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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 

המצורפים.

מכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד 
אודות חוזה ביטוח זיתי שמן לעונות 2020 

ו-2021 המוצע לך, אין לראות בו מסמך מחייב 
ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה 
הביטוח או להליך כריתתו. חוזה ביטוח זיתי 

שמן לעונות 2020ו-2021 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. את 

חוזה הביטוח תוכל למצוא באתר קנט 
www.kanat.co.il או לפנות למחלקת ביטוח 

במשרדי קנט בטלפון 03-6270200.

 www.kanat.co.il את חוזה הביטוח תוכל למצוא באתר קנט 
או לפנות לנירה מחלקת ביטוח במשרדי קנט בטלפון 03-6270200

kanat@kanat.co.il או במייל



ביטוח זיתי שמן 
לעונת

2020 ו-2021
	 השתתפות עצמית: 

❍שיעור ההשתתפות העצמית באסונות טבע  	

ליבולים הוא 30% מהיבול המבוטח של כל 
השטח המבוטח.

❍במטעי שלחין בלבד- אם עלה סך שטח  	

החלקות הניזוקות על 15% מסך שטח 
המטע המבוטח המניב, השתתפות 

עצמית תהיה 30% מהיבול המבוטח של 
כל החלקות הניזוקות.

❍שיעור ההשתתפות העצמית באסונות טבע  	

לעצים יהיה 5% מסכום הביטוח המרבי של 
השטח המבוטח. 

כיצד מצטרפים לביטוח נזקי טבע 
ואסונות טבע:

תוכל להצטרף בקלות על ידי מילוי הטפסים 
המצורפים:

	 בחר רמת ביטוח - ניתן לבטח את מטעי 
הזיתים המניבים באחת משתי רמות ביטוח 

הנבדלות זו מזו בדמי הביטוח בסכומי הפיצוי 
המירביים, כמפורט בטבלת התעריפים. ניתן 
לבחור ברמות ביטוח שונות בין ביטוח נזקי 

טבע וביטוח אסונות טבע.
	 רשום את פירוט החלקות - בטח כל חלקה 
בנפרד בהתאמה לשטח בפועל. השטח חייב 

להיות לפי חלקה רציפה אחת, אין לאחד 
חלקות ולרשום אותן כחלקה אחת. מינימום 

חלקה לביטוח 3 דונם כלומר ניתן לבטח 
חלקות ששטח כל אחת מהן עומד על לא 
פחות מ- 3 דונם. יש לבטח את כל שטח 

זיתי השמן שברשותך ובאחזקתך כדין. פירוט 
החלקות בטפסים המצורפים הינו תנאי 

לקבלת פיצוי. באחריותך לבדוק ולאשר כי 
הפרטים הנוגעים לחלקות מלאים ונכונים 

ותואמים את המצב בשטחיך.
	 אם ברצונך לבטח את מטעי השלחין עפ"י 

נתוני שיווק, עליך להעביר נתוני שיווק 
עדכניים על גבי תעודות משלוח המאושרות 
על ידי בית בד ו/או רואה חשבון. יש להעביר 

נתוני שיווק של ארבע העונות הרצופות 
החל מעונת 2015 וכלה בעונת 2018. היבול 

המבוטח, במידה ויאושר ע"י קנט, יהיה היבול 
הממוצע לדונם אותו שיווקת בארבע העונות 
הללו ללא היבול בגינו קיבלת תגמולי ביטוח 

בכל אחת מעונות אלו.
	 סמן את אחד ממסלולי התשלום שבאמצעותו 

ברצונך לשלם את דמי הביטוח.

	 באפשרותך להעביר את הצעתך בפקס  
03-6270206. העברה בפקס מחייבת בדיקתך 

כי אכן הפקס התקבל במשרדי קנט. לתשומת 
ליבך, בקנט הוכנסה מערכת אוטומטית 

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

אכן הפקס התקבל במשרדי קנט.
	 הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט 

ובחלוף 3 ימים מתשלום מלא של דמי הביטוח 
)לא כולל יום התשלום( ובמטעים לא מניבים 

בחלוף 14 ימים לאחר תשלום מלא של דמי 
הביטוח )לא כולל יום התשלום( ובתנאי שלא 

אירע מקרה ביטוח עד למועד זה.
	 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.

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.

בימים אלו החלה ההרשמה לביטוח זיתי שמן.

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויי מזג אוויר קיצוניים ובלתי צפויים הנגרמים כתוצאה 
מההתחממות הגלובאלית וגורמים לנזקים כלכליים כבדים בענפי החקלאות השונים. אנו בקנט 
עומדים לצד מגדלי הזיתים המבוטחים, במטרה לספק לכם רשת ביטחון דינאמית ולמזער את 

היקף הנזקים. 

