
 

 2022/2021לעונת  בננותלחוזה ביטוח מתקן נספח 

"(, חוזה הביטוחונספחיו )להלן: " 2021/2022לעונת  בננותנספח זה יהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח 
שיבואו במקום תנאי חוזה הביטוח והתוספות המפורטים ויחולו עליו כל תנאי חוזה הביטוח, למעט השינויים 

 .בכל מקרה של סתירה בין תנאי חוזה הביטוח למפורט בנספח זה, יגבר האמור בנספח זה כדלקמן.

  - 22/202120נספח א' לחוזה ביטוח בננות לעונת 
 בסיסימסלול ביטוח 

 יביםדמי ביטוח וסכומי פיצוי לביטוח נזקי טבע ואסונות טבע למטעים מנ

 - דמי ביטוח וסכומי פיצוי לטון למקרה ביטוח אסונות טבע למטעים מניבים )חלק ב'(

רמת 
 ביטוח

סכום פיצוי 
 בביטוח

אסונות טבע 
 ליבולים 

 )בש"ח לטון(

סכום פיצוי לטון 
 בביטוח 

אסונות טבע 
 לצמחים 

)עבור מרכיב 
 הפרי( 

 )בש"ח לטון(

 סכום פיצוי מירבי
לדונם בביטוח 
אסונות טבע 

)עבור  לצמחים 
 -מרכיב הצמח 

במקרה של שיקום( 
 )בש"ח לדונם(

מירבי  סכום פיצוי
 לדונם בביטוח 

אסונות טבע לצמחים 
)עבור מרכיב הצמח 
 במקרה של עקירה*( 

 )בש"ח לדונם(

דמי ביטוח 
 בביטוח 

 אסונות טבע 
 **)בש"ח לדונם(

 950 200 850 )בסיסי( א'
 7,200 - בשטח פתוח

 9,000 - בבית רשת
55.00 

 .המירבי לעקירת מטע יקבע לפי המפורט בנספח ב' לחוזה פיצויסכום ה *

 .2021לדונם בגין סיכון נגעי הסגר לשנת  חש" 1.9 יתווספו טבע אסונות ביטוח דמי לסכום **



 

 - 22/202120נספח ד' לחוזה ביטוח בננות לעונת 
 מורחבמסלול ביטוח 

 הביטוח ו/או הגדלת היבול המבוטחשינוי רמת 

רמת 
 ביטוח

סכום פיצוי 
 בביטוח 

אסונות טבע 
 ליבולים 
)בש"ח 

 לטון(

 סכום פיצוי 
לטון בביטוח 
אסונות טבע 

לצמחים )עבור 
 מרכיב הפרי( 
 )בש"ח לטון(

 סכום פיצוי 
מירבי לדונם בביטוח 
 אסונות טבע לצמחים 

 -)עבור מרכיב הצמח 
במקרה של שיקום( 

 לדונם()בש"ח 

 סכום פיצוי 
 מירבי לדונם בביטוח 
אסונות טבע לצמחים 
)עבור מרכיב הצמח 

 במקרה של עקירה**( 
 )בש"ח לדונם(

דמי ביטוח *
 בביטוח 

 אסונות טבע 
)בש"ח 
 לדונם(

 950 300 1,050 ב'
 7,200 - בשטח פתוח
 9,000 - בבית רשת  

66.00 

 950 400 1,050 ג'
 7,200 - בשטח פתוח
 9,000 - בבית רשת  

76.00 

 1.9 מי ביטוח אסונות טבע יתווספולסכום ד .הבסיסי יצוין, כי סכום דמי הביטוח כולל את המרכיב *
 .2021לשנת  לדונם בגין סיכון נגעי הסגר חש"

 .המירבי לעקירת מטע יקבע לפי המפורט שבנספח ב' לחוזה הפיצויסכום  **

 הביטוח.לא יחול שינוי ביתר פרטי חוזה 


