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 2021אוגוסט 

 2022/2021אדמה לעונת  בתפוחיהנדון: ביטוח מורחב 

 ,רב שלום
 קיצונייםה אווירה מזג לשינוייאת הביטוחים החלה ההרשמה לביטוח מורחב בתפוחי אדמה. על מנת להתאים 

 הצמחים מועצתבשיתוף ביטוח עידכנו את ה ,החקלאות בענפי כבדים כלכלים לנזקים הגורמים צפויים בלתיוה
שונו קודי גידול תאריכי זריעה  השינויים במסגרת .מ"ושה המגדלים נציגי, ירקות מגדלי ארגון, הירקות ענף

  ותעריפי ביטוח.

 רובם, טבע ואסונות טבע נזקי עבור אדמה תפוחי למגדלי ₪ מיליון 72-כ קנט שילמה האחרונות העונות בחמש
 המורחב הביטוח קרה.ו סערה אירועי בעקבותשולמו  יםהפיצוי עיקר .בהמורח בביטוח למבוטחים שולמו ככולם

 תהמסייע דינאמית ביטחון רשת ספקמו האוויר מזג מנזקי כתוצאה הכלכלית הפגיעה מפני להתגונן לך מאפשר
 .הנזקים היקף בהקטנת

 כלל בסיסי טבע אסונות וביטוח בסיסי טבע נזקי ביטוח 2021/2022 לעונת רכשה, הירקות ענף - הצמחים מועצת
 הירקות אשר רשומים במועצה כחוק.  מגדלי

  :ניםהנות מורחבטבע מורחב וביטוח אסונות טבע  נזקי ביטוח בקנט ישירותלרכוש  ביכולתך

 נזק בעת יותרביטוחי גבוה  כיסוי.  
 הבסיסי בביטוח מאשר יותר נמוכה במורח טבע נזקי בביטוחעצמית ההשתתפות ה.  
 המבוטחים. המגדלים של הביטוח בדמי משתתפתהמועצה  ,המורחבהביטוח  קל על רכישתלה כדי 
 נתוני השיווק האישיים מורחב המתבסס על  לרכוש ביטוחו להתאים את הביטוח טוב יותר ליכולותיך ניתן

להעביר את נתוני השטח והיבול האישיים שלך בארבע העונות האחרונות עד ליום  לצורך כך עליך. שלך
 המבוטח היבול להגדלת בקשתך את לקבל שלא רשאית קנטאו רואה חשבון. באישור בית אריזה ו/ 30.8.21
 .המקצועיות להערכותיה בהתאם

 שינויים עיקריים בחוזה הביטוח:דגשים ו להלן

 כללי 
 אדמה בתפוחי השונים הגידול קודי של ההגדרות את היטב לבחוןאנו ממליצים לך  - הביטוח דמימ שונו חלק

 .הזריעה בטרם

 בע:נזקי ט ביטוח 
 פעמים שלוש - גידול קוד באותו טבע נזקי ביטוח מקרה ארע בו בשטח המחזיק למבוטח או/ו ארע לו למבוטח

 3% -ב העצמית ההשתתפות שיעור יגדל, זה חוזה לעונת הקודמות הרצופות העונות שש במהלך יותר או
 בלבד המורחב בביטוח יכ יובהר(. המורחב ובביטוח הבסיסי בביטוח, שקיימת ככל התקרה לרבות) נוספים
 שיפעיל חיתום לכללי בכפוף לעיל כאמור העצמית ההשתתפות שיעור את להגדיל שלא רשאי המבטח

 .דעתו שיקול פי ועל מראש

 טבע אסונות ביטוח:  
 המבוטח של עמידה הנו מזיקים/ממחלות כתוצאה טבע אסונות ביטוח מקרה בקרות להכרה מקדמי תנאי
 .הביטוח בחוזה כמפורט האמור הנספח עודכן העונה, לבך לתשומת. הביטוח לחוזה 5 נספח הוראות בכל

