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 מסלול ביטוח מורחב - 2021נספח לחוזה ביטוח פירות לעונת 

 ביטוח מורחב לגידול חוחובה

על מסלול ביטוח מורחב  - 2021לעונת  פירותהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח מ הזנספח  .1
כל תנאי חוזה הביטוח, למעט השינויים שיבואו במקום  ו"(, ויחולו עליחוזה הביטוח)להלן: "נספחיו 

בכל מקרה של סתירה בין תנאי חוזה הביטוח  תנאי חוזה הביטוח והתוספות המפורטים כדלקמן.
 .הזנספח בהאמור , יגבר נספח זהבלמפורט 

בתמורה לתשלום דמי ביטוח על ידי המבוטח ישירות למבטח, מסכים המבטח לבטח את גידול  .2
 ל פי הוראות נספח זה.החוחובה ע

, ובכל 28.2.2021לא יאוחר מיום ההצעה לביטוח גידול החוחובה חייבת להגיע למשרדי המבטח  .3
 ימים לפחות לפני קרות מקרה ביטוח כלשהו.  3מקרה 

בכפוף  1.4.2021לא יאוחר מיום  בביטוח נזקי טבע שנות את כמות היבול המבוטחלניתן לבקש  .4
בכל מקרה הבקשה לשינוי חייבת לתשלום תוספת דמי ביטוח, ולמתן הודעה בכתב למבטח, 

 ימים לפני קרות מקרה ביטוח כלשהו. 3להגיע למשרדי המבטח לפחות 

אחד הסיכונים המפורטים  אם התרחש יוכר אך ורק לגידול החוחובה מקרה ביטוח נזקי טבע .5
 .2021בנובמבר  30ועד  2021ביוני  1בין התאריכים ו לחלק א' של חוזה הביטוח -א1בסעיפים א

לא יוכר נזק איכותי לגידול החוחובה במסגרת ביטוח נזקי טבע, אלא רק נזק כמותי כמוגדר בנספח  .6
 זה להלן.

 ביטוח נזקי טבע נזק כמותי .7

, במסגרת חלק א' לחוזה כתוצאה מאחד הסיכונים המבוטחיםהמתבטא בכך שאובדן יבול  .א
תימנע היכולת להפיק מהם ש אוהזרעים ת אף היכולת לאסוימנע ת לעיל, 4כאמור בסעיף 

ולא יאוחר מיום  1.6.2021אירע בין התאריכים הסיכון שגרם לנזק ובתנאי ש, שמן
 .ימים מיום ניעור השיחים 7הנזק הוא עד  קרות מועד, ובתנאי ש30.11.2021

 :כדלקמן השתתפות העצמית תהיהלחוחובה ה נזקי טבע בקרות מקרה ביטוח .8

יהיה שיעור ההשתתפות  - בספטמבר 30כאשר מועד קרות מקרה הביטוח יהיה עד לתאריך  .א
 . 10%העצמית 

יהיה  -באוקטובר  20באוקטובר ועד  1כאשר מועד קרות מקרה הביטוח יהיה החל מתאריך  .ב
  .15%שיעור ההשתתפות העצמית 

יהיה שיעור  - ואילךבאוקטובר  21כאשר מועד קרות מקרה הביטוח יהיה החל מתאריך  .ג
  .20%ההשתתפות העצמית 

 לעילשווה לשיעור ההשתתפות העצמית כמפורט שינוכה יהיה עצמית ההשתתפות הסכום  .ד
כפול סכום הפיצוי המירבי  , לפי הנמוך,בשטח הניזוק או המבוטח כפול היבול הפוטנציאלי

 .להלן 1בטבלה של נספח כמפורט 

טבע לחוחובה, על פי חלק ב' לחוזה הביטוח, יהיה למען הסר ספק יובהר, כי מקרה ביטוח אסונות  .9
 בהתאם לאמור בחוזה הביטוח ובכפוף להוראות נספח זה.
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 מורחבמסלול ביטוח  - 2021חוזה ביטוח פירות לעונת ל 1נספח 

 לביטוח נזקי טבעטבלת סכומי הפיצוי המירביים ודמי הביטוח 
 בש"ח לטון

 הערה הגידול מין קוד גידול
 רמת 
 ביטוח

סכום פיצוי 
 מירבי 

 ון/טש"ח

 דמי 
 ביטוח 

 ון/טש"ח

 100.00 4,000 א  חוחובה 100

 125.00 5,000 ב  חוחובה 100

 140.00 5,500 ג  חוחובה 100

 מורחבמסלול ביטוח  - 2021חוזה ביטוח פירות לעונת ל 2נספח 
 רשימת זנים ומועדי סיום הקטיף

