
 

 2021 אפריל

 2021/2022: ביטוח מדגה לעונת הנדון
 31.5.21 על הזמנתך לקבלת הצעה להגיע לקנט עד לתאריך

 ,רב שלום
בשנים האחרונות אנו עדים לשינויי מזג אוויר קיצוניים ובלתי צפויים הנגרמים כתוצאה מההתחממות 

 המדגההגלובאלית וגורמים לנזקים כלכליים כבדים בענפי החקלאות השונים. אנו בקנט עומדים לצד מגדלי 
 המבוטחים, במטרה לספק להם רשת ביטחון דינאמית ולמזער את היקף הנזקים.

כך שמזג האוויר הופך לקיצוני יותר, לבלתי צפוי ומאופיין באירועים נקודתיים ועוצמתיים מאוד המסבים הוכחה ל
 של סךבהאחרונות בשלוש העונות שילמה קנט שפיצויים ב, ניתן לראות בכך  לחקלאות נזקים כבדים בזמן קצר

חוסר מחלות, כתוצאה מרעו ינזקים שא . מרבית הפיצויים שולמו בגיןלמגדלי המדגה המבוטחים ₪מיליון  30-כ
ואת החשיבות שיש  םלנזקי הענף של חשיפהסיכונים והה את ממחיש זהנתון  .שינויים בטמפרטורת המיםחמצן ו

 .יציבות פיננסית בקרות נזקלביטוח בשמירה על 
  .ישירות בקנט על ידך תיעשה הביטוח רכישת, אולם דגים מגדלי ארגון עם בשיתוף נערך המדגה ביטוח

 .30.4.22 יוםבויסתיים  1.5.21 יוםב יחל הביטוח

 להלן מספר שינויים שנערכו בחוזה הביטוח
 בחוזה הגדרות עודכנו: 

o זה ממין הדגים משקל כאשר, בבריכה אחד ממין דגים גידולעודכנה ההגדרה כך שמדובר ב – מונוקולטורה 
 בבריכה. בפועל הפוטנציאלי מהיבול %85-מ גדול

o כך שבאירוע במחסני חורף של אמנונים יקבע היבול  עודכנה ההגדרה – לבריכה בפועל הפוטנציאלי היבול
 אכלוס הפוטנציאלי בפועל לבריכה על פי משקל הדגים הכולל בטון שאוכלס בבריכה, לאחר ניכוי פחת

 .לחוזה( 3) בנספח כמפורט

 פורט:עודכן חוזה הביטוח והוכנסו מספר שינויים כמ 2020/2021 בעונת , עודהזכירךל
 את עלויות הייצור הגבוהות במדגה  משקפתאשר  יותר יםגבוה יםמירבי פיצויבסכומי  'דרמת ביטוח  נוספה

 .ומאפשרת ניהול סיכונים טוב יותר במקרה אירוע נזק
  הצנטרוצסטוסכתוצאה ממחלת  בריכה באותה לבאס חוזר בנזק נוספים 5% של השתתפות עצמיתנוספה, 

 .מחדש הבריכה אכלוס טרם ההמלצות פי על חיטוי ביצע לא המבוטח כאשר
  בעומס גבוה ללא מערכות התראה על פעילות החמצניות.לא ניתן לבטח מחסנים 

 לקנט או לארגון מגדלי הדגים חודשיים לבך, חובה עלייך לשלוח דוחות מלאי  לתשומת
 (הביטוח בחוזה 5ד'-ו 4'דסעיפים כאמור ב)

 מצטרפים לביטוח?  כיצד
 הבריכות המשמשות לגידול דגים לפי הפוטנציאל המירבי הצפוי בבריכה.  כלאת  בטחעליך ל 

  צורך ואיןבריכת שליה נחשבת כחלק מהמאגר במשך שלושת השבועות שלאחר ריקון המאגר  ,לתשומת לבך
 לבטחה כמחסן.   עליך הבריכהשבועות לאחר פירוק  לשלושה מעבר .זו בתקופה בנפרד לבטחה

 לקנט ולהעבירו"ב המצ הטופס גבי על הביטוח פרטי את מלאיש ל. 
 מקרה הביטוח ארע לא זה למועד שעד ובתנאי 31.5.21 המועד האחרון להצטרפות לביטוח הינו. 
  בקנט הוכנסה לתשומת לבך,  .03-6270206בפקס את הזמנתך לקבלת הצעה לקנט  העבירלבאפשרותך

מערכת אוטומטית לאישור קבלת פקס. במידה ולא קיבלת אישור על קבלת הפקס במשרדינו, עלייך לוודא 
 כי אכן הפקס התקבל במשרדי קנט.

