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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 שלך
בטפסי הביטוח המצ"ב.
מכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד אודות
ביטוח הדרים המוצע לך ,אין לראות בו מסמך מחייב
ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח
או להליך כריתתו .חוזה ביטוח הדרים לעונת
 2022/2023על כל נספחיו ,לפי העניין ,הוא המסמך
הסופי והמחייב והוא הקובע לכל עניין ועניין .חוזה
הביטוח כולל סעיפים שונים ובכללם סעיפי התניות,
השתתפות עצמית ,וסייגים לתחולת הביטוח ,ועליך
לקרוא אותו בטרם רכישת הביטוח.

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

חוזה וטפסי הרשמה
לביטוח הדרים

לצפיה בסרטון על
ההבדלים בין ביטוח נזקי
טבע לביטוח אסונות טבע
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ביטוח הדרים
לעונת
על הזמנתך
לקבלת הצעה
להגיע לקנט עד

2022/2023

31.3.2022
שלום רב ,בימים אלו אנו מחדשים את ביטוח ענף הדרים.
בשנים האחרונות העולם מתמודד עם משבר אקלים נרחב הנובע מההתחממות הגלובאלית,
הגורמת לשינויי אקלים בלתי צפויים לכלל ענפי החקלאות .בישראל ,שנת  2021החלה בעצירת
גשמים ארוכה וטמפרטורות גבוהות .הסתיו החם והמחסור במנות הקור ,הובילו בהמשך למחסור
משמעותי ביבול .בהמשך השנה ,היינו עדים לתופעה הפוכה – גשמים מרובים וברד כבד שפגעו
קשות בגידולים ,ובפרט בענף ההדרים .בעקבות נזקי עונת  2020/21פיצינו את מגדלי ההדרים
ב 24-מיליון .₪
יצוין כי בשלוש העונות האחרונות פיצינו את מגדלי ההדרים המבוטחים בסכום כולל של
כ 59-מיליון  ,₪כ 55.5-מיליון  ₪מתוכם שולמו למבוטחים בביטוח המורחב .ובכך סיפקנו למגדלי
ההדרים המבוטחים ,רשת ביטחון דינאמית ומזערנו את היקף הנזקים אליהם הם חשופים.
מועצת הצמחים ענף ההדרים ,רכשה ביטוח נזקי טבע בסיסי וביטוח אסונות טבע בסיסי
לפרדסים מניבים לכל מגדלי ההדרים אשר רשומים במועצה כחוק .הביטוח מכסה נזקים רק
עבור המגדלים ,הזנים והיקף השטח שיועברו לקנט ברשימות המועצה.
רכישת ביטוח מורחב ישירות בקנט תאפשר לך הגנה טובה יותר בעת נזק .אנו ממליצים לך
לרכוש כבר היום בקנט את הביטוח המורחב שייתן לך מענה כולל ומקיף כנגד נזקי טבע
ואסונות טבע.
להלן דגשים ושינויים עיקריים בחוזה הביטוח
(רשימה חלקית ,כלל השינויים מופיעים בחוזה הביטוח):

כללי:
עודכנו בחוזה הביטוח  -דמי ביטוח וסכומי
השיפוי ,היבול מבוטח ,תאריכי עדכון יבולים,
תאריכי סיום קטיף ,תאריכי סיום הביטוח
וטבלת בתי האריזה.
חוסר במנות קור – עודכנה ההגדרה,
כמפורט בחוזה הביטוח.
ביטוח בסיסי נזקי טבע ואסונות
טבע – במרבית הזנים הוקטנו היבולים
הנורמטיביים ועודכנו סכומי הפיצוי במקרה
של נזק כמותי.

הוגדל היבול הנורמטיבי בזנים אור ,אודם,
מינאולה ,ליים ,המלין וסצומה.
ביטוח נזקי טבע – הושוו סכומי הפיצוי
לנזק איכותי ולנזק כמותי.
נספח בתי אריזה  -לנוחותך מצורפת
הרשימה העדכנית של בתי האריזה
המופיעים בחוזה ובהם ניתן לבצע הערכת
נזקי איכות בעונת  .2022/2023לתשומת
לבך -בתי אריזה שלא עמדו בתקן לא
נכללו בחוזה הביטוח .פרי שייארז בהם,
לא ייבדק ע"י קנט ולא יהיה זכאי לפיצוי
בגין נזקי איכות.

נגעי הסגר  -הסיכון מכוסה במסגרת ביטוח
אסונות טבע לפרדסים מניבים ולפרדסים
שאינם מניבים ,כמפורט בנספח מתקן עבור
נגעי הסגר ולפי תנאי חוזה ביטוח הדרים.
הביטוח נרכש ע"י מועצת הצמחים לכל
המגדלים הרשומים אצלה כחוק עבור
השטחים המניבים בלבד .מגדל שלא רשום
במועצה ומגדל שיש ברשותו פרדסים לא
מניבים ,יוכל לרכוש ביטוח כנגד סיכון זה
ישירות בקנט במסגרת ביטוח אסונות טבע
מורחב.
חישוב תגמולי הביטוח יבוצע לכלל הענפים
המבוטחים כנגד סיכון זה ולאחר תום תקופת
הביטוח ובכפוף לגבול אחריות המבטח,
כמפורט בחוזה הביטוח.

