
 

 2023/2022לעונת  יםטבע )כולל פרדסים טרם הנבה( בהדר ואסונותלקבלת הצעה לביטוח נזקי טבע  הזמנה
  31.3.22 על הזמנתך לקבלת הצעה להגיע לקנט עד לתאריך

 ______________ מס' קנט:________  מיקוד:_____________________________________  כתובת:_____________________________  שם המבוטח:

 ___________________________________________ :E-Mail________________  פקס:____________________ נייד: ___________________  טל':

 __________________ ת.ז:_________________________  מס' פרדסן:_______________________________________  ח ישיר בקנט:שם היצואן/ביטו
 .זה טופס על עדכן נא מדויקים ואינם במידה. האישיים פרטיך את צרפנו לנוחותך

 ____________: __למדת בו היסודי"ס ביה שם: ___/___/___ שלך הלידה תאריך: הבאים הפרטים את מלא, טלפונית פניה בכל אותך לזהות לנו לסייע מנת על
 :הבא הפירוט לפי 2022/2023 בבעלותי וברשותי מהזנים המפורטים להלן, בהתאם לתנאי חוזה ביטוח הדרים לעונתשההדרים הנני מבקש לבטח את כל שטחי 

 

 המבוטח והתחייבות הצהרת
על גבי טופס זה תהווה הזמנה לקבלת הצעה מטעמי. ידוע לי כי הזמנה זו לאחר שתתקבל ותאושר ע"י קנט, תשמש בסיס לביטוח ותהווה חלק  לי כי חתימתי ידוע .1

 בלתי נפרד מחוזה הביטוח.
ם מלא של דמי הביטוח )לא כולל מתשלו ימים בפרדסים לא מניבים( 14בפרדסים מניבים )או חלוף  ימים 3הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט ולאחר חלוף  .2

 .הביטוח דמי חישוב דף גבי על הנקוב האחרון מהמועד יאוחר לא יתבצע שהתשלום ובתנאי יום התשלום(  ובתנאי שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה.
ם להשפיע על החלטת קנט לקבל את הביטוח או לקבוע אני מצהיר כי כל המידע, המפורט לעיל, נבדק על ידי והינו מלא ונכון, כי לא העלמתי מידע או פרט העלולי .3

שטחי הגידול המבוקשים לביטוח נמצאים בתחומי מדינת ישראל )באזורים  בוטחו כל השטחים מאותו זן אשר בבעלותי ובהחזקתי כדין.אני מצהיר כי . את תנאיו
הנני מתחייב לקרוא  .ולא ארע בהם כל מקרה ביטוח הידוע לי לביטוח המוצעיםידול הג בשטחי בביטוח מכוסה מסיכון לנזק סימן כלאין המוחזקים והנשלטים על ידה(. 

  ולקיים את כל הוראות חוזה הביטוח.
 מעוניין אהיה ולא במידה. אלי מידע העברת לצורך ביתי וכתובת מייל כתובת, נייד טלפון מספר לרבות לעיל שנתתי בפרטים שימוש לעשות רשות לקנט תןהנני נו .4

 .לקנט כך על אודיע, זה רותשי לקבל
 – העברת מידע .5

לאות הנני הח"מ מאשר בזאת למשרד החקלאות ופיתוח הכפר באופן בלתי חוזר עבור שנת הביטוח הנוכחית, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של משרד החק (א)
נוגע באופן ישיר לגידול המבוטח על פי פוליסת הביטוח ופיתוח הכפר ובכפוף לכל דין, להעביר לקנט מידע המצוי ברשות משרד החקלאות ופיתוח הכפר וש

המבוטח, סוג הגידול, שיטת הגידול,  (GIS)שלי. למען הסר הספק יובהר כי המידע יהיה כפי המפורט להלן בלבד: היקף השטח בדונמים, מיקום שטח הגידול 
ידי השירותים להגנת הצומח במשרד הנוגעות לגידול המבוטח ומידע עבור  שנת נטיעה, תאריך זריעה, תאריך שתילה, תעודות ייבוא וייצוא ככל שהוצאו על