כזכור, ביטוח זיתי השמן הוא ביטוח דו שנתי ובחינת היבול הכולל, של ביטוח זיתי שמן במטעי 
בעל, במקרה של אירוע חוסר יבול, תעשה לשתי עונות הגידול ביחד. 

ההרשמה לביטוח תתבצע ישירות בקנט בלבד. 

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

כללי 
	 תקופת החוזה - חוזה הביטוח הנו דו 

שנתי לעונות הגידול 2020 ו- 2021. החוזה 
יחל בתאריך 1.1.2020 ויסתיים בתאריך 

.31.12.2021
	 דמי ביטוח - פרמיית מינימום להצטרפות 

לביטוח למגדל תהיה 50 ₪ בביטוח אסונות 
טבע. לפירוט דמי הביטוח המלאים אנא 

פנה לחוזה הביטוח. 
	 רמת ביטוח - בביטוח נזקי טבע ובביטוח 

אסונות טבע ניתן לבחור באחת משתי 
רמות ביטוח הנבדלות זו מזו בסכום הפיצוי 

למגדל בעת נזק. רכישת ביטוח אסונות 
טבע מותנית ברכישת ביטוח נזקי טבע.
	 חובת בעלות והחזקה - קבלת תגמולי 

ביטוח בקרות מקרה ביטוח מכוסה 
מותנית בכך שמטעים אלו הינם בבעלותך 

ובהחזקתך כדין נכון למועד קרות מקרה 
הביטוח.

	 תשלום פיצויים - ניתן לקבל את תשלומי 
הפיצויים בהעברה בנקאית, ובכך לזרז 

את קבלת התשלום בפועל. יש למלא את 
הטפסים המצורפים למכתב לשלוח אותם 

יחד עם הבקשה לביטוח.

ביטוח נזקי טבע
מכסה נזק כמותי ואיכותי לפרי טרם מסיק 

שנגרם באופן ישיר בעקבות שיטפון, ברד, 
סערה, קרה, שרב.

	 יבול מבוטח - יבול נורמטיבי לפי סוג המטע 
וגילו עבור כל תקופת הביטוח )שתי עונות 

גידול יחד(, למעט במטע שלחין. ניתן להגדיל 
את היבול המבוטח ללא צורך בהוכחת 

שיווקים קודמים בכפוף לאישור קנט.
	 נזק כמותי - יקבע על פי קביעת מעריך 

הנזקים מטעם המבטח וסוג המטע. ובכל 
מקרה לא יעלה בעונת גידול ראשונה על 

60% מהיבול המבוטח בשטח הניזוק, ובעונת 
הגידול השנייה לא יעלה על ההפרש שבין 
היבול המבוטח בשטח הניזוק לבין כמות 
היבול הניזוקה בעונת הגידול הראשונה. 

	 נזק איכותי - יקבע על פי קביעת המעריך 
בהתאם לרמת הביטוח, ובכל מקרה לא 

יעלה בעונת גידול ראשונה על 60% מהיבול 
המבוטח בשטח הניזוק, ובעונת הגידול 

השנייה לא יעלה על ההפרש שבין היבול 
המבוטח בשטח הניזוק לבין כמות היבול 

הניזוקה בעונת הגידול הראשונה. בכל מקרה 
לא תעלה כמות היבול הניזוקה על היבול 

המבוטח בשטח הניזוק.

	 קביעת גובה הנזק - לפני תחילת המסיק 
תתבצע הערכת נזק בה יקבע המעריך את 

כמות יבול הזיתים שנותרה למסיק בכל אחת 
מהחלקות הניזוקות.

	 השתתפות עצמית - שיעור ההשתתפות 
העצמית הינו 3% מהיבול המבוטח בשטח 

הניזוק, למעט מקרה ביטוח כתוצאה מסיכון 
סערה בו שיעור ההשתתפות העצמית הינו 5% 

מהיבול המבוטח בשטח הניזוק.

ביטוח אסונות טבע למטעים 
מניבים ושאינם מניבים

מכסה נזק כמותי לפרי בעקבות אירוע אקלימי 
שאינו מכוסה בביטוח נזקי טבע וכן אירוע מחלה 

או תקיפת מזיקים בהיקף אזורי בלבד. הביטוח 
מכסה גם נזק לעצים בעקבות קרה, ברד, סערה, 

שלג, שרב ושיטפון. 

רכישת ביטוח אסונות טבע מותנית ברכישת 
ביטוח נזקי טבע. לתשומת ליבך, מומלץ לבטח 
מטעים לא מניבים בסמוך לנטיעה בכדי לקבל 

כיסוי מלא למטע.

