
ביטוח פירות

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 חוזה ביטוח פירות במסלול מורחב 

לעונת 2021 ו/או חוזה ביטוח פירות במסלול בסיסי 
לעונת 2021 המוצעים לך, אין לראות בו מסמך 

מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזי 
הביטוח או להליך כריתתם. חוזה ביטוח פירות 

במסלול מורחב לעונת 2021 ו/או חוזה ביטוח פירות 
במסלול בסיסי לעונת 2021 על נספחיהם, לפי 
העניין, הם המסמכים הסופיים והמחייבים והם 
הקובעים לכל עניין ועניין. חוזי הביטוח כוללים 

סעיפים שונים ובכללם סעיפי התניות, השתתפות 
עצמית וסייגים לתחולת הביטוח, ועליך לקרוא 

אותם בטרם רכישת הביטוח.

חוזה ביטוח פירות 
לעונת 2021

טפסי הרשמה
פירות לעונת 2021

לצפיה בסרטון על 
ההבדלים בין ביטוח נזקי
טבע לביטוח אסון טבע

  Tel. 972-3-6270200 | www.kanat.co.il |  kanatpage

 www.kanat.co.il את חוזי הביטוח תוכל למצוא באתר קנט 
או לפנות למחלקת ביטוח במשרדי קנט בטלפון  03-6270200

kanat@kanat.co.il או במייל



ביטוח פירות 
לעונת
2021

בימים אלו החלה ההרשמה לביטוח פירות מורחב לעונת 2021.
בשנים האחרונות אנו עדים לשינויי מזג אוויר קיצוניים בלתי צפויים הנגרמים כתוצאה 

מההתחממות הגלובלית וגורמים לנזקים כלכלים כבדים בענפי החקלאות השונים. אנו בקנט 
עומדים לצד מגדלי הפירות המבוטחים, במטרה לספק רשת ביטחון דינאמית ולמזער את היקף 

הנזקים.

בשלוש השנים האחרונות פיצינו את מגדלי הפירות המבוטחים בסכום כולל של למעלה  
מ- 190 מיליון ₪, כ-170 מיליון ₪ מתוכם שולמו למבוטחים בביטוח המורחב. עיקר הנזק בשנה 
האחרונה לגידולי הפירות נגרם כתוצאה מאירועי חום קשים שגרמו הן לנזקי טבע והן למחסור 

ביבול.

מועצת הצמחים חידשה את הביטוח הבסיסי לעונת 2021. ביטוח זה נרכש רק עבור המגדלים, 
המינים והשטח שהועברו לקנט ברשימות המועצה.  אנו ממליצים לך לבדוק  במועצה האם 

נרכש עבורך ביטוח בסיסי ואת פרטיו. 
בכדי להבטיח לך שקט נפשי וביטחון כלכלי, ועל מנת שלמטעיך יהיה כיסוי ביטוחי כנגד נזקי 

טבע ואסונות טבע בעונת 2021, אנו ממליצים לך לרכוש ישירות בקנט ביטוח פירות מורחב. 
הביטוח המורחב ייתן לך הגנה מיטבית בעת נזק, וזאת בהשתתפות עצמית נמוכה וברמות יבול 

וסכומי פיצוי המתאימים לצרכיך.

להזכירך, הביטוח הבסיסי אינו כולל את מיני הפירות המפורטים להלן, ולכן על מנת שגידולים 
אלו יהיו מבוטחים, עליך  לרכוש עבורם ביטוח מורחב ישירות בקנט. להלן רשימת הפירות:

אגוז מלך, אגס, אוכמניות, אוסנה, אנונה, אפרסק, בבקו, בוטנה, גויאבה, חבוש, לונגן, 
נקטרינה, משמש, מקדמיה, ספוטה, פטל, פיג'ואה, צבר, קרמבולה, רימון, שזיף )יפני ואירופי(, 

שיזף, שסק, תאנה, תות עץ, חוחובה.  
להזכירך, רכישת ביטוח אסונות טבע למטעים מניבים מותנית ברכישת ביטוח נזקי טבע.

