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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 בננות המוצע לך, אין לראות בו 
מסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס 

לחוזה הביטוח או להליך כריתתו. חוזה ביטוח בננות 
לעונת 2021/2022 על נספחיו ו/או חוזה ביטוח 

בתי צמיחה לעונת 2021/2022 על כל נספחיו, 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. את חוזי הביטוח תוכל למצוא באתר 
קנט www.kanat.co.il או לפנות למחלקת ביטוח 

במשרדי קנט בטלפון 03-6270200.

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
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חשוב לדעת
	 השתתפות עצמית בנזקי טבע למגדלים עם 
נזקים חוזרים - למבוטח אשר קיבל תגמולי 

ביטוח בגין נזקי טבע בבננות מהמבטח 
בשלוש עונות או יותר מתוך שש העונות 

הרצופות והסמוכות לעונת חוזה זה, 
יתווספו לשיעור ההשתתפות העצמית 5% 

נוספים כאמור בחוזה הביטוח.

	 דמי הביטוח שיגבו ממך במסלול המורחב 
יהיו דמי הביטוח המלאים הכוללים את 

רכיב הביטוח הבסיסי וכך לא תידרש 
לתשלום נוסף למועצה בגין הביטוח. 

	 במידה ותופיע ברשימת המבוטחים של 
המועצה ותבחר להישאר בביטוח הבסיסי, 

מטעי הבננות המבוטחים יהיו בהתאם 
לנתונים שהועברו אלינו על ידי המועצה.

	 במידה ולא תופיע ברשימת המבוטחים 
של המועצה ולא תבקש להצטרף לביטוח 
המורחב, מטעי הבננות שברשותך לא יהיו 

מבוטחים בעונה זו. 

על הזמנתך 
לקבלת הצעה 
להגיע לקנט עד 

30.9.2021

ביטוח נזקי טבע
בביטוח נזקי טבע מורחב תוכל להקטין את 
שיעור ההשתתפות העצמית וכן להגדיל את 

היבול המבוטח לדונם.

ביטוח אסונות טבע
היבול המבוטח למטעי הבננות המניבים 

במסגרת הביטוח הבסיסי הינו 4 טון לדונם. 
בביטוח המורחב, תוכל להגדיל את סכומי הפיצוי
המרביים עבור רכיב הפרי וכן להגדיל את היבול 

המבוטח לדונם )בתנאי שממוצע השיווקים 
שלך בשנים 2016/17 ועד 2019/20 עולה על 4 

טון לדונם ובתנאי שתצרף לבקשה לביטוח את 
אישורי השיווק המתאימים ובכפוף לאישור קנט(.

 

ביטוח אסונות טבע למטעים שאינם 
מניבים - מסלול מורחב בלבד

ביטוח אסונות טבע בסיסי אינו כולל את 
המטעים שאינם מניבים. תוכל לרכוש אצלנו 

ישירות ביטוח מורחב למטעים אלו. היבול 
הנורמטיבי המבוטח בביטוח זה הנו 6.5 טון לדונם. 

לתשומת לבך ניתן לבטח גם נטיעות עתידיות.

ביטוח בתי הרשת - מסלול מורחב 
בלבד

ביטוח הבננות, במסלול בסיסי או מורחב, אינו 
כולל את בתי הרשת. ביטוח בתי הרשת הינו 

במסגרת ביטוח בתי צמיחה לעונת 2021/2022, 
שהינו ביטוח מורחב בלבד.

	 לידיעתך, במקרה של נזק לגידול כתוצאה 
מהתמוטטות בית רשת שאינו מבוטח, תגדל 

ההשתתפות העצמית. 
כדי להקל עליך את ההצטרפות לביטוח בתי 

הצמיחה, באפשרותך למלא טופס אותו תוכל 
להוריד ישירות מאתר קנט או לקבלו בפנייה 
למחלקת ביטוח. לאחר שנקבל את הטופס 

בקנט נשלח אליך הצעת מחיר.