 מועד סיום הקטיף בתקופת החוזה בכל מין וזן של פרי לפי הפירוט הבא: 

 תאריך סיום קטיף שם הזן מין פרי

 30/11 - חוחובה

 מורחבמסלול ביטוח  - 2021לחוזה ביטוח פירות לעונת  3נספח 
 דרגות סיווג נזק בביטוח נזקי טבע )חלק א' לחוזה(

 חוחובה

 תיאור מילולי סווג
דרגת 
 הנזק

 100% בנספח זהאובדן יבול, בהתאם להגדרה המופיעה  נזק כמותי

 מורחבמסלול ביטוח  - 2021חוזה ביטוח פירות לעונת ל 4נספח 
 גידולי הפירות המבוטחים וטבלת יבולים נורמטיביים

קוד 
 גידול

 תאור גידול

שנת הנטיעה 
ממנה יחשב 
המטע למניב 

 2021בעונת 

יבול נורמטיבי 
)בטון לדונם( 
לשנת ניבה 

 ראשונה

יבול נורמטיבי 
)בטון לדונם( 
לשנת ניבה 

 שניה

יבול נורמטיבי 
)בטון לדונם( 
לשנת ניבה 

 שלישית
 ואילך )בוגר(

100 
 אזור דרום חוחובה

 ודרומה( 1)מכביש 
2018* 0.12 0.22 0.35 

100 
 חוחובה אזור צפון

 וצפונה( 1)מכביש 
2018* 0.12 0.22 0.25 

 .בלבד 2018*נטיעות אביב 
ניתן יהיה לבטח יבול גבוה ובאישור המבטח מראש, בכפוף לקבלת נתוני שיווק מהמגדל יובהר בזאת, כי 

 יותר.
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 מורחבמסלול ביטוח  - 2021חוזה ביטוח פירות לעונת ל 5נספח 

 המירביים ודמי ביטוח לביטוח אסונות טבע  הפיצויטבלת סכומי 
 לטון  ש"חהסכומים ב

קוד 
 גידול

 גידול תאור
 פיצויסכום 
רמת  מירבי
 /ט₪ א' ביטוח

 ביטוח דמי
 *א' רמת ביטוח

 /ט₪

 פיצויסכום 
רמת  מירבי
 /ט₪ ב'ביטוח 

 ביטוח דמי
 *ב' רמת ביטוח

 /ט₪

 55.00 5,000 40.00 4,000 חוחובה 100

 לדונם בגין סיכון נגעי הסגר. ₪ 1.90* לדמי הביטוח יתווספו 

 מורחבמסלול ביטוח  - 2021חוזה ביטוח פירות לעונת ל 6נספח 
 מניבים לעצים במטעיםאסונות טבע  ביטוח

 טבלת סכומי פיצוי מירביים

 קוד 
 גידול

 תאור הגידול

 א
הנטיעה  שנת

ממנה יחשב 
המטע למניב 

 2021בעונת 

 ב
 שנה לכל הפחת

 באחוזים -

 ג
מירבי  פיצויסכום 

  -לעקירת מטע 
 "ח/דונםש

 ד
מירבי  פיצויסכום 

 -מטע  לשיקום
 "ח/לדונםש

 500 5,000 6 *2018 חוחובה 100

 .בלבד 2018נטיעות אביב  *

  מורחבמסלול ביטוח  - 2021חוזה ביטוח פירות לעונת ל 7נספח 
 אסונות טבע למטעים שאינם מניבים  ביטוח

 *)חלק ב' לחוזה( הסכומים בש"ח לדונםדמי הביטוח 

 קוד 
 גידול

תאור 
 גידול

שנה 
 ראשונה

 שנה
 שניה

שנה 
 שלישית

שנה 
  רביעית

שנה 
 חמישית

שנה 
 שישית

 החלפת 
 זן

 18.00 - - - - 18.00 16.00 חוחובה 100

 לדונם בגין סיכון נגעי הסגר. ₪ 1.9* לדמי הביטוח יתווספו 

  .המחויבים בשינויים, מבוטחה גידולהחוזה הביטוח המורחב יחולו גם על  אותהור יתר כל