 . הביטוח בחוזה כמפורט, המבטח התחייבות סעיף עודכן
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  ? יםורחבמ נזקי טבע וביטוח אסונות טבע לביטוח מצטרפים כיצד
 .המצורף למכתב זה, ולשלוח אותו לקנט לביטוח עליך למלא את טופס ההזמנה לקבלת הצעה

/שתילה המדויקים הזריעה מועדי על אותנו ולעדכן מתכנן אתה אותם /משתליםהמזרעים כל את מראש לבטח תוכל
 השנה ובמקרה של שינויים לעדכן אותנו. לבטח את כל גידוליך עבורבעת הביצוע בפועל. כך, במהלך אחד, תוכל 

 לבחור באפשרותךאסונות טבע. את רמת הביטוח הרצויה בביטוח נזקי טבע ורמת הביטוח הרצויה בביטוח  בחר 
 המירבי.  הפיצויהביטוח ובסכום  בדמיהשונות זו מזו  ביטוח רמות בין

 גידול שיטת ואותה מין מאותו החלקות כל את לבטח יש( טבע ואסונות טבע)נזקי  יםביטוחמה אחד בכל 
 מורחב בביטוחול( )מין ושיטת גיד גידול לבטח שבחר. למען הסר ספק יובהר, כי מבוטח ביטוח רמת באותה

 ממועד יום 30 עד( גידול ושיטת)מין  גידול מאותו/הזריעות השתילות כל את המורחב בביטוח לבטח מחויב
 .שבוטחה האחרונה/הזריעה השתילה

 במשרד  הקייםלרשום את מספר החלקה לפי המיפוי  יש כל חלקהעבור  - מספר חלקה משרד החקלאות
-בקובץ "אתר המפות הממשלתיאת הרישום ביכולתך לעקוב אחר ההנחיות החקלאות. במידה ועדיין לא ביצעת 

 .http://bit.ly/2BR3fqrקה בקישור הבא לצורך מציאת מספר החלשמדריך למשתמש" 
 התאריכים לחלוקת)בהתאם  ואביב סתיו של בחלוקה שברשותך"א תפו של המזרעים כל את לבטח עליך 

 (.הביטוח בחוזה והאזורים
 האחרונות העונות בארבע המשווק והיבול השטח נתוני את לצרף יש המבוטח היבול את להגדיל ברצונך אם 

הגדלת היבול המבוטח מותנית בבדיקת קנט  .בצירוף אישור בית אריזה ו/או רואה חשבון 30.8.21עד ליום 
 ואישורה.

 חלקות לאחד אין. אחת רציפה חלקה לפי הינו השטח כי קפידולהלפי חלקות  הנדרשים הפרטים אתלמלא  יש 
 .אחת כחלקה אותן ולרשום

 ימים  3ובכל מקרה , חלקה כלימים מיום זריעה/שתילה של  15 המועד האחרון להצטרפות לביטוח המורחב הוא
גם כיסוי בביטוח המורחב הכולל  לפחות לפני קרות מקרה ביטוח )לא כולל יום קבלת הנתונים אצל המבטח(.

 .15.10.2021ביטוחי נגד סיכון של מניעת זריעה של זרעי תפוחי אדמה, ההצטרפות לביטוח אפשרית לא יאוחר מיום 
  .באפשרותך להעביר את הטופס סמן את אחד ממסלולי התשלום שבאמצעותו ברצונך לשלם את דמי הביטוח

 טפסי הבקשה להצטרפות לביטוחי אכן כ מחובתך לוודא. kanat@kanat.co.ilאו במייל  03-6270206בפקס 
 .03-6270200בטלפון  במשרדי קנט והתקבל

  ימים מתשלום מלא של דמי הביטוח )לא כולל את  3ולאחר חלוף  קנט אישורהביטוח יכנס לתוקף רק לאחר
 יום התשלום( ובתנאי שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה.