 15.12.2021בכל בריכה עד ליום  המבוטחת הכמות/או ו המבוטחות הבריכות' מס את לעדכן תוכל, לב שים 
 ימים לפני קרות מקרה ביטוח. 3למשרדי קנט לפחות  יגיעשהעדכון  ובתנאי

 נציגי קנט: אצל נוסף מידע עם לרשותך לעמוד שמחנ
 054-4993677 אורי בורר  050-7819495 דיבנר איתי  052-2433937 רופא איציק



 

 :מירביים הפיצוי סכומיטבלת 
 מהם תוכל לבחור את רמת הביטוח המתאימה לך ביותר: לטון ₪ המרביים הפיצויטבלת סכומי  להלן

 מין דג
רמת 

 הביטוח

סכום פיצוי 
 מירבי 

 לטון ₪

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

 7,000 א
 8,000 ב
 9,000 ג
 10,000 ד

 בורי בבריכת מחסן או גידול מונוקולטורה

 9,000 א
 10,000 ב
 11,000 ג
 12,000 ד

 באס בבריכות עפר, מחסן או גידול מונוקולטורה

 10,000 א
 11,000 ב
 12,000 ג
 13,000 ד

 דניס לברק וברמונדי בבריכת מחסן או גידול מונוקולטורה

 12,000 א
 16,000 ב
 18,000 ג
 20,000 ד

 ף ונמסיף בבריכת מחסן או גידול מונוקולטורהיכס

 3,000 א
 3,500 ב
 4,000 ג
 4,500 ד

 רד דראם בבריכת מחסן או גידול מונוקולטורה

 10,000 א
 14,000 ב
 16,000 ג
 18,000 ד

 מכפלת הכמות המבוטחת בסכום הפיצוי לטון דגים, כמפורט ברשימה. - גבול אחריות לבריכה
בבריכה שבפועל היה בה מונוקולטורה של דגי כסיף יהיה סכום הפיצוי לפי מין זה, גם אם בפועל בוטחה הבריכה  (1)

 מין דג אחר או לפי גידול מעורב. לפי
למען הסר ספק יובהר, כי סכומי הפיצוי המפורטים בנספח זה הנם סכומי פיצוי מרביים באופן שבכל מקרה  (2)

מהתמורה שיכול היה המבוטח לקבל בפועל על  90%יחושבו תגמולי הביטוח לא יעלו על סכומי הפיצוי על פיהם 
 .המוקדם מביניהםפי מחירי השוק בתאריך פירוק הבריכה או בתאריך ההסכמה על גובה הנזק, 

 
 שלך הביטוח פוליסת את לקבל תוכל שבאמצעותה מערכת מיישמים אנו, ללקוחותינו השירות שיפור במסגרת

 הביטוח בטפסי שלך האלקטרוני הדואר פרטי את לעדכן נבקשך כך לצורך. האלקטרוני הדואר באמצעות
. 2021/2022חוזה הביטוח המלאות וטבלאות התעריפים ניתן לפנות לחוזה ביטוח מדגה לעונת  להוראות "ב.המצ

או לפנות למחלקת ביטוח במשרדי קנט  www.kanat.co.ilאת החוזה תוכל למצוא באתר האינטרנט של קנט 
 .03-6270200 בטלפון

 
 מדגהחוזה ביטוח 

 
 מדגה טפסי הרשמה לביטוח

המוצע לך,  2021/2022חוזה ביטוח מדגה לעונת מכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד אודות  ,לתשומת ליבך
חוזה ביטוח אין לראות בו מסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו. 

הקובע לכל עניין ועניין. חוזה הביטוח כולל  ואוה הסופי והמחייב ךהמסמ ואהעל נספחיו  2021/2022מדגה לעונת 
כללם סעיפי התניות, השתתפות עצמית, וסייגים לתחולת הביטוח, ועליך לקרוא אותו בטרם סעיפים שונים וב
 רכישת הביטוח. 


