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 2022 ינואר

 2022 לעונת לקנאביס רפואי ביטוח
 28.2.2022 על הזמנתך לקבלת הצעה להגיע לקנט עד לתאריך

וי לנזקים העלולים סהכולל כימקיף נועדה לתת מענה ביטוחי תכנית הביטוח ביס. אהחלה ההרשמה לביטוח קנ 
  .בבית הצמיחההמצוי  ולרכוש  לבית הצמיחה הן ,יםלגידוללהיגרם הן 

רשת ביטחון דינאמית  למגדלי הקנאביס הרפואימספק הביטוח ההשקעות הגדולות הנדרשות מהמגדלים  לאור
 , אש ופגיעה תאונתיתאירועי מזג אוויר שוניםשתסייע במזעור היקף הנזקים הכלכליים העשויים להיגרם עקב 

ולא להישאר  מענה כולל ומקיףלך ממליצים לך לרכוש כבר היום בקנט את הביטוח שייתן  אנו .וכן מחלות ומזיקים
 .לסיכונים חשוף

 הביטוח: להלן דגשים עיקריים לתוכנית
  מתכנן דרש לבטח את כל מחזורי הגידול שהנך י, במסגרתה ת30.9.2022 - 1.10.2021תקופת הביטוח הינה

בית הצמיחה והציוד שבתוכו יבוטחו בהתאם לסקר מקדים  .נפרדלכל מחזור גידול גבול אחריות  .לתקופה זו
 אשר יקבע את ערכי הביטוח.

 שיון גידול קנאביס רפואי עדכני ותקף מאת משרד הבריאות )יק"ר( ולעמוד בכל תנאי יעל המבוטח להחזיק בר
 .IMCGSPותקן  IMCGAPלרבות תקן  הרישיון

 כל המבנים המבוקשים לביטוח נבנו וקיבלו אישור הנדסי לתקינותם והנם בעלי תווי תקן מתאימים.  
  בבית הצמיחהגידול והרכוש ל בתי הצמיחה המשמשיםשלושה מרכיבים: גידול הקנאביס הרפואי,  כוללהביטוח . 
  בהתאם לסיכונים גידול הקנאביס הרפואי מבוטח עבור נזק כמותי בלבד הנגרם כתוצאה מנזקי טבע ואסונות טבע

 יובהר כי אין כיסוי ביטוחי לנזק איכותי במסגרת חוזה הביטוח. בחוזה הביטוח.ולתנאים המפורטים 
 ומסך הנזק )בכפוף גידול, נזקים לעבור באחוזים מגבול אחריות המבטח  תחושב בנפרד -השתתפות עצמית

  .הרכושאו בית הצמיחה למינימום( עבור נזקים ל
  ורשימות המלאי ובביצוע סקר בשטח המבוקש  , השאלוןבמילוי כלל טפסי הביטוחההצטרפות לביטוח מותנית

 .ע"י קנט לביטוח
 מסובסדות על ידי המדינה )למעט סיכוני אש, נזק ופגיעה תאונתית( פרמיות ביטוח נזקי טבע ואסונות טבע 

 בהתאמה. %80 -ו %35בשיעורים של 

 :כיצד מצטרפים לביטוח
  לאחר ביצוע סקר בשטח המבוקש לביטוח  .ב"המצ הצעה לקבלת ההזמנה טפסיב הנדרשים הפרטים למלא אתיש

 ובכפוף לתוצאות הסקר נשלח אליך הודעת תשלום לדמי הביטוח הנדרשים.
 לא כולל יום  הביטוח דמי של מלא תשלוםמ ימים 3 חלוף ולאחר קנט אישור לאחר רק לתוקף יכנס הביטוח(

 .ביטוח מקרה קרה לאלמועד זה  שעד ובתנאי התשלום(
  למייל יש לשלוח את הטפסיםkanat@kanat.co.il  לתשומת לבך, במידה ולא קיבלת 6270206-03 לפקסאו .