	 למבוטח לו ארע ו/או למבוטח המחזיק 
בבית צמיחה בו ארע מקרה ביטוח - שלוש 

עונות או יותר במהלך שש העונות הרצופות 
הקודמות לעונת חוזה זה, יהיה סכום 

ההשתתפות העצמית בשיעור של 20% 
מגובה הנזק בגין כל מקרה ביטוח בנפרד, 
אך סכום ההשתתפות העצמית לא יפחת 

מ-4,000 ₪ בגין כל מקרה ביטוח בנפרד, 
אלא אם נקבע אחרת ברשימה.

כיצד מצטרפים לביטוח בננות 
מורחב?

	 תוכל להצטרף לביטוח בקלות ע"י מילוי 
הטופס המצ"ב.

	 בחר את רמת הביטוח הרצויה בכל אחד 
ממסלולי הביטוח. 

	 עליך לבטח את כל שטחי הבננות הנמצאים 
ברשותך.

	 לטופס הבקשה לביטוח אסונות טבע יש 
לצרף את אישורי השיווק מעונות 2016/17 

ועד 2019/20.
	 סמן את אחד ממסלולי התשלום 

שבאמצעותו ברצונך לשלם את דמי הביטוח.

	 באפשרותך להעביר את הטופס במייל 
kanat@kanat.co.il או בפקס -03

6270206. לתשומת לבך, במידה ולא 
קיבלת אישור על קבלת המייל או הפקס 

במשרדינו, עליך לוודא כי אכן הטופס 
התקבל במשרדי קנט.

	 המועד האחרון להצטרפות לביטוח הינו 
.30.9.2021

	 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 

את יום התשלום(  ובתנאי שלא אירע 
מקרה ביטוח עד למועד זה.

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

מלא למטע.

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 ענת במחלקת 
הנהלת חשבונות.

שלום רב,  
בימים אלו החלה ההרשמה לביטוח בננות המאפשר לך הגנה על עסקיך כנגד סיכוני טבע שונים. 

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויי מזג אוויר קיצוניים בלתי צפויים הנגרמים כתוצאה 
מההתחממות הגלובאלית, וגורמים לנזקים כלכליים כבדים בענפי החקלאות השונים. אנו 

בקנט עומדים לצד מגדלי הבננות המבוטחים, במטרה לספק רשת ביטחון דינאמית ולמזער 
את היקף הנזקים. 

בחמש העונות האחרונות חווה ענף הבננות נזקים משמעותיים בהיקף של כ-20 מיליון ₪, 
מרביתם כתוצאה מאירועי קרה, חום, סערה ואירועי אקלים שונים שפגעו קשות במטעים 

וביבולים. פיצויים אלה אפשרו למגדלים רבים להשתקם ולהמשיך בניהול המשק.

גם השנה, ענף הפירות במועצת הצמחים רכש ביטוח בסיסי כנגד נזקי טבע ואסונות טבע 
למטעים מניבים עבור מגדלי הבננות ושטחיהם, על פי רשימות מבוטחים שהועברו על ידי 

המועצה לקנט. עליך לוודא מול מועצת הצמחים כי הנך מופיע ברשימת המבוטחים וכי כל 
מטעיך המניבים רשומים בצורה נכונה ומלאה. בביטוח בסיסי זה, היבול הנורמטיבי נמוך )4 טון 
לדונם( וגובה ההשתתפות העצמית בביטוח נזקי טבע עומד על לפחות 10% מהיבול הנורמטיבי 

 למטע בוגר. בנוסף, תגמולי הביטוח יועברו אליך באמצעות המועצה.
לתשומת לבך, הביטוח הבסיסי אותו רכשה המועצה בקנט אינו כולל כיסוי ביטוחי עבור 

מטעים שאינם מניבים ועבור בתי הרשת. תוכל לרכוש ביטוחים אלו ישירות בקנט.

כדי שנוכל לעמוד לצדך באופן מלא בשעת הצורך, אנו ממליצים לך להרחיב את הביטוח - לקבל 
כיסוי ביטוחי רחב יותר, להקטין את ההשתתפות העצמית ולקבל פיצוי ישיר. דמי הביטוח 

בביטוח המורחב כוללים את רכיב הביטוח הבסיסי שמשולם למועצה ועל כן, לאחר שתיתן 
אישור להעברת נתוני הביטוח למועצה, תהיה פטור מתשלום נוסף למועצה בגין הביטוח.


