלום שבאמצעותו ברצונך לשלם את דמי
 הביטוח.

 01.09.2021 הינו שנת שמיטהנזקי טבע בפלחה ל לביטוח להצטרפות האחרון המועד. 
   ימים מתשלום מלא של דמי הביטוח )לא כולל יום  3הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט ולאחר חלוף

 .התשלום( ובתנאי שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה
  במייל טופס הבאפשרותך להעביר אתkanat@kanat.co.il  לוודא  עלייךלתשומת ליבך, . 6270206-03 בפקסאו

 .קנט במשרדי התקבל הפקסאו  המיילכי אכן 

  

https://bit.ly/2BR3fqr
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 :הבאים המסמכים את לנו להעביר עליך, לביטוח להצטרף כדי
 וחתום ממולא הצעה לקבלת הזמנה טופס . 
 הבאים הפורמטים באחד ,לביטוח המבוקשים השטחים מסומנים בה ממוחשבת מפה Shp ,Dxf ,Kml ,Kmz ,

dwg טופוגרפית מפה מספרי חלקה משרד החקלאות או או . 
  עבור ביטוח הכנסה בלבד: אישורים בדבר החזקתך בקרקע כדין ו/או הצהרה אישית שלך המאשרת את החזקתך

 בקרקע כדין.

 לב שים
בקשה שתועבר ללא הטופס ו/או ללא הצהרה ו/או ללא המסמכים הנדרשים בהודעת משרד החקלאות לא  .1

 תטופל!
על אי אישור מתן תמיכה למבקש התמיכה, כאמור בהודעת משרד החקלאות, הנה למעשה אי עמידה הודעה  .2

בתנאי מקדים השולל אפוא את כשירותך לרכוש בקנט ביטוח הכנסה, ועל כן מהווה גם תנאי מתלה בפוליסת 
 הביטוח.

היה זכאי לקבל היה ותתקבל בקנט הודעה כאמור, תחשב פוליסת הביטוח כאילו לא נכנסה לתוקף ולא ת .3
 בגינה תגמולי ביטוח.

 אות. לבנוסף למפה שתעביר לקנט, עליך לערוך מיפוי של שטחי הגידול במשרד החק .4

 הכנסה בביטוח להשתתפותה קורא קול פרסמה טרם המדינה זה לשלב נכון כי, בזאת יובהר
 לעונת הביטוח ודמי פלחה ביטוח חוזה תנאי נקבעו לא וכי 2021/2022לעונת  בפלחה

2021/2022 .  
שייגבה מהמגדל שירכוש  2021/2022 לעונת פלחהנזקי טבע ב ביטוח אשר על כן, תעריף דמי

 .2020/2021 ביטוח עונת לתעריפי בהתאם עשהיי ביטוח לשנת שמיטה,

 ביטוח חוזהעבור ביטוח הכנסה וכן יאושר  המדינה עם הסכם וייחתם קורא קול ויפורסם ככל
בדמי  ההפרש את להוסיף ת/מתחייב הינך -  הביטוח בדמי הפרש ויהיה 2021/2022 לעונת פלחה

  .הביטוח

 תשלום  תגמולי ביטוח בהעברה בנקאית
באמצעות מס"ב )העברה בנקאית( ובכך לזרז את   במקרה של זכאות לתגמולי ביטוח, ניתן לקבל את תגמולי הביטוח
מס"ב, עליך למלא טופס אותו תוכל להוריד ישירות קבלת התשלום בפועל. כדי לקבל את תגמולי הביטוח באמצעות 

 .במחלקת הנהלת חשבונות ענתמאתר קנט או לקבלו בפנייה לאינה או 
 שלך הביטוח פוליסת את לקבל תוכל שבאמצעותה מערכת מיישמים אנו, ללקוחותינו השירות שיפור במסגרת

  "ב.המצ הביטוח בטפסי האלקטרוני הדואר פרטי את לעדכן נבקשך, כך לצורך. האלקטרוני הדואר באמצעות

המוצע לך, אין לראות  שנת שמיטה פלחהמכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד אודות ביטוח  ,לתשומת ליבך
 בו מסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו. 

המסמך הסופי יהיה הוא  נספח נזקי טבע לשנת שמיטה,, לרבות על נספחיו 2021/2022לעונת  פלחהחוזה ביטוח 
והמחייב והוא הקובע לכל עניין ועניין. חוזה הביטוח כולל סעיפים שונים ובכללם סעיפי התניות, השתתפות 

  הביטוח.עצמית, וסייגים לתחולת 
 קנטבמשרדי לפנות למחלקת ביטוח או  www.kanat.co.ilתוכל למצוא באתר קנט  )לאחר אישורו( את חוזה הביטוח

 .kanat@kanat.co.ilאו במייל  03-6270200בטלפון 

 
 חוזה ביטוח

 
 לביטוח טפסי הרשמה
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