ספח הערכת נזקים בתפוחי אדמה אותו נזק בתפוחי אדמה תתבסס הערכת הנזק על נ בקרות
 .www.kanat.co.ilתוכל למצוא באתר קנט בכתובת 

  :או למחלקת ביטוח במשרדי קנט ברשימה מטההשיווק שלנו  נשיתוכל לפנות לא לפרטים נוספים
 .050-6200281/ מור ברקן  053-9824044דיבנר / איתי  053-9824046 אורי בורר - אזור הצפון

 .053-9822625 אילנה טננבאום - אזור המרכז
 .050-6210790אברהמי / תומר  053-9824041 נח אורן - אזור הדרום

 .03-6270200 מחלקת ביטוח - משרד קנט ראשי

 תגמולי ביטוח בהעברה בנקאית שלוםת
באמצעות מס"ב )העברה בנקאית( ובכך לזרז את  את תגמולי הביטוחבמקרה של זכאות לתגמולי ביטוח, ניתן לקבל 

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

 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

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

. חוזה הביטוח, כולל סעיפים הוא המסמך הסופי והמחייב והוא הקובע לכל עניין וענייןעל כל נספחיו  2021/2022
כישת בטרם ר תושונים ובכללם סעיפי התניות, השתתפות עצמית, וסייגים לתחולת הביטוח, ועליך לקרוא או

 .הביטוח

 
 ירקותחוזה ביטוח 

 
 ירקות לביטוח הרשמה טפסי

http://bit.ly/2BR3fqr
http://www.kanat.co.il/
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 2022/2021 לעונת מורחב טבע ואסונות טבע נזקי אדמה תפוחי לביטוח הצעה לקבלת הזמנה

 ____________ מספר קנט: ______________ת.ז.:  __________________________________שם המבוטח: 

 ____________פקס:  _____________: 'טל _______מיקוד:  _______________________________כתובת: 

 ____________ :ירקן' מס ________________________________ E-mail _______________: ' סלולאריטל
 .זה טופס על עדכן נא מדויקים ואינם במידה. האישיים פרטיך את צרפנו לנוחותך

 הות אותך בכל פניה טלפונית, נבקשך למלא את הפרטים הבאים.מנת לסייע לנו לז על
 ______________________ למדת בו היסודי הספר בית שם_____/____/___ שלך הלידה תאריך

 

בהתאם  במסלול מורחבקוד גידול )בחלוקה של סתיו ואביב( שלי מאותו תפוחי האדמה את כל שטחי הנני מבקש לבטח 
 :2021/2022ות לעונת לתנאי חוזה ביטוח ירק

בע אסונות(ביטוח 3( )4)רמת ביטוח מורחב  טבע נזקי (ביטוח3( )4) רמת ביטוח מורחב (2) החקלאותמשרד  מספר חלקה פרטים כלליים (1) רציפה )דונם( חלקה שטח פרטים כלליים פרטים כלליים שם ומיקום חלקה פרטים כלליים שתילה תאריך זריעה/ פרטים כלליים קוד גידול פרטים כלליים זן פרטים כלליים מין הירק פרטים כלליים מס' סד'  ט

 פרטים כלליים
רמת ביטוח 

 (3( )4)מורחב 

מס' 
 סד'

 זן מין הירק
קוד 
 גידול

תאריך 
 זריעה/
 שתילה

 שם ומיקום חלקה

 שטח
 חלקה

רציפה 
 (1)דונם( )

 מס' חלקה
משרד 

 החקלאות
(2) 

 ביטוח
 נזקי
 טבע

ביטוח 
 אסונות

 טבע

ד        .1 / ג / ג ב /  ב

ד        .2 / ג / ג ב /  ב

ד        .3 / ג / ג ב /  ב

ד        .4 / ג / ג ב /  ב

ד        .5 / ג / ג ב /  ב

ד        .6 / ג / ג ב /  ב

ד        .7 / ג / ג ב /  ב

ד        .8 / ג / ג ב /  ב

ד        .9 / ג / ג ב /  ב

ניתן לערוך עדכונים לכל . אחת כחלקה אותן ולרשום חלקות לאחד אין, אחת רציפה חלקה לפי להיות חייב השטח (1)
  .ימים מיום הזריעה/השתילה 15חלקה עד 