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

כללי:
	 עודכנו זנים, תקופות ביטוח, נספח סיום 

קטיף, תאריכי עדכון יבולים כמוגדר בחוזה 
הביטוח לעונת 2021.

	 הוסף ביטוח לאוכמניות בבית צמיחה.

ביטוח נזקי טבע
ביטוח נזקי טבע נותן כיסוי ביטוחי כנגד פגעי 

מזג האוויר הגורמים לנזק כמותי ואיכותי בפרי, 
על פי המפורט בחוזה הביטוח. 

	 יבול מבוטח וסכום פיצוי מירבי – תוכל 
לבטח כל חלקה ע"פ היבול הצפוי בה 

וכן לבחור בסכום הפיצוי בהתאם לרמות 
הביטוח המוצעות כך שישקף את יכולת 

הייצור שלך.

ביטוח מטעים שאינם מניבים
ביטוח המועצה אינו כולל ביטוח של מטעים 

שאינם מניבים. אם ברשותך מטעים לא 
מניבים תוכל לבקש לבטחם בביטוח אסונות 
טבע ישירות בקנט ע”י מילוי הטופס המצ”ב. 

הביטוח כולל סיכון של נגעי הסגר.

לתשומת ליבך, מומלץ לבטח מטעים לא 
מניבים בסמוך לנטיעה בכדי לקבל כיסוי 

מלא למטע.

תשלום תגמולי ביטוח
במקרה של נזק למבוטחים במסלול המורחב, 

יועברו תגמולי הביטוח ישירות אליך.

כיצד מצטרפים לביטוח נזקי טבע 
ואסונות טבע מורחב במטעים 

מניבים ושאינם מניבים?
תוכל להצטרף לביטוח בקלות ע"י מילוי 

הטפסים המצורפים:

	 בחר את רמת הביטוח הרצויה. יש לבטח 
את כל השטח והיבול במין הפרי שבחרת 

באותה רמת ביטוח. ניתן לבחור רמות ביטוח 
שונות לביטוח נזקי טבע וביטוח אסונות 

טבע.

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

	 בביטוח אסונות טבע ציין אם הנך מעוניין 
בביטוח על פי יבול נורמטיבי או נתוני שיווק 

)בצרוף החומר הנדרש(.

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

	 סמן את אחד ממסלולי התשלום 
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 במטעים מניבים 

)או חלוף 14 ימים במטעים לא מניבים( 
מתשלום מלא של דמי הביטוח )לא כולל 
יום התשלום( ובתנאי שלא אירע מקרה 

ביטוח עד למועד זה.

	 המועד האחרון להצטרפות לביטוח לכל 
מין פרי הוא 31.1.2021.

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.

	 השתתפות עצמית - כמפורט בחוזה הביטוח.

❍הופחתה התוספת להשתתפות העצמית  	

במטע בו אירע מקרה ביטוח באותו מין פרי 
3 עונות או יותר מתוך 6 עונות הביטוח 

הקודמות לעונת הביטוח הנוכחית, וכעת 
יגדל שיעור ההשתתפות העצמית במין 

הפרי ב- 5% נוספים בלבד ולא מעבר ל-30%
למרות האמור לעיל, ברימון ובתפוח עץ 

בלבד - בקרות מקרה ביטוח כתוצאה 
מנזקי חום המתבטאים במכות שמש בפרי 

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

באותו מין פרי שלוש עונות או יותר במהלך 
שש העונות הרצופות הקודמות לשנת חוזה 

זה,  יגדל שיעור ההשתתפות העצמית 
ב- 12% נוספים בשטחים פתוחים ויעמוד 

על 17% בשטחים פתוחים וב- 10% 
נוספים בשטחים בכיסוי רשת ויעמוד על 
15% בשטחים בכיסוי רשת וזאת במקום 

פחת נוסף שעמד על 20% במרבית 
המקרים.