ביטוח נזקי טבע
הנחת העדר תביעות  -תחושב לכל זן ושיטת
גידול בנפרד .זן שבוטח בעונת  2021/22ולא
קיבל תגמולי ביטוח בעונת  ,2020/21תתווסף
הנחה בשיעור  5%להנחה שקיבל ב.2021/22 -
במידה ושולמו תגמולי ביטוח בעונת ,2020/21
תופחת ההנחה בשיעור של .30%
השתתפות עצמית  -למבוטח לו ארע ו/או
למבוטח המחזיק בשטח בו ארע מקרה ביטוח
נזקי טבע באותו זן פרי 3 ,עונות או יותר
במהלך  6העונות הבאות :מעונת 2015/16
ועד עונת ( 2020/21כולל) ,יגדל שיעור
ההשתתפות העצמית ב 5% -נוספים על
האמור בחוזה הביטוח.

ביטוח אסונות טבע
הגבלת היבול הנורמטיבי למגדלים עם
נזקים חוזרים  -למגדל או לפרדס בו ארע
מקרה ביטוח אסונות טבע  3עונות או יותר
מתוך  6עונות הביטוח הבאות :מעונת
 2015/16ועד עונת ( 2020/21כולל) ,יופחת
היבול הנורמטיבי ,ויעמוד על  70%מהיבול
הנורמטיבי של הפרדס לפי גילו .תוכל לבקש
להגדיל את היבול המבוטח מראש בהצגת
נתוני שיווק בכפוף לאישור קנט.

ביטוח פרדסים טרם הנבה
הביטוח הבסיסי אינו כולל ביטוח של פרדסים
שאינם מניבים .אם ברשותך פרדסים לא מניבים
תוכל לבטחם בביטוח אסונות טבע ישירות
בקנט ע"י מילוי הטופס המצ"ב.
לתשומת לבך ,מומלץ לבטח פרדסים לא מניבים
בסמוך לנטיעה בכדי לקבל כיסוי מלא לפרדס.

כיצד מצטרפים לביטוח במסלול
המורחב?
תוכל להצטרף לביטוח בקלות ע"י מילוי
הטפסים המצורפים:
בחר את רמת הביטוח הרצויה .יש לבטח את
כל השטח והיבול בכל החלקות מאותו זן
באותה רמת ביטוח.
בחירת יבול מבוטח:
❍בביטוח נזקי טבע  -קבע את כמות היבול
הצפויה בכל חלקה וחלקה.
❍בביטוח אסונות טבע  -ניתן לבחור בין:
 .1ביטוח לפי יבול נורמטיבי.
 .2ביטוח על סמך ממוצע היבולים ששיווקת
בארבע עונות ( )2017/18-2020/21לכל
זן בנפרד .במקרה זה עליך להעביר
לקנט את נתוני השטח והיבול המשווק
האישיים שלך בארבע עונות אלו על גבי
טופס ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח
אסונות טבע המצ"ב בליווי:
❍אישור היצואן או היצואנים אליהם
שווק הפרי בארבע העונות.
❍אישור התעשייה על קליטת פרי
ישירות מהפרדס (שלא באמצעות
היצואן).
❍אישור רואה חשבון על כמויות הפרי
שנמכרו ישירות לשוק המקומי.
❍אם ברשותך אישורים נוספים ,נא
לפנות למחלקת ביטוח במשרדי קנט
לקבלת אישור על תוקפם.
❍אם העברת בעבר את נתוני השיווק
של ארבע העונות (,)2017/18-2020/21
היבול המבוטח הסופי יחושב על סמך
ממוצע היבולים ששיווקת בארבע
עונות אלו לכל זן בנפרד ,בכפוף
לאישור קנט.

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
סמן את אחד ממסלולי התשלום
שבאמצעותו ברצונך לשלם את דמי הביטוח.
הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט
ולאחר חלוף  3ימים בפרדסים מניבים (או
חלוף  14ימים עבור פרדסים לא מניבים)
מתשלום מלא של דמי הביטוח (לא כולל
יום התשלום) ובתנאי שלא אירע מקרה
ביטוח עד למועד זה.
המועד האחרון להצטרפות לביטוח הינו
.31.3.22

באפשרותך להעביר את הצעתך במייל
 kanat@kanat.co.ilאו בפקס 03-
 .6270206לתשומת לבך ,במידה ולא
קיבלת אישור על קבלת המייל או הפקס
במשרדינו ,עליך לוודא כי אכן הצעתך
התקבלה במשרדי קנט.
קנט רשאית שלא לקבל את בקשתך
לביטוח בהתאם להערכותיה המקצועיות.

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 למחלקת הנהלת חשבונות.