יש לרשום את מספר החלקה לפי המיפוי שערכת במשרד החקלאות. במידה ועדיין לא ביצעת את הרישום ביכולתך  (2)
 בקישור הבא לצורך מציאת מספר החלקהש מדריך למשתמש"-בקובץ "אתר המפות הממשלתילעקוב אחר ההנחיות 

http://bit.ly/2BR3fqr. 
 רמת ביטוח.ה יש לבטח את כל השטחים מאותו מין ושיטת גידול באות -בביטוח נזקי טבע  (3)
 יש לבטח את כל השטחים מאותו מין ושיטת גידול באותה רמת ביטוח. -בביטוח אסונות טבע  ( 4)

כל חלקה, בכפוף ימים מיום הזריעה/השתילה של  15ביטוח מורחב הוא ל הצעה קבלתל ההזמנהתאריך אחרון להגשת 
 .)לא כולל יום קבלת הנתונים אצל המבטח( ימים לפני קרות מקרה ביטוח 3ובכל מקרה  לאישור קנט

 המבוטח והתחייבות הצהרת 
ע לי כי הצעתי זו לאחר שתתקבל ותאושר כן ידו כמומטעמי.  תהווה הזמנה לקבלת הצעהלי כי חתימתי על גבי טופס זה  ידוע .1

רק לאחר אישור קנט ולאחר  לתוקף יכנס הביטוחחלק בלתי נפרד מחוזה הביטוח.  ותהווה לביטוח בסיס תשמשקנט, ע"י 
יום התשלום( ובתנאי שעד למועד זה לא ארע בשטח מקרה  אתימים מתשלום מלא של דמי הביטוח )לא כולל  3חלוף 

 מיום ימים 15-מ יאוחר לא קנט במשרדי להתקבל צריכה מורחב לביטוח הצעה לקבלת הזמנההלי כי  ידועביטוח. 
)לא כולל יום קבלת  ביטוח מקרה קרות לפני ימים 3 מקרה ובכל קנט לאישור בכפוף, חלקה כל של השתילה/הזריעה

 . הנתונים אצל המבטח(
לא העלמתי מידע או פרט העלולים להשפיע  וכי נכוןו מלא והינו ידי על נבדק לעיל המפורטצהיר כי כל המידע הנני מ .2

בוטחו כל שטחי הגידול מאותו מין ואותה  מצהיר כי אני לקבל את הביטוח או לקבוע את תנאיו. קנטעל החלטת 
בתחום מדינת ישראל או באזורים המוחזקים על ידה באותו וו/או בהחזקתי כדין  בבעלותי נמצאיםגידול אשר  שיטת

אין כל סימן לנזק מסיכון מכוסה בביטוח בשטחי הגידול המוצעים לביטוח ולא ארע בהם כל מקרה . טוחבי ורמתמסלול 
 לקבלת שכתנאי לי ידוע ביטוחי לגידולי ירקות לזרעים.מתחייב לעמוד בהוראות למתן כיסוי  הנניביטוח הידוע לי. 

 בחוזה המפורטים המקדמיים תנאיםה לבכ לעמוד עליי טבע אסונות בביטוח ומזיקים מחלות כנגד ביטוחי כיסוי
  .הביטוח

 לרבות לעיל שנתתי בפרטים שימוש לעשות רשות לקנט נותן הנני. הביטוח חוזה הוראות כל את ולקיים לקרוא מתחייב הנני .3
  .לקנט כך על אודיע, מעוניין אהיה ולא במידה. אלי מידע העברת לצורך ביתי וכתובת מייל כתובת, נייד טלפון מספר

)א( הנני הח"מ מאשר בזאת למשרד החקלאות ופיתוח הכפר באופן בלתי חוזר עבור שנת הביטוח  - ברת מידעהע .4
הנוכחית, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובכפוף לכל דין, להעביר לקנט מידע 

וליסת הביטוח שלי. למען המצוי ברשות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ושנוגע באופן ישיר לגידול המבוטח על פי פ
(המבוטח, GISהסר הספק יובהר כי המידע יהיה כפי המפורט להלן בלבד: היקף השטח בדונמים, מיקום שטח הגידול )

שתילה, תעודות ייבוא וייצוא ככל שהוצאו על ידי השירותים להגנת הצומח  /סוג הגידול, שיטת הגידול, תאריך זריעה
מידע עבור ניטור וגילוי מחלות/נגעים וביעורם בענף הצומח שבוצעו בחלקה של במשרד הנוגעות לגידול המבוטח ו

)ב( הנני הח"מ מאשר בזאת לקנט באופן בלתי חוזר להעביר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר כל מידע  המבוטח.
 המצוי ברשות קנט ושנוגע לגידול המבוטח שבהחזקתי.