   ניטור וגילוי מחלות/נגעים וביעורם בענף הצומח שבוצעו בחלקה של המבוטח.
 שבהחזקתי. הנני הח"מ מאשר בזאת לקנט באופן בלתי חוזר להעביר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר כל מידע המצוי ברשות קנט ושנוגע לגידול המבוטח (ב)

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

__________________חתימת המבוטח או נציגו המוסמך ____ ___________________שם החותם: ____________ ___________תאריך החתימה: _____

 זן כללים נתונים החלקה ומיקומה כללים שם נתונים מספר כללים נתונים
 כללים שנת נתונים

ה  / חודשנטיע
 ()דונם מבוטח כללים שטח נתונים מספר חלקה משרד החקלאות כללים נתונים

 ביטוח  טבע רמת נזקי
  לזן

  טבע יבול נזקי
  מבוטח

 )טון לדונם( 

בע אסונות   רמת ט
ן ביטוח  לז

בע אסונות   מבוטח יבול ט
בע אסונות ב ט  מני

  לא/כן

  טבע אסונות טבע נזקי כללים נתונים

 זן החלקה ומיקומה שם 'מס
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/ נטיעה
 חודש

מספר חלקה 
משרד 

 החקלאות

 שטח
 מבוטח
 )דונם(

 רמת
 טוח בי

  לזן

  יבול
  מבוטח

 )טון לדונם( 

  רמת
 ביטוח

 לזן
 מניב  מבוטח יבול

  לא/כן

 לא/  כן ממוצע שיווקים/  נורמטיבי ב/  א  /ב/גא      .1

 לא/  כן ממוצע שיווקים/  נורמטיבי ב/  א  /ב/גא      .2

 לא/  כן ממוצע שיווקים/  נורמטיבי ב/  א  /ב/גא      .3

 לא/  כן ממוצע שיווקים/  נורמטיבי ב/  א  /ב/גא      .4

 לא/  כן ממוצע שיווקים/  נורמטיבי ב/  א  /ב/גא      .5

 לא/  כן ממוצע שיווקים/  נורמטיבי ב/  א  /ב/גא      .6

/ב/גא      .7 ב/  א   ממוצע שיווקים/  נורמטיבי  לא/  כן   

   "כ:סה



 

 לביטוח זמנה לקבלת הצעהטבלת הועדכון הנחיות למילוי 

 מספר החלקה לפי מספור המגדל.  - מס חלקה 

 שם החלקה לפי המגדל. במידה והיה שינוי אנא מחק ורשום ליד את השם החדש. - שם חלקה 

מטר ו/או גידור ו/או  3 עולה על שרוחבהגידול מבוטח המופרד על ידי דרך חקלאית  זןתו שתול באוהשטח  - חלקה

  גידול חקלאי אחר.

 יש לוודא כי פירוט החלקות כפי שמופיע בטבלה, תואם את חלוקתן הפיזית בשטח.  -

 וחודש נטיעה שנת נטיעה/החלפה-  

 MM/YYYYה הבאה ומעלה יש לציין את חודש הנטיעה בצור 2020עבור נטיעות משנת  -

 במידה וממוזגת שנה עם כוכבית המשמעות היא שנת החלפה.  -

 רק אם המגדל ביצע חיגור לענפים.כמניבים עבור ביטוח אסונות טבע ליבולים יחשבו  פרדסים - אורבזן  -

 לרשום את מספר החלקה לפי המיפוי  ישעבור כל חלקה אותה ביקשת לבטח   - החקלאות משרד חלקה מספר

שרד החקלאות. במידה ועדיין לא ביצעת את הרישום ביכולתך לעקוב אחר ההנחיות בקישור הבא לצורך במ הקיים

 . https://goo.gl/0TflX8 קהמציאת מספר החל

  לבטח את כל הפרדסים מאותו זן באותה רמת ביטוח יש -רמת ביטוח.  

