
 
 22/202120לחוזה ביטוח פלחה  4נספח 

 לשנת שמיטהנזקי טבע ביטוח 

בכפוף לרכישת ביטוח על פי נספח זה מראש על ידי המבוטח )להלן: "המבוטח"(, נספח זה יהווה חלק בלתי 
)להלן: "חוזה הביטוח"(, ויחולו עליו כל תנאי חוזה הביטוח,  2021/2022נפרד מחוזה ביטוח פלחה לעונת 

בכל מקרה של סתירה בין  למעט השינויים שיבואו במקום תנאי חוזה הביטוח והתוספות המפורטים כדלקמן.
 תנאי חוזה הביטוח למפורט בנספח זה, יגבר האמור בנספח זה.

ידי המבוטח, יוכל המבוטח לרכוש ביטוח בתמורה לתשלום תוספת דמי ביטוח שישולמו למבטח מראש על  .1
, שיבולת שועלוחיטה, שעורה  -גידולי הדגניםל )חלק ב' לחוזה הביטוח( במסגרת נספח זהנזקי טבע 

 כנגד כל הסיכונים המכוסים בחוזה הביטוח. 6.9.21אשר נזרעו לפני 

ול שביקש לבטח המבוטח מתחייב לבטח במסגרת נספח זה את כל השטחים בהם הוא מגדל את מין הגיד .2
 .לעיל 1ואשר נזרע בזריעה מוקדמת כמוגדר בסעיף  במסגרת נספח זה

כתוצאה מעצירת גשמים או כתוצאה נזקי טבע למרות האמור בחוזה הביטוח, בקרות מקרה ביטוח  .3
מטעמי  ובתנאי שחלקה זו לא נזרעה מחדש ,להלןכמוגדר  , הכלמציפורים, שיגרום לזריעה שנפסדה

לחוזה הביטוח  3שבנספח  ה'יפוצה המבוטח בגין הוצאות זריעה שנפסדה כמפורט בטור  ,שמיטה
  .ש"ח לכל דונם 50בתוספת ו

יהיה זכאי לתוספת של  לא הוא זרע את החלקה מחדשלמען הסר ספק, יובהר כי במידה והמבוטח 
 .כאמור לעיל ₪ 50-ה

מגדל שיבחר להצטרף לביטוח לפי  .1.9.21זה לא יאוחר מיום  נספחניתן להצטרף לביטוח על פי  .4
לשטחים אלו. לאחר מועד זה  2021/22נספח זה יוכל לרכוש עד למועד זה גם ביטוח הכנסה לעונת 

 לא יוכל לרכוש ביטוח הכנסה לשטחים אלו.

 לדמי ביטוח תווסףת לכל דונם. תוספת זו ₪ 3 תעמוד עלתוספת דמי הביטוח עבור זריעה מוקדמת  .5
  לחוזה זה. 3בנספח המפורטים  נזקי טבע

 למען הסר ספק תוספת דמי ביטוח הנה תוספת מינימאלית ולא תינתן עליה הנחת העדר תביעות. 

וככל  2020/21יחושבו על בסיס דמי הביטוח הידועים של עונת ביטוח והכנסה דמי ביטוח נזקי טבע 
 יתחייב להוסיפם., ויהיה הפרש בדמי הביטוח בין העונות המבוטח

בגין קרות מקרה ביטוח , יפוצו שטחי החיטה והשעורה שיבוטחו במסגרת נספח זהככל ויודגש, כי  .6
זריעה שנפסדה כאמור לעיל, שטחים אלו לא יוכלו לקבל פיצוי בגין ביטוח  נזקי טבע שארע בשל

 .2021/22הכנסה לעונת 

סיכון עצירת גשמים בגידולי הבעל המבוטחים יכוסה במסגרת נספח זה, ובלבד שעצירת הגשמים  .7
גרמה בשלב הזריעה בלבד לזריעה שנפסדה ובתנאי שזרעי החיטה )למעט זרעים אורגנים( הנם 

 זרעים מושבחים, מחוטאים ומאושרים על פי דין ועל סמך מסמכים ותעודות.

ים /ואו אי נביטה של זרעים ו/או אכילת זרעים או נבטים על ידי "זריעה שנפסדה" הנה קמילת צמח
 עקב מקרה ביטוח המתרחש בשלב הזריעה והמחייב זריעה שניה של השטח שנפגע. -ציפורים 

 .10.1.2022"שלב הזריעה" הנו עד ליום 

 כמוגדר בחוזה: בשלב הזריעה וגרם לזריעה שנפסדהקרה מקרה הביטוח  .8

עד לסכום  הביטוח עבור הנזק לגידול הראשון, בכפוף לתנאי חוזה הביטוח,ישולמו למבוטח תגמולי  .א
 .לחוזה זה 3' בנספח הכמפורט בטור  המירבי פיצויה

במידה והשטח הניזוק נזרע בגידול שונה מהגידול הראשון שניזוק, יהיה המבוטח חייב בתשלום  .ב
 .רו ביטוחדמי ביטוח בגין הגידול החדש בו נזרע השטח, ככל שירצה לרכוש עבו

 עצמית במסגרת נספח זה תהא כמפורט בחוזה הביטוח.ההשתתפות ה .9