יר כי פעולותיי הקשורות בחוזה הביטוח עם החברה הן עבור עצמי הנני מצה - איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור .5
 וכי אינני פועל בעבור אחר. במידה ואפעל עבור אחר הנני מתחייב להודיע על כך מיידית לחברה.

 ____________: ___________חתימה _______________________: ______המגדל שם : ____________תאריך
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 _____________ מס' קנט: ________________ יישוב: ______________________________ שם מגדל:

 2022/2021עונת נזקי טבע ואסונות טבע מורחב ל ירקותהתשלום לביטוח  מסלולי

בהמשך לטופסי הבקשה להצטרפות לביטוח, ברצוננו להסב את תשומת לבך כי בכל אחת מצורות התשלום 
 בהתקיים התנאים הבאים במצטבר: המפורטת להלן, הביטוח יכנס לתוקף 

 בהינתן אישור קנט בכתב. (1
 .יום התשלום(את מתשלום מלא של דמי הביטוח )לא כולל  ימים 3 חלפו (2
ימים מיום הזריעה/ שתילה של כל חלקה )לא כולל יום קבלת הנתונים אצל  15למשרדי קנט  יגיעו הטפסים (3

 .חביטו מקרה ארע לא בשטחהמבטח( ו

 :להלן המפורטות מהדרכים באחת לשלם ןנית הביטוח דמי את
 :מועדף מסלול -לחיוב מידי אשראי בכרטיס תשלום. 1

 .התשלוםבקשת  את תאשר האשראי כרטיסי חברתלאחר ש הביטוח יכנס לתוקףזה  במסלול
 בשוטף + ניתן לשלםאשראי ויזה וישראכרט  בכרטיסי. אשראי דמי ללא תשלומים 12-ב הביטוח דמי את לשלם ניתן

 יום, מיום שתעביר את פרטי כרטיס האשראי. 90יום או  06

 יש למלא את פרטי כרטיס אשראי ובעל כרטיס האשראי:

 : ________________________ שם משפחה: ________________ יישוב: ________________שם פרטי

 )הקף בעיגול( אמריקן אקספרס / ישראכרט / דיינרס / ויזה כרטיס: 

 ת.ז/ח.פ: ___________________ תוקף: ____/ ____ ___________________מספר: ______

 (: ___________________12מס תשלומים )עד  ת. לידה: ______ / ____ / ____
 יום חודש שנה 

 ידוע לי שאישור התשלום ע"י חברת כרטיסי האשראי הוא תנאי לכניסת הביטוח לתוקף.

 ____________ תאריך: __________ חתימת בעל הכרטיס ______: ________________שם בעל הכרטיס

 העברה בנקאיתב תשלום. 2
  מס'  בנק הבינלאומימ, ה"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע -תשלומים בגין דמי הביטוח יופקדו לפקודת: קנט

 הביטוח וענף המבוטח שם את בהערות לציין יש .409-213608 , חשבון מס':048סניף: יצחק שדה , 31בנק 
 .הבנקאית ההעברה בוצעה עבורו

  למייל  להעביר את אישור ביצוע העברה הבנקאית מחובתךלאחר ביצוע העברה הבנקאית
kanat@kanat.co.il המייל או לתשומת לבך, במידה ולא קיבלת אישור על קבלת . 6270206-03לפקס  או

 .6270200-03 בטלפון קנט למשרדי הגיע אישור העברה אכן כי לוודאנו, מחובתך הפקס במשרדי

 באמצעות המחאה תשלום. 3
 תשלומים שווים ועוקבים ללא דמי אשראי, תשלום ראשון מזומן. 9ניתן לשלם את דמי הביטוח בעד 