 .במשרדי קנט והתקבל הטפסיםהפקס במשרדינו, עליך לוודא כי אכן המייל או אישור על קבלת 
 ביטוח מקרה ארע לא זה למועד שעד ובתנאי, 28.2.2022  -הנו  לביטוח להצטרפות האחרון המועד. 

 תגמולי ביטוח בהעברה בנקאיתתשלום 
באמצעות מס"ב )העברה בנקאית( ובכך לזרז את   במקרה של זכאות לתגמולי ביטוח, ניתן לקבל את תגמולי הביטוח

קבלת התשלום בפועל. כדי לקבל את תגמולי הביטוח באמצעות מס"ב, עליך למלא טופס אותו תוכל להוריד ישירות 
 .מחלקת הנהלת חשבונותלמאתר קנט או לקבלו בפנייה 

 שלך הביטוח פוליסת את לקבל תוכל שבאמצעותה מערכת מיישמים אנו, ללקוחותינו השירות שיפור במסגרת
 "ב.המצ הביטוח בטפסי האלקטרוני הדואר פרטי את לעדכן נבקשך, כך לצורך. האלקטרוני הדואר באמצעות

, אין לראות בו 2022 לעונת קנאביס רפואי ביטוחחוזה מכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד אודות  ,לתשומת לבך
, לפי העניין,  ול נספחיעהחוזה  . והביטוח או להליך כריתת המסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוז

הביטוח כולל סעיפים שונים ובכללם סעיפי התניות,  ההקובע לכל עניין ועניין. חוז הואו הסופי והמחייבך המסמוא ה
 בטרם רכישת הביטוח. ווסייגים לתחולת הביטוח, ועליך לקרוא אות השתתפות עצמית

  בטלפון במשרדי קנטלפנות למחלקת ביטוח או  www.kanat.co.ilהביטוח תוכל למצוא באתר קנט  יאת חוז
.kanat@kanat.co.ilאו במייל  6270200-03

mailto:kanat@kanat.co.il
http://www.kanat.co.il/
file:///C:/Users/hila/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/CVG9Z3PK/kanat@kanat.co.il
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 2022 לעונתקנאביס רפואי הזמנה לקבלת הצעה לביטוח 
 28.2.22 לקבלת הצעה להגיע לקנט עד לתאריךעל הזמנתך 

 ___________ :קנט מספר ___________________________ :תכתוב _____________________ :חברה שם

 ______________ פקס: _______________ טלפון:  _____________________ / ח.פ: ת.ז

 ________________________________ :E-mail ______________ נייד: _________________ שם איש קשר:

על מנת לסייע לנו לזהות אותך בכל  לנוחותך צרפנו את פרטיך האישיים. במידה ואינם מדויקים נא עדכן על טופס זה.
 למלא את הפרטים הבאים. פניה טלפונית, נבקשך

 תידרש לענות על שאלות אלו: ,שים לב, בפניותיך הבאות אלינו

 ______________________  למדת בו היסודי הספר בית שם ____/____/____ שלך לידה תאריך

 ,30.9.20לרבות כל מחזורי הגידול עד ליום  ,שבבעלותי ובהחזקתי גידולי הקנאביס הרפואישטחי כל נני מבקש לבטח את ה
  :לפי הפירוט הבא ,2022 לעונתקנאביס רפואי בהתאם לתנאי חוזה ביטוח 

 טבלת מועדי שתילה / פריחה / קטיף ויבול צפוי:

 הזן
מועדי 
 שתילה

מועדי 
 פריחה

 מועדי קטיף
מספר 

מחזורים 
 בשנה

מספר 
צמחים 
 לדונם

יבול ק"ג 
 יבש / דונם

 הערות

        

        

        

        

        

  -למבקש לרכוש ביטוח קנאביס רפואי  שאלון
 ממשק

 . ציין את שמות אנשי הצוות וניסיונם בגידול_____________________________________________________1

 __________________________________________________ biosecurity. ציין פעולות שננקטות לשמירת 2

 היסטוריה ביטוחית

 האם ביטחת בשלוש השנים האחרונות את הגידול? כן / לא.