ורמת הביטוח.  המבוטח רצונך להצטרף לביטוח עליך לבחור/לרשום את היבולבמידה וב -כל אחד מהביטוחים ב -

 במידה ולא סימנת/רשמת את היבול המבוטח ורמת הביטוח לא תבוטח בביטוח מורחב.

 יבול מבוטח: 

בחלקות שבוטחו בעונה קודמת לפי יבול נמוך מהנורמטיבי, חידוש הביטוח בטופס ההצעה  -ביטוח נזקי טבע -

 נורמטיביהוא לפי יבול 

בקשה לבטח בביטוח אסונות טבע יבול הגדול מהיבול נורמטיבי / ממוצע שיווקים.  - ביטוח אסונות טבע -

-2017/18 בהצגת נתוני השיווק שלך בארבעת עונות הגידול הרצופות  יתהנורמטיבי המפורט בחוזה הביטוח, מותנ

ל המבוטח הנו היבול הנורמטיבי, כמפורט ובאישור מראש ובכתב מקנט. בשנות הניבה הראשונות היבו 2020/21

  בחוזה הביטוח ואין אפשרות להגדילו. 

  ובתנאיבהם מצוין בחוזה הביטוח אחרת. למעט הזנים  30.9.2022בביטוח נזקי טבע אפשרי עד עדכון היבולים 

ספת עד כלשהו ובכפוף לאישור המבטח, ותשלום תו נזק אירוע לפני ימים 7 לפחות קנט למשרדי תגיע שהבקשה

 .(קנט במשרדי התקבל אכן שהפקס טלפונית לוודא)יש  למועד הנקוב במידה ויידרש לכך

  .בביטוח אסונות טבע, במידה וברצונך להצטרף לביטוח עליך לבחור/לרשום את סוג היבול ורמת הביטוח 

  ב.במידה ולא סימנת/רשמת את היבול המבוטח ורמת הביטוח, לא תבוטח בביטוח אסונות טבע מורח

 .במטעים שאינם מניבים אין צורך למלא רמות ביטוח ויבול מבוטח 

  לא מניבים בסמוך לנטיעה בכדי לקבל כיסוי מלא למטע.פרדסים לתשומת לבך, מומלץ לבטח 

 במידה ויש שינוי משנה קודמת, יש לרשום את השינוי בעמודה הריקה. *

דמי הביטוח לאחר שתקבל, תבדוק ותאשר את בקשת קנט תשלח לך את חישוב סכומים אלו הם לידיעה בלבד.  **

יוצגו רק במטבעות קיימים  ,הביטוח שלך. דמי הביטוח המוצגים לעיל יעוגלו בסוף החישוב לאחר אישור בקשת הביטוח

  .והוא הסכום שיגבה ממך

https://goo.gl/0TflX8


 

 2023/2022לעונת  הדריםב טבע אסונות לביטוח הצעה לקבלת הזמנה
 31.3.22 נט עד לתאריךעל הזמנתך לקבלת הצעה להגיע לק

 ____: _______קנט' מס :_______ מיקוד ___________________: __כתובת: ________________ המבוטח שם

 ________________________: _____E-Mail  _____________פקס  ____________: נייד____ _:_______'טל

 ___________.ז: _____ת :_________________ מס' פרדסן: _______________ בקנט ישיר ביטוחשם היצואן/

 : _____________________לזן שיווק נתוני להלן

 עונה
 סה"כ 

 שטח מניב 
 )דונם(

 סה"כ 
 יבול משווק 

 )טון(

יבול ממוצע 
 לעונה

 ונם()טון/ד

2020/21    

2019/20    

2018/19    

2017/18    

 : _____________________לזן שיווק נתוני להלן

 עונה
 סה"כ 
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יבול ממוצע 
 לעונה
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 ______________: _______לזן שיווק נתוני להלן