	 יבול מבוטח: 
❍במטעי בעל - היבול המבוטח נקבע מראש  	

עבור כל תקופת הביטוח לשתי עונות 
הגידול יחד, לפי היבול הנורמטיבי, סוג וגיל 

המטע. 
❍במטע שלחין - היבול המבוטח הוא היבול  	

הנורמטיבי לפי סוג וגיל המטע, לכל עונה 
בנפרד. ניתן להגדיל מראש את היבול 

המבוטח לשתי העונות ע"י הצגת נתוני 
שיווק בארבע העונות הרצופות החל מעונת 
2015 וכלה בעונת 2018, מלווים באישור בית

בד ו/או רואה חשבון ובכפוף לאישור קנט 
מראש ובכתב. 

 

❍לצורך חישוב היבול הממוצע לדונם יחושב  	

היבול בפועל )המשווק( ללא היבול בגינו 
קיבל המבוטח תגמולי ביטוח בכל אחת 

מעונות אלו.
❍במקרים בהם ניזוקו רק חלק מחלקות  	

המטע יחושב היבול המבוטח באופן יחסי 
לחלקות הניזוקות בלבד ובתנאי שסך 
שטחן גדול מ- 15% משטח החלקות 

המניבות.

❍למבוטח לו ארע מקרה ביטוח אסונות  	

טבע ליבולים ו/או למבוטח המחזיק 
בשטח בו ארע מקרה ביטוח אסונות טבע 

ליבולים, פעמיים או יותר במהלך שש 
שנות הגידול הרצופות הקודמות לשנת 
חוזה זה )כלומר -שלוש תקופות ביטוח( 

יופחת היבול המבוטח ויעמוד על 85% 
מהיבול הנורמטיבי.

	 חוסר יבול: 
❍במטעי בעל -תגמולי הביטוח במקרה  	

של חוסר ביבול כתוצאה מאירוע אקלימי 
ישולמו למגדלים להם אירע חוסר יבול של 

שתי עונות הגידול גם יחד, ולאחר שניתנה 
לקנט הודעה על הנזק במועד בכל אחת 

ואחת משתי עונות הגידול בנפרד. 
❍במטעי שלחין - תגמולי הביטוח במקרה של  	

חוסר ביבול כתוצאה מאירוע אקלימי ישולמו 
למגדלים להם אירע חוסר יבול גם של עונת 

גידול אחת.
	 היבול שנותר למסיק - היבול בטון שהמעריך 

קבע שהיה ראוי להימסק בשטח המבוטח 
בתוספת כמות היבול שאושרה כניזוקה בנזק 

כמותי בביטוח נזקי טבע, בבעל עבור שתי 
עונות הגידול יחד ובשלחין עבור כל עונת גידול 
בנפרד. המעריך יהיה רשאי לקבוע את שיעור 

הנזק על סמך דגימות יבול שיבוצעו אך ורק 
בחלקה הגדולה ביותר מבין כל החלקות 

המבוטחות ושיעור נזק זה יחושב על כלל 
החלקות.

	 חישוב הנזק - המעריך יקבע את גודל השטח 
בפועל וגודל השטח הניזוק ע"פ הערכתו 
בסמוך לאחר אירוע הנזק ובזמן המסיק. 

והמעריך יהיה רשאי לקבוע את שיעור הנזק 
על סמך דגימות יבול שיבוצעו אך ורק בחלקה 

הגדולה ביותר מבין החלקות המבוטחות 
ושיעור נזק זה יחושב על כלל החלקות. עץ 

שבו היבול שנותר למסיק קטן מ-3 ק"ג ייחשב 
כעץ ללא יבול כלל. המבוטח רשאי לערער על 

הקביעה הסופית של היבול שנותר למסיק, 
בתנאי שבמועד הגשת הערעור עדיין ניתן 

לבצע הערכת יבול נוספת בשטח.
❍במטע שלחין - אם סך שטח החלקות  	

הניזוקות עולה על 15% מסך שטח המטע 
המניב, יקבע המעריך את היבול שנותר 
למסיק בחלקות המטע הניזוקות בלבד.

על הזמנתך 
לקבלת הצעה 

להגיע לקנט עד 
15.3.2020

לתשומת ליבך! מגדל מטעי בעל - במידה 
ואתה צופה כי ארע לך נזק כמותי בעונת 

הגידול הראשונה שיגרום לכך שהיבול בפועל 
נמוך מ- 70% מהיבול המבוטח, הנך מחויב 

להודיע לקנט על קרות מקרה ביטוח אסונות 
טבע ליבולים כבר בעונת הגידול הראשונה. 

במידה ולא תודיע לקנט במועד על פחיתה 
ביבול, כאמור לעיל, הדבר ייחשב כאילו לא 

ארע לך נזק כמותי וכי מסקת כבר בשנת 
2020 את כל היבול המבוטח לשתי עונות 

הגידול יחד.