 השנים האחרונות, האם אירעו נזקים בשלוש השנים האחרונות? ? כן / לא. בשלושאם לא היית מבוטח 

 ך נדחתה? כן / לא.האם בשלוש השנים האחרונות ביקשת להיות מבוטח ובקשת

 מאיזו סיבה: _______________________ אם כן, באיזו חברה: __________________ באיזו שנה: ________

 :הרכוש בחווה

 כן / לא האם קיים גנרטור חירום בעל הספק מתאים להפעלת החווה? .1

 כן / לא האם קיימת הפעלה אוטומטית של הגנרטור בנפילת מתח? .2

 ____________________________באיזו תדירות מבוצעת בדיקת תקינות של הגנרטור וההפעלה האוטומטית?  .3

 ________________________.חודש, מתי נרכש ?  18מה גיל מצברי הגנרטור ? ________________ אם מעל  .4

בנובמבר  1האם מופעלים בין  –כן  כמה: ______ אם –אם כן   כן / לאהאם מותקנים אמצעי חימום בחללי הגידול?  .5
 .כן / לאבמרץ ברציפות?  31-ל

 אם כן מה גובה הגדר______________   האם המתחם מגודר כן / לא .6

 האם קיימת מערכת אזעקה בעלת משדר אלחוטי למקלט כיס או טלפון אלחוטי? כן / לא .7

 ___________________________________________________אם כן, לאילו בעלי תפקידים היא משדרת? 



 

3 

 ציין את מערכות טיוב המים בחווה_______________ ציין את מקורות המים להשקיה בחווה________________ .8

 ________________________________________________ ציין את מקור הצמחים ושלבי הגידול עד שתילה .9

 ציין את מספר הכוורות לדונם____________ ציין את שם הגורם המעניק שרותי האבקה___________________ .10

 _________________________________________ _____________ השתילים/זרעיםאישור בריאות צרף  .11

 אוטומטיות קיימות בחווה ואמצעי ההתראה הקיימים:ציין אלו מערכות  .12

 _________________________________________________________________________ השקיה  .א

 ___________________________________________________________ ( EC-ו PHדישון )כולל מדי  .ב

 _______________________________________ __________________________________ וילונות  .ג

 ______________________________________________________________ תאורה פוטופריודית   .ד

 _______________________________________________________ מסכים )הצללה, החשכה, תרמי( .ה

 _______________________________________________________________ מאווררים לסילוק חום .ו

 ________________________________________________________________________ מסחררים .ז

 ______________________________________________________________________תנורים: ___ .ח

 ציין את רמת הסיכון לגידול ולמבנה .13
לס גידול לא קיים סיכון גידול גורם הנזק י גידול יכון ק ינונ ה גידול סיכון ב ( הערות סיכון גבו  )מועד הסיכון, חלקי הצמח בסיכון וכו'

 גורם הנזק
 גידול

 הערות
 סיכון )מועד הסיכון, חלקי הצמח בסיכון וכו'(

 לא קיים
 סיכון גבוה סיכון בינוני סיכון קל

      קרה

      סערה

      שרב

      ברד

      שיטפון

      מחלות ומזיקים

      שלג

      אש

 פרטי המבנה המבוטחים .14

מס' 
 סד'

 מס' / שם מבנה
יצרן 

 המבנה
 דגם

 שטח
 (דונם)

שנת 
 הקמה

שווי 
 לביטוח
 )מבנה(

 /דונם₪

 שווי
לביטוח 
 )רכוש(

 /דונם₪

מספר 
צמחים 
 במבנה

 חימום
 כן/לא

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          
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 אם המבנים מתוצרת עצמית פרט את שלבי ההקמה וצרף מפרט הנדסי. .15