קרן לביטוח נזקי  -יש לרשום על גבי ההמחאות את שמה המלא: קנט  -בתשלום בהמחאה ובהמחאה למוטב בלבד 
 .מ"טבע בחקלאות בע

 קניות ארגון באמצעות תשלום. 4
לחיוב ארגון הקניות בדמי  הרשאה על חתוםלו יש למלא. קניות לארגוני השייכים למגדלים רקאך ו מיועד מסלולה

 .לארגון הקניותהאישיים שלך  תגמולי הביטוח להעביר את חוזרת הוראה בלתי ועל הביטוח
 זכות המחאתו לחיוב הרשאה

אני )שם פרטי ומשפחה( ______________________________ מישוב __________________________ 
כמפורט בטופס ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח המצ"ב )להלן:  ירקותלבטח בקנט את הגידולים בענף  /תמבקש

 :/ת"הביטוח"(, ונותן

/ה אני חבר בו _____________________________________________ קניות לארגון חוזרת בלתי הוראה .1
עליהם הצהרתי בטופס ההזמנה לקבלת הצעה  הנתונים לפי על ידה לשלם לקנט את סכום דמי הביטוח שיחושב

 דרש לכך.אמיד לכש לביטוח, וזאת
בזאת  /תעביר לקנט את דמי הביטוח כאמור, וזאת מכל סיבה שהיא, הנני מתחייבילא  וארגון הקניותבמידה  .2

 לשלם לכם את מלוא דמי הביטוח הנדרשים בגין הביטוח.
, להעביר לארגון הקניות המצוין הביטוח חוזה ולהוראות הדין למגבלות בכפוףהוראה בלתי חוזרת לקנט,  .3

 במשך כל תקופת הביטוח. במסגרת הביטוח, /תביטוח להם אהיה זכאיהתגמולי  את לעיל
בסכומים ובמועדי התשלום לפי חשבון קנט, עשוי לגרור את ביטולו תשלום דמי הביטוח במלואם,  אי :כי לי ידוע

 .2021/2022ירקות במסלול ביטוח מורחב לעונת הביטוח, ואם יקרה נזק לא אהיה מכוסה על פי חוזה ביטוח  של

 __________________ חתימה תאריך ______________ _________________________________ שם

 שלוםשובר תבתשלום . 5
 הביטוח יכנס לתוקף לאחר תשלום השובר במזומן בבנק הדואר, שישלח אליך בצרוף הודעת תשלום. 

 . לכל צורת תשלום אחרת יש לפנות למחלקת ביטוח.6
 יש לצרף טופס זה עם העדפת התשלום שלך יחד עם ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח.
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 )בש"ח לדונם( המרבייםדמי הביטוח וסכומי השיפוי  טבלת

 גידול קוד
 מין)כולל 

 (גידולת ושיט

סייגים 
 והערות

רמת 
 ביטוח

דמי 
ביטוח 
נזקי 
 טבע

 דמי 
ביטוח 

אסונות 
 טבע

 חודש 
 זריעה / שתילה

 א'
תגמול 
ביטוח 
 התחלתי

 ב'
משך 
 ימים

 בעליה

 ג'
תקרת 
גבול 

 אחריות

 ד'
ירידת 
תגמול 
ביטוח 
 יומית

 ה'
משך 
 ימים

 בירידה

תפוחי  - 300
 אביב -אדמה

 10 אין 2,250 120 40% דצמבר - בדצמבר 16 0.00 0.00 יסיבס (1)
 10 אין 2,250 120 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי (1)

 10 אין 3,000 120 40% דצמבר - בדצמבר 16 2.40 41.70 ב'  
 10 אין 3,000 120 40% פברואר - ינואר 2.40 22.10 ב'  
 10 אין 4,000 120 40% רדצמב - בדצמבר 16 3.40 58.70 ג'  
 10 אין 4,000 120 40% פברואר - ינואר 3.40 31.10 ג'  

 10 אין 5,000 120 40% דצמבר - בדצמבר 16 * - 84.70 ד'  
 10 אין 5,000 120 40% פברואר - ינואר * - 44.60 ד'  

