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 2021 יולי

 2022/2021לעונת  בתי צמיחה ביטוח

 ,רב שלום

האחרונות אנו עדים לשינויי מזג אוויר קיצוניים ובלתי צפויים הנגרמים כתוצאה מההתחממות הגלובאלית  בשנים

 וגורמים לנזקים כלכליים כבדים בענפי החקלאות השונים. 

מנהרות. במרבית החממות והרשת, הבתי נזק למסבים ו ובלתי צפוייםמאוד  עוצמתיים ,נקודתיים אירועים אלו הינם

. ברבים עצמם ולגידוליםקים נגרמו כתוצאה מרוחות חזקות, סערה וברד שגרמו לנזקים עצומים לחממות המקרים הנז

בתי אנו בקנט עומדים לצד מגדלי  מהמקרים בתי הצמיחה לא היו מבוטחים וכך נגרמו לחקלאים נזקים כלכלים כבדים.

 הנזקים. המבוטחים, במטרה לספק להם רשת ביטחון דינאמית ולמזער את היקף צמיחה

 .₪מיליון  18-כהמבוטחים ב בתי הצמיחהפיצתה קנט את מגדלי  העונות האחרונותבשש 

כדי  .מענה ביטוחי מקיף, שקט נפשי ורשת ביטחון כלכלית מלאה, נותן הגידולים ביטוחביטוח בתי הצמיחה, כהשלמה ל

 הביטוח עלות. צמיחהה בתיאנו ממליצים לרכוש גם ביטוח ל ,הרבותהכלכליות על ההשקעות  מיטבית הגנהלקבל 

  קשה לחקלאי.הכלכלית ה הפגיעאת הקיומו של ביטוח זה מצמצם  ,במקרה של נזק לבית צמיחהו יחסית, נמוכה

  :הביטוחי הכיסוי

אש  שלג,שיטפון, סערה,  ברד, -מסיכונים כתוצאה ישירים למבנה ולרכוש המבוטחים מכסה נזקים  בתי הצמיחהביטוח 

 ופגיעה תאונתית.

 בדמי משמעותית הנחה להם ונותנת לביטוח זה, חדשים למצטרפים משופרים בתנאיםצמיחה  בתי ביטוח מציעה קנט

תינתן הנחה בגובה של  גבוהיםתי רשת ב, ב30%חממות תינתן הנחה בגובה של  מסוגבבתי צמיחה  :כמפורט להלן ,הביטוח

 .(קנט לנהלי ובהתאם המלא הביטוח דמי מסכום תינתן חה)ההנ 10%תינתן הנחה בגובה של  ועבור מנהרות עבירות 20%

  .30.09.2021 לתאריך עדוזאת  בתי צמיחה לביטוחחדשים למצטרפים  הטבה זו הינה

 להלן דמי הביטוח למבנה

 /ד'(₪ערך מבנה ) סוג מבנה
דמי ביטוח לפני הנחה* 

 ד'()₪/

 דמי ביטוח לאחר הנחה**

 ד'()₪/

 157.50 225.00 50,000 בתי צמיחה

 200.00 250.00 20,000 בתי רשת 

 337.50 375.00 25,000 מנהרות עבירות

 .הסכום הנו לפני הנחת העדר תביעות למבוטח קיים, ככל שלא תבע בעבר *

 .לעיל כמפורט 30.09.2021 מיום יאוחר לא להצטרפות ובכפוף לביטוח בלבד חדשים למצטרפים הנה ההנחה **

  שאינו מבוטח, תגדל ההשתתפות העצמית לגידול. במבנהמהתמוטטות  כתוצאהבמבנה  לגידולבמקרה של נזק לב,  שים

ביטוח  במחלקת לנירהלפנות ישירות או  www.kanat.co.ilקנט היכנס לאתר ניתן ל פרטים נוספיםלקבלת חוזה הביטוח ו

 . 03-6270200טלפון ב במשרדי קנט

  .ועניין דבר לכל הקובע והוא והמחייב הסופי המסמך את מהווה 2021/2022לעונת  צמיחה בתיבזאת כי חוזה ביטוח  יובהר

http://www.kanat.co.il/

