
 
 
 
 
 

 2021 אוקטובר

 2022/2021יבול אישי לעונת נתוני ריכוז ביטוח הכנסה בפלחה 
 30.11.2021להעביר נתונים עד  ניתן

 לום רב,ש
פותחה  בפלחה ההכנסה ביטוח כניתת. 2021/2022פלחה לעונת  ביטוח חוזה חידוש לקראת נערכים אנו אלו בימים

 מגידולי הצפויה הכנסתם את לבטח הפלחה למגדלי מאפשר הביטוח. הפלחה עובדי וארגון הממשלה עם בשיתוף
 . ושיבולת שועל שעורה ,חיטההבעל הבאים: 

גידוליהם קנט מאפשרת למגדלי הפלחה לבטח את  ,האישיים לנתוניך יותר טוב התוכנית את להתאים כדי
 (.אזורי)ולא לפי ממוצע  אישי יבול לפי הכנסה בביטוח

 ביטוח לפי יבולים אישיים מקנה  שני יתרונות בולטים:
 . שלך ולא  מחושב לפי היבול האזורי תהיבול המבוטח מותאם ליכולת היצור האישי .1
את השינוי בהכנסתך ללא תלות   יםומשקפברמה האישית בכל חלקותיך  יםמתבצע מדגמי היבול בפועל .2

 אזור.מגדלים אחרים בבנתוני 

 לחוזה הביטוח(: הביטוח הכנסה בפלחה לפי יבול אישי )לפרטים מלאים אנא פנל כללייםפרטים 

 ממוצע כמות יבול הגרעינים בק"ג לדונם על פי ממוצע אישי של המבוטח לפי כל  - יבול הגרעינים המבוטח
, יחד ולכל החלקות ושיבולת שועל שעורה ,האישיים שלו בשמונה השנים האחרונות של גידולי חיטה יםהיבול

 . קנט אישורבדיקה ול ובכפוף

 יחד  ושיבולת שועל שעורה ,בק"ג לדונם של גידולי חיטה הממוצעכמות יבול הגרעינים  - יבול הגרעינים בפועל
 . הנזקים מטעם קנטמעריך על ידי בכל החלקות, שיקבע באופן אישי 
ובכל מקרה כך לקנט על קרות מקרה ביטוח מידית עם היוודע לו על  המבוטחיבול זה יקבע רק במקרה בו הודיע 

מעריך נזקים מטעם לפי מדגמים שיבצע לא יאוחר ממועד הקציר, וזאת על סמך בדיקה של היבול הקיים בפועל 
 במלואה. נקצרה שלא לחלקה לדונם"ג ק 30 -מ פחות לא מקרה ובכל המבוטחבחלקותיו של קנט 

 של היבול נתוני כל את מועד מבעוד הכן אנא אישיה ךיבול המתבסס על  כנסהה לביטוח להצטרף ברצונך אם
עבור ביטוח לפי יבול היבול במידה והעברת לקנט את נתוני  .(2013/14-2020/21) האחרונות הגידול עונות שמונה

 .2020/21לשלוח רק את הנתונים עבור עונת תוכל אישי בעונה הקודמת 
תחילת  לפניהאישיים אנא הכן מבעוד מועד בקובץ המצורף לצורך העברת הנתונים לבדיקה  את נתוני היבול

לקנט שמורה הזכות להחליט כי אינה מקבלת את נתוני היבולים כבסיס לביטוח לפי יבול  ההרשמה לביטוח.
 אישי.

 לתשומת לבך, ההרשמה לביטוח הכנסה לפי יבול אישי מותנית בביטוח החלקות כנגד נזקי טבע. 
 הכפר ופיתוח החקלאות שמשרד בכך מותנית, קנט ידי על בפועל הכנסה ביטוח מכירת כי להדגיש ברצוננו

 .לביטוח המתאים התקצוב את יאשר

 .Avi@kanat.co.ilאו במייל  03-6270200לפרטים נוספים ניתן לפנות לאבי במחלקת ביטוח 
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