
ביטוח גפן יין

עונה 2021

במסגרת שיפור השירות ללקוחותינו, אנו מיישמים 
מערכת שבאמצעותה תוכל לקבל את פוליסת 

הביטוח שלך באמצעות הדואר האלקטרוני. לצורך 
כך נבקשך לעדכן את פרטי הדואר האלקטרוני 

בטפסי הביטוח המצ”ב.

לתשומת ליבך, מכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי 
בלבד אודות ביטוח גפן יין לעונת 2021 המוצע לך, 
אין לראות בו מסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות 

כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו. 
חוזה גפן יין לעונת 2021 על נספחיו הוא המסמך 

הסופי והמחייב והוא הקובע לכל עניין ועניין. 
חוזה הביטוח כולל סעיפים שונים ובכללם סעיפי 

התניות, השתתפות עצמית, וסייגים לתחולת 
הביטוח, ועליך לקרוא אותו בטרם רכישת הביטוח. 

חוזה ביטוח גפן יין 
לעונת 2021

 טפסי הרשמה
 לביטוח גפן יין
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בימים אלה מתחדש ביטוח גפן יין לעונת 2021.

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויי מזג אוויר קיצוניים ובלתי צפויים הנגרמים כתוצאה 
מההתחממות הגלובאלית וגורמים לנזקים כלכליים כבדים בענפי החקלאות השונים. אנו בקנט 
עומדים לצד מגדלי גפן היין המבוטחים, במטרה לספק רשת ביטחון דינאמית ולמזער את היקף 

הנזקים.

הוכחה לכך שמזג האוויר הופך לקיצוני יותר, לבלתי צפוי ומאופיין באירועים נקודתיים ועוצמתיים 
מאוד המסבים לחקלאות נזקים כבדים בזמן קצר, ניתן היה לראות באירועי השרב הקיצוני שאירעו 
בשנה החולפת במהלך מאי וספטמבר. כ- 6 מיליון ₪ שולמו על ידי קנט בעונה האחרונה למגדלי 

גפן היין.

על מנת לאפשר לך כיסוי ביטוחי רחב בעת קרות נזק, אנו ממליצים לך לרכוש כבר היום בקנט 
ביטוח שייתן לך מענה כולל ומקיף כנגד נזקי טבע ואסונות טבע. 

להלן דגשים ושינויים עיקריים בחוזה הביטוח 
)רשימה חלקית, יתר השינויים מופיעים בחוזה(

ביטוח נזקי טבע
הביטוח מתבסס על יבול נורמטיבי. ביכולתך 

להגדיל את היבול המבוטח לכל זן וחלקה 
בנפרד על ידי הצגת נתוני השיווק עבור שתי 

עונות הגידול הרצופות 2018-2019. הנחת 
העדר תביעות תחושב עבור כל זן בנפרד.

במקרה של נזק: 

	 חישוב תגמולי הביטוח וההשתתפות 
העצמית יעשו לכל זן וחלקה בנפרד וללא 

תלות ביבול ביתר החלקות.

	 למבוטח לו ארע מקרה ביטוח נזקי טבע 
ליבולים ו/או למבוטח המחזיק בשטח בו 

ארע מקרה ביטוח נזקי טבע באותו גידול 
3 עונות או יותר במהלך 6 עונות הביטוח 
הרצופות הקודמות לשנת חוזה זה, יגדל 

שיעור ההשתתפות העצמית ב-10% 
נוספים על האמור בחוזה הביטוח.

ביטוח אסונות טבע לכרמים 
מניבים

ביטוח אסונות טבע מכסה נזקים אקלימיים 
שאינם מכוסים בביטוח נזקי טבע וכן נזקי 

מחלות ומזיקים לפרי שפגיעתם הינה בהיקף 
אזורי הגורמים לנזק כמותי ליבול. הביטוח 

מכסה גם אסונות טבע לכרם.

הביטוח לכל זן בנפרד יתבסס על יבול 
נורמטיבי או על ממוצע היבולים שלך בשנים 

2016-2019 אך לא יותר מהיבול המבוטח כנגד 
נזקי טבע. כדי להצטרף לביטוח עפ"י ממוצע 

שיווקים, עליך להעביר לקנט את נתוני השטח 
והיבול המשווק שלך בשנים אלו על גבי טופס 
ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח המצ”ב בליווי 

אישור היקב או היקבים אליהם שווקו ענבי 
היין בארבע העונות. הגדלת היבול מותנית 

באישור מראש ובכתב מקנט.

תשלום תגמולי ביטוח בהעברה 
בנקאית

במקרה של זכאות לתגמולי ביטוח, ניתן לקבל 
את תגמולי הביטוח  באמצעות מס"ב )העברה 

בנקאית( ובכך לזרז את 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.

