
ביטוח פלחה

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 פלחה המוצע לך, 

אין לראות בו מסמך מחייב ואין לגזור ממנו 
טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך 

כריתתו. 

חוזה ביטוח פלחה לעונת 2021/2022 על 
נספחיו הוא יהיה המסמך הסופי והמחייב 

והוא הקובע לכל עניין ועניין. חוזה הביטוח 
כולל סעיפים שונים ובכללם סעיפי התניות, 

השתתפות עצמית, וסייגים לתחולת הביטוח. 

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

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

kanat@kanat.co.il או במייל



ביטוח פלחה 
לעונת

2021/2022

בימים אלה החלה ההרשמה לביטוח פלחה לעונת 2021/2022.

בשנים האחרונות אנו עדים לשינויי מזג אוויר קיצוניים ובלתי צפויים, הנגרמים כתוצאה מההתחממות 
הגלובאלית וגורמים לנזקים כלכלים כבדים בענפי החקלאות השונים. אנו בקנט עומדים לצדכם 
מגדלי הפלחה המבוטחים, במטרה לספק לכם רשת ביטחון דינאמית ולמזער את היקף הנזקים. 

בשלוש העונות האחרונות הקיף תשלומי הנזקים למגדלי הפלחה היה בגובה של כ-71 מיליון ₪, 
חשוב לציין כי כ-26 מיליון ₪ מתוכם ישולמו בעונה החולפת בלבד בביטוח הכנסה. עיקר הנזק 

נגרם משנה שחונה במיוחד בדרום הארץ.

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

לידיעתך, בעת רכישת ביטוח נזקי טבע וביטוח הכנסה תקבל הנחה עבור גידולים המבוטחים בביטוח 
נזקי טבע )לא כולל את ביטוח שנת שמיטה(. 

להלן דגשים ושינויים עיקריים בחוזה הביטוח

ביטוח נזקי טבע
הביטוח מכסה סיכוני טבע מוגדרים כגון: קרה, 

סערה, שיטפון, עצירת גשמים ועוד. 

	 נערכו שינויים בנזקי הטבע המכוסים, 
כמפורט בחוזה הביטוח:

❍עבור עצירת גשמים בגידולי הבעל הוסר  	

סייג התלות בכמות הגשמים ו/או הכרב.
❍עודכנה ההגדרה לסיכון שרב כבד ונוסף  	

כיסוי ביטוחי לגידולים נוספים בגין סיכון 
זה.

	 עודכנה הגדרת שלב הזריעה.
 הוספה הגדרה לנזק מוחלט שנגרם כתוצאה 

מנזק כמותי.
	

	 הוספה הגדרה לחישוב פיצוי בחמניות שלחין 
)מכלוא בלבד( כתוצאה מאירוע שרב כבד.

	 שונה סעיף השתתפות עצמית:
❍בקרות מקרה ביטוח בגידולי הזרעים  	

כתוצאה משרב כבד.
❍בנזקי רביצה בגידול קינואה. 	

	 עודכנו תעריפים וסייגים כמפורט בטבלת 
תעריפי הביטוח.

	 ביטוח קטניות לזרעים מותנה בהצגת הסכם 
חתום למכירת זרעים עם חברת זרעים.

	 תוכל לרכוש ביטוח המותאם ליבול המרבי 
הצפוי בכל חלקה.

	 הגבלת יבול מבוטח – קנט שומרת לעצמה 
את הזכות להגביל את היבול המרבי 

המאושר לביטוח. ניתן יהיה לבטח מעבר 
ליבול זה בהצגת נתוני יבולים אישיים 

בהתאם לדרישת קנט ובכפוף לאישור קנט.

כיצד מצטרפים לביטוח נזקי טבע 
וביטוח הכנסה?