_________________________________________________________________________________ 

 כן / לא.  ?האם קיימים חיזוקי שלג .16

 .IMC-GSP, אישור IMC-GAPביס רפואי )יק"ר(, אישור ארישיון לגידול קנ, : תחשיב גידולמסמכים עדכניים נא לצרף .17

 _____________________________________________________________________הערות נוספות:  .18

_________________________________________________________________________________ 

דית יילעיל הנני מתחייב לדווח על כך מ יהנני מצהיר כי כל מה שרשמתי לעיל הנו אמת וכי אם יחול שינוי באיזה מתשובותי

 .לקנט, ולראיה באתי על החתום

  הצהרת והתחייבות המבוטח

ידוע לי כי חתימתי על גבי טופס זה תהווה הזמנה לקבלת הצעה מטעמי. כמו כן ידוע לי כי הצעתי זו, לאחר שתתקבל  .1
לבדיקת הביטוח מותנה בסקר מקדים שיבוצע ע"י מעריך קנט ותאושר ע"י קנט, תהווה חלק בלתי נפרד מחוזה הביטוח. 

הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט ולאחר חלוף  המפורטים ואישורם לביטוח. תקינות הגידולים מבנים והרכוש 
ובתנאי  ימים מתשלום מלא של דמי הביטוח )לא כולל יום התשלום( ובתנאי שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה 3

י דף חישוב דמי הביטוח, והכל בכפוף לאישור מעריך שהתשלום יתבצע לא יאוחר מהמועד האחרון הנקוב על גב
 קנט ותנאי חוזה הביטוח. 

אני מצהיר כי כל המידע, שנמסר על ידי הינו מלא ונכון, וכי לא העלמתי מידע או פרט העלולים להשפיע על החלטת  .2
אין כדין. החזקתי בבעלותי ובבוטח כל שטח הגידול, המבנים והרכוש שקנט לקבל את הביטוח או לקבוע את תנאיו. 

כל סימן לנזק מסיכון מכוסה בביטוח הקנאביס בגידולים המבנים והרכוש המוצעים לביטוח ולא ארע בהם כל מקרה 
 ביטוח הידוע לי.

הנני מתחייב לקרוא ולקיים את כל הוראות חוזה הביטוח. הנני נותן לקנט רשות לעשות שימוש בפרטים שנתתי לעיל  .3
כתובת מייל וכתובת ביתי לצורך העברת מידע אלי. במידה ולא אהיה מעוניין לקבל שירות זה, לרבות מספר טלפון נייד, 

 אודיע על כך לקנט. 

וידוע לי  .IMCGSPותקן  IMCGAPתקן הנני מצהיר כי בידי רישיון גידול קנאביס רפואי מאת היק"ר והנני מגדל לפי  .4
 כי מדובר בתנאי לתחולת הביטוח. הנני ומתחייב לדווח לקנט על כל שינוי שיחול בקשר לנושא זה באופן מיידי.

הנני הח"מ מאשר בזאת למשרד החקלאות ופיתוח הכפר באופן בלתי חוזר עבור שנת הביטוח  – העברת מידע .5
החקלאות ופיתוח הכפר ושנוגע באופן ישיר  הנוכחית ובכפוף לכל דין, להעביר לקנט מידע המצוי ברשות משרד

 לגידול למבנה ולרכוש המבוטח על פי פוליסת הביטוח שלי.

הנני מצהיר כי פעולותיי הקשורות בחוזה הביטוח עם החברה הן עבור עצמי  – איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור .6
 יע על כך מיידית לחברה.וכי אינני פועל בעבור אחר. במידה ואפעל עבור אחר הנני מתחייב להוד

 תאריך: ___________ חתימה: ____________________ __________________________שם המבוטח: ___