	 למבוטח לו ארע מקרה ביטוח אסונות טבע 
ליבולים ו/או למבוטח המחזיק בשטח בו 
ארע מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים 

3 עונות או יותר במהלך 6 עונות הביטוח 
הרצופות הקודמות לשנת חוזה זה, יופחת 
היבול הנורמטיבי ויעמוד על 70% מהיבול 

הנורמטיבי של הכרם.

להזכירך, ההצטרפות לביטוח אסונות טבע 
מותנית ברכישת ביטוח כנגד נזקי טבע.

הגדלת סכומי הפיצוי המירביים 
בביטוח נזקי טבע ובביטוח אסונות 

טבע
ניתן לבטח את היבול בסכומי פיצוי מירביים 

גבוהים מאלו המפורטים בטבלאות התעריפים 
ובכך להתאים טוב יותר את הביטוח לצרכיך 

האישיים. 

כדי להצטרף למסלול זה, יש להעביר לקנט את 
הסכם השיווק בינך לבין היקב הכולל גם את 

המחירים אותם תקבל מהיקב )ביטוח במסלול 
זה כפוף לאישור קנט מראש ובכתב(.

ביטוח אסונות טבע לכרמים 
שאינם מניבים

הביטוח לכרמים לא מניבים מכסה נזקים 
אקלימיים שעשויים להיגרם לכרמים טרם הנבה.

לתשומת ליבך, מומלץ לבטח כרמים לא מניבים 
בסמוך לנטיעה בכדי לקבל כיסוי מלא לכרם.

כיצד מצטרפים לביטוח?
תוכל להצטרף לביטוח בקלות ע"י מילוי 

הטפסים המצורפים:

	 בטח כל חלקה בנפרד בהתאמה לשטח 
בפועל. השטח חייב להיות לפי חלקה רציפה 

אחת, אין לאחד חלקות ולרשום אותן 
כחלקה אחת. יש לבטח את כל שטח ענבי 

היין מאותו זן שברשותך. 

	 בביטוח נזקי טבע קבע את רמת היבול 
הצפויה בכל חלקה וחלקה. 

	 בביטוח אסונות טבע קבע את רמת היבול 
לכל זן בנפרד. שים לב, היבול המבוטח מוגבל 

ליבול הנורמטיבי כמפורט בחוזה הביטוח.

	 עבור כל חלקה יש לרשום את מספר החלקה 
לפי המיפוי שערכת במשרד החקלאות. 

במידה ועדיין לא ביצעת את הרישום ביכולתך 
לעקוב אחר ההנחיות בקובץ "אתר המפות 
הממשלתי-מדריך למשתמש" בקישור הבא 

לצורך מציאת מספר החלקה 
 .https://bit.ly/2BR3fqr

	 ניתן להגדיל את היבול המבוטח בביטוח נזקי 
טבע ובביטוח אסונות טבע ע"י הצגת נתוני 
שיווק. בביטוח נזקי טבע עליך להציג נתוני 

שיווק בשתי עונות הגידול הרצופות 
2018-2019 ואילו בביטוח אסונות טבע עליך 

להציג נתוני שיווק בארבע עונות הגידול 
הרצופות 2016-2019. היבול המבוטח כנגד 

אסונות טבע לא יהיה גבוה מהיבול המבוטח 
כנגד נזקי טבע. הביטוח מותנה באישור מראש 

ובכתב מקנט.

	 קנט זכאית שלא לאשר את סכום הפיצוי 
המירבי ו/או את גובה היבול שביקשת לבטח 

בהתאם להערכותיה המקצועיות.

	 באפשרותך לבטח באמצעות היקב, לצורך 
כך עליך לחתום על טופס כתב ההוראות 

המצורף.

	 טופס תשלום דמי ביטוח - אם ברצונך 
לבטח ישירות בקנט, סמן את אחד ממסלולי 
התשלומים שבאמצעותו ברצונך לשלם את 

דמי הביטוח.

	 באפשרותך להעביר את הצעתך בפקס 
03-6270206. לתשומת ליבך, בקנט הוכנסה 

מערכת אוטומטית לאישור קבלת פקס. 
במידה ולא קיבלת אישור על קבלת הפקס 

במשרדינו, עלייך לוודא כי אכן הפקס 
התקבל במשרדי קנט.

	 הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט 
ולאחר חלוף 3 ימים בכרמים מניבים )או 

חלוף 14 ימים בכרמים לא מניבים( מתשלום 
מלא של דמי הביטוח )לא כולל יום התשלום( 
ובתנאי שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה.

	 המועד האחרון להצטרפות לביטוח הינו 
.28.2.2021

על הזמנתך 
לקבלת הצעה 

להגיע לקנט עד 
28.02.2021