	 מלא את טופס ההזמנה לקבלת הצעה 
לביטוח המצ”ב. שים לב, כל פרט בטופס 
חשוב, לכן עליך להקפיד למלאו בשלמות.
	 בטח כל חלקה בנפרד בהתאמה לשטח 

הזרוע. השטח חייב להיות לפי חלקה רציפה 
אחת, אין לאחד חלקות ולרשום אותן 

כחלקה אחת.
	 את קוד הגידול ניתן לאתר בדף דמי הביטוח 

וסכומי הפיצוי המרביים המצ”ב.
	 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 מספר החלקה 
https://bit.ly/2BR3fqr

	 בטופס ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח סמן 
את אחד ממסלולי התשלום שבאמצעותו 

ברצונך לשלם את דמי הביטוח.
	 המועד האחרון להצטרפות לביטוח הינו 

.30.11.2021
	 הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט 
ולאחר חלוף 3 ימים מתשלום מלא של דמי 

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

כדי להצטרף לביטוח, עליך להעביר 
לנו את המסמכים הבאים:

	 טופס הזמנה לקבלת הצעה ממולא וחתום. 
	 מפה ממוחשבת בה מסומנים השטחים 
המבוקשים לביטוח, באחד הפורמטים 
הבאים Shp, Dxf, Kml, Kmz, dwg או 

מספרי חלקה משרד החקלאות או מפה 
טופוגרפית. 

	 עבור ביטוח הכנסה בלבד: אישורים בדבר 
החזקתך בקרקע כדין ו/או הצהרה אישית 
שלך המאשרת את החזקתך בקרקע כדין.

שים לב 

1. בקשה שתועבר ללא הטופס ו/או ללא 
הצהרה ו/או ללא המסמכים הנדרשים 
בהודעת משרד החקלאות לא תטופל!

2. הודעה על אי אישור מתן תמיכה 
למבקש התמיכה, כאמור בהודעת 
משרד החקלאות, הנה למעשה אי 

עמידה בתנאי מקדים השולל אפוא את 
כשירותך לרכוש בקנט ביטוח הכנסה, 
ועל כן מהווה גם תנאי מתלה בפוליסת 

הביטוח.

3. היה ותתקבל בקנט הודעה כאמור, 
תחשב פוליסת הביטוח כאילו לא נכנסה 

לתוקף ולא תהיה זכאי לקבל בגינה 
תגמולי ביטוח.

4. בנוסף למפה שתעביר לקנט, עליך 
לערוך מיפוי של שטחי הגידול במשרד 

החקלאות. 

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.

	 תוכל לעדכן את השטחים המבוטחים לאחר 
סיום הזריעות, בתנאי שהבקשה לעדכון היקף 
השטח המבוטח הגיעה למשרדי קנט לפחות 

3 ימים לפני קרות מקרה ביטוח )לא כולל יום 
התשלום( וזאת עד לתאריכים המפורטים 

בחוזה.
	 שינוי ייעוד - בגידולים שביטחת למטרת 

שחת או תחמיץ והחלטת להשאיר לשם ייצור 
גרעינים או זרעים או בגידולים שביטחת לשם 
ייצור גרעינים או זרעים והחלטת להסב אותם 

למטרת שחת או תחמיץ, עליך להודיע על 
כך לקנט בכתב לפחות 7 ימים לפני קרות 

מקרה ביטוח. יש לציין את שם החלקה, גודל 
השטח וכן לפרט את ייעוד הגידול המעודכן. 
שינוי הייעוד יכנס לתוקפו רק לאחר אישור 

קנט ולאחר חלוף 7 ימים ממועד קבלת 
ההודעה בקנט )לא כולל יום התשלום(, 

ובתנאי שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד 
זה. לתשומת לבך, רק בקשות שיגיעו לקנט 

עד ליום 31/3/2022 יהיו זכאיות בנוסף 
להחזר דמי ביטוח בגין שינוי יעוד, ככל  

שיידרש.
	 במקרה של נזק מוחלט בחלקה המבוטחת, 

יסתיים הביטוח לגידול. במידה ותחליט 
לזרוע מחדש, עליך לרכוש ביטוח לחלקה 

מחדש.
	 במקרה בו אירע לאחר שלב הזריעה יותר 
מאירוע נזק אחד או נזק ממספר סיכונים 
מבוטחים לגידול המבוטח בשטח הניזוק 

תנוכה השתתפות עצמית לפי שיעור 
ההשתתפות העצמית הגבוה.