	 דרגות סיווג נזק – הוספה דרגת סיווג נזק 
נוספת לנזק כמותי בשיעור של 80% במינים 

אפרסק, מנגו, נקטרינה ושזיף לפי קביעת 
המעריך

ביטוח אסונות טבע למטעים 
מניבים

ביטוח אסונות טבע נותן כיסוי ביטוחי לנזקים 
אקלימיים שאינם מכוסים בביטוח נזקי טבע 

וכן נזקי מזיקים ומחלות לפרי, שפגיעתם הינה 
בהיקף אזורי, הגורמים לנזק כמותי ליבול. הביטוח 

מכסה גם אסונות טבע לעצים. 

	 בסוף שנת 2019 הרחבנו את הביטוח 
והוספנו סיכון לנגעי הסגר, כמפורט בחוזה 

הביטוח. הביטוח מיועד למקרה בו השירותים 
להגנת הצומח במשרד החקלאות יוציאו 

צו לביעור נגע ההסגר, ובעקבות הפעולות 
לביעור הנגע יגרם נזק חלק או מוחלט לעץ 

ו/או נזק כמותי של אובדן יבול. 
תגמולי ביטוח בגין נזקי נגעי הסגר ישולמו 

לאחר תום שנת 2021 בכפוף לממצאי סיכום 
תחקיר השירותים להגנת הצומח ובכפוף 

לתקרת גבול אחריות המבטח, כמפורט 
בחוזה הביטוח. שיעור ההשתתפות העצמית 

לסיכון נגעי הסגר בלבד יעמוד על 10% מסכום 
תגמולי הביטוח או 5,000 ₪ לפי הנמוך 

מבניהם, לכל מקרה ביטוח בנפרד. 
יובהר בזאת כי נזקים בגין התממשות סיכון 

נגעי הסגר יבוצע על פי נורמות הביטוח 
הבסיסי ותעריפי הביטוח הבסיסי בלבד, וזאת 

גם אם המבוטח רכש ביטוח אסונות טבע 
מורחב )במינים להם לא קיים ביטוח בסיסי, 

אזי לפי רמת ביטוח א’(. דמי ביטוח בגין סיכון 
נגעי הסגר יהיו 1.90 ₪ לדונם )גם בביטוח 

אסונות טבע למטעים שאינם מניבים(.

	 יבול מבוטח וסכום פיצוי מירבי – 

❍תוכל לבטח את מטעיך לפי יבול נורמטיבי  	

או להגדיל את היבול המבוטח עפ"י ממוצע 
השיווק בארבע השנים )2016-2019( מלווים 

באישורי בתי אריזה ו/או רואה חשבון, 
ובכפוף לאישור קנט מראש ובכתב. בנוסף, 

תוכל לבחור בין שתי רמות פיצוי מרבי. 

❍היבול המבוטח של מטע צעיר בשנות  	

הניבה הראשונות ומטע בוגר שנה ראשונה 
יהיה על פי היבול הנורמטיבי כמפורט 
בחוזה הביטוח ובהתאם לגיל המטע. 

❍במטע בו ארע מקרה ביטוח אסונות טבע  	

3 עונות או יותר מתוך 6 עונות הביטוח 
הקודמות לעונת הביטוח הנוכחית, יופחת 
היבול הנורמטיבי, ויעמוד על 70% מהיבול 

הנורמטיבי. תוכל לבקש מראש להגדיל 
את היבול המבוטח בהצגת נתוני שיווק 

ובכפוף לאישור קנט.

❍אין כיסוי ביטוחי במקרה של חוסר  	

יבול שנגרם לענבי מאכל שבוצעה 
להם השכמה לפני המועדים להלן 

ובתנאי שבמהלך כל אחד מ-3 הימים 
שלאחר ביצוע ריסוס ההשכמה נמדדה 

טמפרטורת מקסימום העולה על 15 
מעלות צלזיוס:

❍חממות/ בתי רשת: בערבה: 1 בנובמבר  	

,2020

❍חממות בשאר חלקי הארץ: 15 בנובמבר  	

.2020

❍בית רשת בשאר חלקי הארץ ושטח  	

פתוח: 1 בינואר 2021.

על הזמנתך 
לקבלת הצעה 

להגיע לקנט עד 
31.01.2021