תפוחי אדמה  - 314
 -אביב  -

 לזרעים

 10 אין 2,250 120 40% רדצמב - בדצמבר 16 0.00 0.00 בסיסי (1)
 10 אין 2,250 120 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי (1)

 10 אין 3,000 120 40% דצמבר - בדצמבר 16 2.40 37.50 ב'  
 10 אין 3,000 120 40% פברואר - ינואר 2.40 19.90 ב'  
 10 אין 4,000 120 40% דצמבר - בדצמבר 16 3.40 52.60 ג'  
 10 אין 4,000 120 40% פברואר - ינואר 3.40 28.00 ג'  
 10 אין 5,000 120 40% דצמבר - בדצמבר 16 * - 75.60 ד'  
 10 אין 5,000 120 40% פברואר - ינואר * - 40.20 ד'  

אדמה  יתפוח -3002
כולל  -אביב 

כיסוי כנגד 
מניעת זריעה 

של זרעי 
 תפ"א

 10 אין 3,000 120 40% רדצמב - בדצמבר 16 2.40 45.70 ב' (2)
 10 אין 3,000 120 40% פברואר - ינואר 2.40 26.50 ב' (2)
 10 אין 4,000 120 40% דצמבר - בדצמבר 16 3.40 64.70 ג' (2)
 10 אין 4,000 120 40% פברואר - ינואר 3.40 37.30 ג' (2)
 10 אין 5,000 120 40% דצמבר - בדצמבר 16 * - 92.70 ד' (2)
 10 אין 5,000 120 40% פברואר - ינואר * - 53.10 ד' (2)

תפוחי אדמה  -3010
 -אביב  -

 תעשיה

 10 אין 2,250 150 40% דצמבר - בדצמבר 16 0.00 0.00 בסיסי (3()1)
 10 אין 2,250 150 40% ינואר 0.00 0.00 בסיסי (3()1)

 10 אין 3,000 150 40% דצמבר - בדצמבר 16 2.40 41.70 ב' (3)
 10 אין 3,000 150 40% ינואר 2.40 22.10 ב' (3)
 10 אין 4,000 150 40% דצמבר - בדצמבר 16 3.40 58.70 ג' (3)
 10 אין 4,000 150 40% ינואר 3.40 31.10 ג' (3)
 10 אין 5,000 150 40% דצמבר - בדצמבר 16 * - 84.70 ד' (3)
 10 אין 5,000 150 40% ינואר * - 44.60 ד' (3)

תפוחי אדמה  -3012
 -אביב  -

 -תעשיה 
כולל כיסוי 

מניעת כנגד 
של  זריעה

 זרעי תפ"א

 10 אין 3,000 150 40% דצמבר - בדצמבר 16 2.40 45.70 ב' (3()2)
 10 אין 3,000 150 40% ינואר 2.40 26.50 ב' (3()2)

 10 אין 4,000 150 40% דצמבר - בדצמבר 16 3.40 64.70 ג' (3()2)
 10 אין 4,000 150 40% ינואר 3.40 37.30 ג' (3()2)

 10 אין 5,000 150 40% דצמבר - בדצמבר 16 * - 92.70 ד' (3()2)

 10 אין 5,000 150 40% ינואר * - 53.10 ד' (3()2)

תפוחי  - 302
 סתיו -אדמה
   מוקדם

 10 אין 2,250 120 40% ספטמבר - אוגוסט 0.00 0.00 בסיסי  
 10 אין 3,000 120 40% ספטמבר - אוגוסט 2.40 113.00 ב'  
 10 אין 4,000 120 40% ספטמבר - אוגוסט 3.40 159.00 ג'  
 10 אין 5,000 120 40% ספטמבר - אוגוסט * - 230.00 ד'  

 תפוחי אדמה - 303
  -סתיו 

 אוקטובר

 10 אין 2,250 120 40% אוקטובר 0.00 0.00 בסיסי  
 10 אין 3,000 120 40% ובראוקט 2.40 184.00 ב'  
 10 אין 4,000 120 40% אוקטובר 3.40 259.00 ג'  
 10 אין 5,000 120 40% אוקטובר * - 374.00 ד'  
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 גידול קוד
 מין)כולל 