	 שים לב - בכל מקרה של נזק לחיטה 
כתוצאה מעצירת גשמים, המגדל יידרש 

להמציא מסמכים )תעודות משלוח של 
המוכרים, חשבוניות קנייה, תוויות מאריזות 
הזרעים וכו'( המעידים כי בחלקות הניזוקות 

נזרעו אך ורק זרעים מושבחים, מחוטאים 
ומאושרים )למעט זרעים אורגניים(. הצגת 

המסמכים המעידים על כך שהזרעים 
מושבחים, מחוטאים ומאושרים, תהווה תנאי 

לקבלת תגמולי ביטוח בעונת 2021/2022 
בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מעצירת 

גשמים.

ביטוח הכנסה
התוכנית תוכננה ופותחה מתוך מודעות והכרה 
בחשיבות הלאומית של החזקה ועיבוד השטחים 

הפתוחים ומאפשרת ייצוב מהותי בהכנסות 
החקלאים ויכולת משופרת לתכנון כלכלי.

קנט בשיתוף עם המדינה וארגון עובדי הפלחה, 
מאפשרת לך לבטח בביטוח הכנסה את גידולי 

החיטה, השעורה, שיבולת שועל ודגני חורף 
לתחמיץ הגדלים כגידול בעל ו/או בהשקיית 

עזר עד 150 מ”ק לדונם )באישור קנט בלבד( 
הנמצאים בבעלותך ובהחזקתך כדין. רכישת 

הביטוח אפשרית רק למי שירכוש בקנט ביטוח 
נזקי טבע לגידולים אלה. 

התוכנית שמה דגש על מחירי התוצרת ונותנת 
 מענה לשינויי המחיר הצפוי ושינויי שערי המטבע.

יש לבטח את כל השטחים מאותו סוג גידול 
במסגרת ביטוח ההכנסה, אך אין חובה לבטח 

את כל שטחי החיטה המיועדים לתחמיץ. 

לתשומת ליבך, הביטוח מוגבל בגבול אחריות 
כולל של המבטח ובכפוף לאישור משרד 

האוצר ותקציב המדינה, כפי שיפורט בהמשך 
בחוזה ביטוח פלחה לעונת 2021/2022 לכל 

המבוטחים.

	 ניתן לבחור באחת משתי רמות השתתפות 
עצמית, 25% או 20%. רמת השתתפות עצמית 

נמוכה של 20% תתאפשר לבחירה בכל 
האזורים למעט ה2, ה3, ה5, ה6 גם בביטוח 
לפי יבול אזורי וגם בביטוח לפי יבול אישי. 
במידה ובחרת ברמה זו יש לבטח את כל 

הגידולים בכל האזורים המאושרים לרמת 
ביטוח זו באותה רמה.

	 ניתן לרכוש ביטוח לפי יבול אישי למגדלים 
בהיקף שטח הגדול מ- 2,000 דונם ובכפוף 

לאישור קנט.
	 להצטרפות לביטוח לפי יבול אישי אנא פנה 

לאתר קנט או למחלקת ביטוח לקבלת טופס 
ייעודי.

	 רק עבור מגדלים אלו תיבחן ותוכר פחיתה 
בסכום המבוטח באופן אישי. ניתן להעביר 

נתוני יבול עבור ביטוח לפי יבול אישי עד 
לתאריך 30.11. היבול האישי יחושב לפי 

ממוצע של שמונה שנות יבול סה”כ.
	 ניתן לבצע שינויים בגודל השטח המבוטח 
עד ליום 31.12.2021 ובכפוף לאישור קנט 

והמדינה. 

על הזמנתך 
לקבלת הצעה 

להגיע לקנט עד 
30.11.2021


