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 2021 אוגוסט

 2021/2022ביטוח משתלות לעונת 
 30.11.2021 על הזמנתך לקבלת הצעה להגיע לקנט עד לתאריך

 שלום רב,
מההתחממות הגלובאלית הנגרמים כתוצאה בלתי צפויים ם ומזג אוויר קיצוניי לשינוייבשנים האחרונות אנו עדים 

אנו בקנט עומדים לצד מגדלי המשתלות המבוטחים, . ים בענפי החקלאות השוניםכבד יםכלכלי יםגורמים לנזקו
  במטרה לספק רשת ביטחון דינאמית ולמזער את היקף הנזקים.

 עלות .בעקבות נזקי טבע על ההשקעות הכבדות הכרוכות בהקמת המשתלה מגינהרכישת ביטוח משתלות 
שעלולה להגיע כלכלית  הפגיעאולם במקרה של נזק למשתלה, קיומו של ביטוח כזה מצמצם  נמוכה ביטוחה

 לסכומים גבוהים.

, ייחורים, לשתיליםביטוח המשתלות מכסה נזקים כתוצאה מקרה, ברד, שיטפון, סערה ואש ונותן לך מענה ביטוחי 
 .יריעות הגמישותה ביטוח לכיסוי המבנים כוללם. ניתן לרכוש ציודו המבנים"(, ריםממוגצמחי מיכל )"

  :הנחת העדר תביעותלהזכירך, 
  40%ועד למקסימום של החל מהשנה השנייה לביטוח לכל שנה  5%חישוב הנחת העדר תביעות יהיה.  
  תחושב בנפרד לגידולים, ולמבנים ההנחה כלומר  – העדר תביעות יהיה לפי סוג מבנה )שיטת גידול(חישוב הנחת

 ולרכוש לפי שיטת גידול. 

 כיצד מצטרפים לביטוח משתלות?
  למייל אלינו  ושלחאת טופס ההזמנה לקבלת הצעה המצ"ב מלאkanat@kanat.co.il  6270206-03לפקס או. 

התקבל  הטופסהפקס במשרדנו, עליך לוודא כי אכן המייל או במידה ולא קיבלת אישור על קבלת לתשומת לבך, 
 במשרדי קנט.

 במשתלות אלו.  הגידוליםעליך לבטח את כל  שטחי המשתלות שבהחזקתך, לרבות כל המבנים וכל  ,שים לב
 .באותו המבנה סוג מאותו הציוד כל את לבטח עליך, שבמשתלה הציוד את לבטח בחרת אם

 במשרד החקלאות. במידה ועדיין לא ביצעת  הקייםלרשום את מספר החלקה לפי המיפוי  ישכל חלקה  עבור
בקישור הבא מדריך למשתמש" -"אתר המפות הממשלתי בקובץאת הרישום ביכולתך לעקוב אחר ההנחיות 

 https://bit.ly/2BR3fqr לצורך מציאת מספר החלקה
 .לאחר קבלת הצעתך, נשלח לך הצעת מחיר ראשונה 
 אישורך להצעת המחיר הראשונה, קנט תשלח סוקר לצורך קביעת ערכי הביטוח ובדיקת תקינות  לאחר קבלת

 המבנים. 
 לביטוח המשתלה, אותה תוכל לשלם בתנאי תשלום נוחים במיוחד. הודעת תשלום תקבל, בסיום הסקר 
  ימים מתשלום מלא של דמי הביטוח )לא כולל יום  3הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט ולאחר חלוף

ובתנאי שהתשלום יתבצע לא יאוחר מהמועד האחרון  התשלום( ובתנאי שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה
 .שישלח אליךהנקוב על גבי דף החישוב 

רשאית להחליט על בסיס  קנטלראות בהסכמה לביצוע סקר במשתלה כאילו המשתלה מבוטחת בקנט.  אין
 .לביטוח המשתלה אתממצאי הסוקר כי אינה מקבלת 

 העברה בנקאיתב פיצויים תשלום
באמצעות מס"ב )העברה בנקאית( ובכך לזרז את קבלת   במקרה של זכאות לפיצויים, ניתן לקבל את תגמולי הביטוח

שלום בפועל. כדי לקבל את תגמולי הביטוח באמצעות מס"ב, עליך למלא טופס אותו תוכל להוריד ישירות מאתר הת
 במחלקת הנהלת חשבונות. ענתקנט או לקבלו בפנייה לאינה או 

 שלך הביטוח פוליסת את לקבל תוכל שבאמצעותה מערכת מיישמים אנו ללקוחותינו השירותשיפור  במסגרת
 "ב.המצ הביטוח בטפסי האלקטרוני הדואר פרטי את לעדכן נבקשך כך לצורך. האלקטרוני הדואר באמצעות

המוצע לך, אין לראות בו מסמך משתלות מכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד אודות ביטוח  ,לתשומת לבך
לעונת  תמשתלומחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו. חוזה ביטוח 

הוא המסמך הסופי והמחייב והוא הקובע לכל עניין ועניין. חוזה הביטוח כולל סעיפים על נספחיו  2021/2022
שונים ובכללם סעיפי התניות, השתתפות עצמית, וסייגים לתחולת הביטוח, ועליך לקרוא אותו בטרם רכישת 