 (גידולת ושיט

סייגים 
 והערות

רמת 
 ביטוח

דמי 
ביטוח 
נזקי 
 טבע

 דמי 
ביטוח 

אסונות 
 טבע

 חודש 
 זריעה / שתילה

 א'
תגמול 
ביטוח 
 התחלתי

 ב'
משך 
 ימים

 בעליה

 ג'
תקרת 
גבול 

 אחריות

 ד'
ירידת 
תגמול 
ביטוח 
 יומית

 ה'
משך 
 ימים

 בירידה

תפוחי אדמה  - 305
  -חורף  -

 נובמבר

 10 אין 2,250 120 40% נובמבר 0.00 0.00 בסיסי  
 10 אין 3,000 120 40% נובמבר 2.40 147.00 ב'  
 10 אין 4,000 120 40% נובמבר 3.40 207.00 ג'  
 10 אין 5,000 120 40% נובמבר * - 297.00 ד'  

תפוחי אדמה  - 306
  -חורף  -

 דצמבר

 10 אין 2,250 120 40% בדצמבר 15 - דצמבר 0.00 0.00 בסיסי (1)
 10 אין 3,000 120 40% בדצמבר 15 - דצמבר 2.40 73.00 ב'  
 10 אין 4,000 120 40% בדצמבר 15 - מברדצ 3.40 103.00 ג'  
 10 אין 5,000 120 40% בדצמבר 15 - דצמבר * - 148.00 ד'  

תפוחי אדמה  -3060
 -חורף 

 -דצמבר 
כולל כיסוי 

כנגד מניעת 
זריעה של 
 זרעי תפ"א

 10 אין 3,000 120 40% בדצמבר 15 - דצמבר 2.40 103.00 ב' (2)

 10 אין 4,000 120 40% בדצמבר 15 - דצמבר 3.40 145.00 ג' (2)

 10 אין 5,000 120 40% בדצמבר 15 - דצמבר * - 207.00 ד' (2)

תפוחי אדמה  - 307
 סתיו -זעיר 
 2.5)עד 
 /דונם(טון

 10 אין 1,620 80 40% בדצמבר 15 - ספטמבר 0.00 0.00 בסיסי  

 10 אין 2,160 80 40% בדצמבר 15 - ספטמבר 1.80 60.00 ב'  

 10 אין 2,880 80 40% בדצמבר 15 - ספטמבר 2.50 85.00 'ג  

 10 אין 3,600 80 40% בדצמבר 15 - ספטמבר * - 122.00 ד'  

תפוחי אדמה  - 309
 אביב -זעיר 
 2.5)עד 
  -/דונם( טון

 10 אין 1,620 80 40% דצמבר - בדצמבר 16 0.00 0.00 בסיסי  
 10 אין 1,620 80 40% פברואר - ינואר 0.00 0.00 בסיסי  
 10 אין 2,160 80 40% דצמבר - בדצמבר 16 1.80 30.00 ב'  
 10 אין 2,160 80 40% פברואר - ינואר 1.80 21.20 ב'  
 10 אין 2,880 80 40% דצמבר - בדצמבר 16 2.50 42.30 ג'  
 10 אין 2,880 80 40% פברואר - ינואר 2.50 29.90 ג'  
 10 אין 3,600 80 40% דצמבר - מברבדצ 16 * - 60.30 ד'  
 10 אין 3,600 80 40% פברואר - ינואר * - 42.80 ד'  

 פירוט הסייגים וההערות לגידול תפוח אדמה:
 .של זרעי תפוח אדמה רמת ביטוח זו כוללת כיסוי כנגד נזקי מניעת זריעה (1)
של  נזקי טבע רה ביטוחמקקרות המירבי ב הפיצויסכום קוד גידול זה מיועד לביטוח מורחב בלבד.  (2)

 .לטון ₪ 3,000מניעת זריעה של זרעי תפ"א הנו 

 קוד גידול זה מיועד לאזורים: גליל עליון, תחתון ומערבי בלבד. (3)

 


