
ביטוח צמחי נוי

עונה 2021/2022

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 צמחי נוי המוצע לך, אין לראות 

בו מסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס 
לחוזה הביטוח או להליך כריתתו. חוזה ביטוח צמחי 

נוי לעונת 2021/2022 ו/או חוזה ביטוח בתי צמיחה 
לעונת 2021/2022 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 וחובה עליך לקרוא אותם בטרם 

רכישת הביטוח. 
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 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

 למה לדחות אם אפשר 
לחסוך ולשלם היום?

למקדימים לבטח עד 
לתאריך 31.8.2021

5%
הנחה בביטוח 

נזקי טבע



ביטוח צמחי נוי 
לעונת

2021/2022

בימים אלה החלה ההרשמה לביטוח צמחי נוי לעונת 2021/2022.

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויי מזג אוויר קיצוניים ובלתי צפויים כתוצאה מההתחממות 
הגלובאלית, הגורמים לנזקים כלכלים כבדים בענפי החקלאות השונים. אנו בקנט עומדים 

לצד מגדלי צמחי הנוי המבוטחים, במטרה לספק לכם רשת ביטחון דינאמית ולמזער את היקף 
הנזקים. 

למעלה מ-5.5 מיליון ₪ שולמו על ידי קנט בחמש העונות האחרונות למגדלי צמחי הנוי, 
כתוצאה מסערה, שיטפון, מחלות ואירועי אקלים שונים. הביטוח מאפשר לך להתגונן מפני 

הפגיעה הכלכלית כתוצאה מנזקי מזג האוויר.  

בביטוח נזקי טבע תינתן הנחה נוספת בגובה 5% בדמי הביטוח נטו למקדימים להצטרף 
לביטוח עד לתאריך 31.8.2021.

ניתן לרכוש ביטוח אסונות טבע לכל הגידולים )למעט גיאופיטים ושתילים(, ובתנאי שרכשת 
גם ביטוח נזקי טבע לאותו הגידול.

שינויים ודגשים עיקריים בחוזה הביטוח:

כללי
	 השנה שיפרנו את חוזה הביטוח וביטלנו 
את הסעיף לפיו במקרה של נזק לצמחי 

נוי שנקטפו בחודשי הסתיו והאביב, סכום 
הפיצוי יופחת.

ביטוח נזקי טבע
הביטוח מכסה רק נזקים שיגרמו כתוצאה 

מאחד או יותר מהסיכונים המכוסים 
המפורטים בחוזה הביטוח.  

באפשרותך לבחור באחד ממסלולי הביטוח 
הבאים:

	 ביטוח במחיר קבוע - ביטוח זה מתבסס 
על מחיר מרבי קבוע מראש בשקלים, עבור 

מרבית הגידולים. תוכל לבחור בין שלוש 

רמות ביטוח הנבדלות זו מזו בדמי הביטוח 
ובסכומי הפיצוי המרביים כאשר רמה ג' 
משקפת את המחיר הממוצע בבורסות 

בשנתיים האחרונות, בניכוי הוצאות 
נחסכות. שיעור ההשתתפות העצמית 

נמוך ועומד על 5% במרבית המקרים 
בהתאם למפורט בחוזה הביטוח. 

	 ביטוח בהשתתפות עצמית גבוהה - דמי 
הביטוח במסלול זה יהיו נמוכים יותר אך 
שיעור ההשתתפות העצמית גבוה יותר 

ויהיה בין 25% במרבית המקרים ועד 
ל- 35% בהתאם למפורט בחוזה הביטוח. 

לידיעתך, הביטוח במסלול זה מיועד לצמחי 
נוי בהיקף של מעל ל- 10 דונם בלבד ולא 

כולל שתילים או גיאופיטים. 

ביטוח בתי צמיחה ובתי רשת
הביטוח לגידולי צמחי הנוי אינו כולל את 

ביטוח בתי הצמיחה ובתי הרשת. 

	 במקרה של נזק כתוצאה מהתמוטטות 
המבנה לגידול במבנה שאינו מבוטח,  
תגדל ההשתתפות העצמית לגידול. 

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. 
הצעה זו אינה כרוכה בסקר מקדים למעט 
אם ברשותך בתי רשת אותם תרצה לבטח.

אם רכשת בעונה שעברה ביטוח לבתי 
הצמיחה, תישלח אליך הצעה לחידוש 

הביטוח.

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.

ביטוח אסונות טבע
הביטוח מכסה נזקים שיגרמו כתוצאה מאירוע 

אקלימי, מחלה או תקיפת מזיקים שלא ניתן היה 
להתגבר עליהם ושיגרמו באופן ישיר לנזק כמותי 

לגידול המבוטח, כמוגדר בחוזה הביטוח. 

עלות ביטוח אסונות טבע נמוכה מאוד והוא 
משלים כיסוי ביטוחי מורחב. אנו ממליצים לך 
לרכוש גם ביטוח זה ובכך להגדיל משמעותית 

את ההגנה על יבוליך.

	 כלנית - העונה עודכן היבול הנורמטיבי בגידול 
כלנית בבית רשת.

לסעיפים המלאים ולשינויים נוספים אנא פנה 
לחוזה הביטוח - את חוזה הביטוח תוכל למצוא 
 www.kanat.co.il גם באתר האינטרנט של קנט
או לפנות למחלקת ביטוח במשרדי קנט בטלפון 

.03-6270200

ביטוח שתילים רב שנתיים
ביטוח צמחי הנוי אינו כולל את השתילים הרב 

שנתיים ו/או את חומר הריבוי. כדי לבטחם, 
עליך לסמן את מספר השתילים בכל חלקה 

בטופס המצ"ב. 

כיצד מצטרפים לביטוח צמחי נוי?
	 ההצטרפות לביטוח תעשה ע"י מילוי הטופס 

המצ"ב.

	 ההצטרפות לביטוח מותנית בביטוח כל 
החלקות מאותו מין צמח נוי ואותה שיטת 

גידול באותה רמת ביטוח. 

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

ועדיין לא ביצעת את הרישום ביכולתך 
לעקוב אחר ההנחיות בקובץ "אתר המפות 
הממשלתי-המדריך למשתמש" שבקישור 

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

	 סמן את אחד ממסלולי התשלומים 
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 נזקי 
טבע ואסונות טבע הוא 15.9.2021. למגדל 

שיעביר טפסים עד ה-31.8.2021, תינתן 
הנחה בביטוח נזקי טבע בגובה 5% בדמי 

הביטוח נטו.

	 הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט 
ולאחר חלוף 3 ימים מתשלום מלא של דמי 

הביטוח )לא כולל את יום התשלום( ובתנאי 
שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה.

	 קנט רשאית שלא לקבל את כמות צמחי הנוי 
המבוקשת לביטוח בהתאם להערכותיה 

המקצועיות.

על הזמנתך 
לקבלת הצעה 

להגיע לקנט עד 
15.9.2021