במשרדי מחלקת ביטוח סיגל בלפנות לאו  www.kanat.co.ilהביטוח. את חוזה הביטוח תוכל למצוא באתר קנט 
 .03-6270200  בטלפון קנט

mailto:kanat@kanat.co.il
https://bit.ly/2BR3fqr
http://www.kanat.co.il/
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 2021/2022לקבלת הצעה לביטוח משתלות לעונת  הזמנה
 30.11.2021 עד לתאריך על הזמנתך לקבלת הצעה להגיע לקנט

 __________סלולרי:  'טל ___________פקס:  ____________: 'טל ___________ת.ז.:  ______________________שם המבוטח )שם פרטי ושם משפחה(: 
 ___________________________________________ E-mail _________מיקוד:  ___________________________________________כתובת: 

 מנת לסייע לנו לזהות אותך בכל פניה טלפונית, נבקשך למלא את הפרטים הבאים. על

 ________________________________ למדת בו היסודי הספר בית שם _____/____/___ שלך הלידה תאריך
 2021/2022לעונת  משתלותהמפורטים להלן, בהתאם לתנאי חוזה ביטוח המבנים והגידולים  כל – שברשותי המשתלהכל שטחי הנני מבקש לבטח את 

 .פתוח שטח. 4 רשת בית. 3 עבירה מנהרה. 2 צמיחה בית. 1 :המבנה סוג (1)
 . רשת ברד.5 . רשת חרקים4 . רשת צל3 לסוגיו( PVC. כיסוי קשיח )2 . פוליאתילן1 סוג הכיסוי:  (2)
"אתר המפות  בקובץבמשרד החקלאות. במידה ועדיין לא ביצעת את הרישום ביכולתך לעקוב אחר ההנחיות  הקייםלרשום את מספר החלקה לפי המיפוי  יש (3)

 https://bit.ly/2BR3fqr בקישור הבא לצורך מציאת מספר החלקהשמדריך למשתמש" -הממשלתי
 .בהשרשה ייחורים, שתיליםול: ייחורים, צמחי מיכל, הגיד מין (4)
 מאותו המין או באותו ערך. שתיליםאת כמות הייחורים / צמחי המיכל /  ציין (5)

 והתחייבות המבוטחהצהרת 
תהווה ו לביטוח בסיס תשמש, קנטלאחר שתתקבל ותאושר ע"י  זו הצעתי כי לי ידוע, כן כמו .מטעמי תהווה הזמנה לקבלת הצעה זה טופס גבי על חתימתי כי לי ידוע .1

ימים מתשלום מלא של דמי הביטוח )לא כולל יום התשלום( ובתנאי שלא  3הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט ולאחר חלוף חלק בלתי נפרד מחוזה הביטוח. 
 ד האחרון הנקוב על גבי דף חישוב דמי הביטוח.ובתנאי שהתשלום יתבצע לא יאוחר מהמוע  אירע מקרה ביטוח עד למועד זה

לקבל את הביטוח או לקבוע את  קנטלא העלמתי מידע או פרט העלולים להשפיע על החלטת  וכי ונכון מלא והינו ידי על נבדק לעיל המפורטמצהיר כי כל המידע  אני .2
אין כל סימן לנזק מסיכון  .סוג מאותו הציוד כל בוטח, ציוד לבטח ובחרתי במידה. כדין ובהחזקתי בבעלותי אשר םשבה והגידולים המשתלהבוטחו כל שטחי  תנאיו.

 ולא ארע בהם כל מקרה ביטוח הידוע לי.המוצעים לביטוח  ובמבניםבשטחי הגידול מכוסה בביטוח 
 וכתובת מייל כתובת, נייד טלפון מספר לרבות לעיל שנתתי בפרטים שימוש לעשות רשות לקנט נותן הנני הנני מתחייב לקרוא ולקיים את כל הוראות חוזה הביטוח, . .3

 .לקנט כך על אודיע, זה שירות לקבל מעוניין אהיה ולא במידה. אלי מידע העברת לצורך ביתי
)א( הנני הח"מ מאשר בזאת למשרד החקלאות ופיתוח הכפר באופן בלתי חוזר עבור שנת הביטוח הנוכחית, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של – העברת מידע .4

ח על פי משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובכפוף לכל דין, להעביר לקנט מידע המצוי ברשות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ושנוגע באופן ישיר לגידול המבוט
(המבוטח, סוג הגידול, GISפוליסת הביטוח שלי. למען הסר הספק יובהר כי המידע יהיה כפי המפורט להלן בלבד: היקף השטח בדונמים, מיקום שטח הגידול )

ות לגידול המבוטח שיטת הגידול, שנת נטיעה, תאריך זריעה, תאריך שתילה, תעודות ייבוא וייצוא ככל שהוצאו על ידי השירותים להגנת הצומח במשרד הנוגע
)ב( הנני הח"מ מאשר בזאת לקנט באופן בלתי חוזר להעביר למשרד   ומידע עבור ניטור וגילוי מחלות/נגעים וביעורם בענף הצומח שבוצעו בחלקה של המבוטח.

 החקלאות ופיתוח הכפר כל מידע המצוי ברשות קנט ושנוגע לגידול המבוטח שבהחזקתי.
הנני מצהיר כי פעולותיי הקשורות בחוזה הביטוח עם החברה הן עבור עצמי וכי אינני פועל בעבור אחר. במידה ואפעל  – ון טרוראיסור הלבנת הון ומניעת מימ .5

 עבור אחר הנני מתחייב להודיע על כך מידית לחברה.
 .קנט ובאישור מקדים סקרביצוע ב מותנית 2021/2022לביטוח משתלות לעונת  הצטרפות

 ___________________________: _החתימ ___________________________________________________ שם המבוטח: _________תאריך: _
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