 עונה
 סה"כ 

 שטח מניב 
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 סה"כ 
 יבול משווק 

 )טון(

יבול ממוצע 
 לעונה

 )טון/דונם(
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 : _____________________לזן שיווק נתוני להלן

 עונה
 סה"כ 

 שטח מניב 
 )דונם(

 סה"כ 
 יבול משווק 

 )טון(

יבול ממוצע 
 לעונה

 )טון/דונם(

2020/21    

2019/20    

2018/19    

2017/18    

 : _____________________לזן שיווק נתוני להלן

 עונה
 סה"כ 

 שטח מניב 
 )דונם(

 סה"כ 
 יבול משווק 

 )טון(

יבול ממוצע 
 לעונה

 )טון/דונם(

2020/21    

2018/19    

2018/19    

2017/18    

 _____________________: לזן שיווק נתוני להלן

 עונה
 סה"כ 

 שטח מניב 
 )דונם(

 סה"כ 
 יבול משווק 

 )טון(

יבול ממוצע 
 לעונה

 )טון/דונם(

2020/21    

2019/20    

2018/19    

2017/18    

ים השטח והשיווק לעיל מבוססים על הנתונים שהעברת בעבר. במידה וברצונך לעדכן נתונים אלו נא העבר את האישור נתוני
בצירוף אישור היצואן או יצואנים ו/או  31.3.22עד לתאריך  2021/22הנדרשים. שים לב עליך להעביר את נתוני השיווק עבור עונת 

אישור התעשייה על קליטת פרי ישירות מהפרדס ו/או אישור רו"ח על כמויות הפרי שנמכרו לשוק המקומי. היבול המבוטח הסופי 
נתוני השיווק העדכניים לעונה זו. אם נתונים אלו לא יועברו על ידך, יחושב היבול לעונה יחושב לאחר שתעביר לקנט את 

 הרלוונטית לפי אפס יבול. 
 המבוטח והתחייבות הצהרת

לי כי חתימתי על גבי טופס זה תהווה הזמנה לקבלת הצעה מטעמי. ידוע לי כי הזמנה זו לאחר שתתקבל ותאושר ע"י קנט, תשמש  ידוע .1
 ח ותהווה חלק בלתי נפרד מחוזה הביטוח.בסיס לביטו

ימים בפרדסים לא מניבים( מתשלום מלא  14ימים בפרדסים מניבים )או חלוף  3הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט ולאחר חלוף  .2
 מהמועד חריאו לא יתבצע שהתשלום ובתנאי של דמי הביטוח )לא כולל יום התשלום(  ובתנאי שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה.

 .הביטוח דמי חישוב דף גבי על הנקוב האחרון
אני מצהיר כי כל המידע, המפורט לעיל, נבדק על ידי והינו מלא ונכון, כי לא העלמתי מידע או פרט העלולים להשפיע על החלטת קנט לקבל  .3

 לביטוח המבוקשים הגידול שטחיחזקתי כדין. מצהיר כי בוטחו כל השטחים מאותו זן אשר בבעלותי ובה אניאת הביטוח או לקבוע את תנאיו. 
 המוצעים הגידול בשטחי בביטוח מכוסה מסיכון לנזק סימן כלאין (. ידה על והנשלטים המוחזקים)באזורים  ישראל מדינת בתחומי נמצאים
 ולא ארע בהם כל מקרה ביטוח הידוע לי. הנני מתחייב לקרוא ולקיים את כל הוראות חוזה הביטוח. לביטוח

. אלי מידע העברת לצורך ביתי וכתובת מייל כתובת, נייד טלפון מספר לרבות לעיל שנתתי בפרטים שימוש לעשות רשות לקנט תןנו ניהנ .4
 .לקנט כך על אודיע, זה שירות לקבל מעוניין אהיה ולא במידה

 – מידע העברת .5
נת הביטוח הנוכחית, וזאת לפי שיקול דעתו הנני הח"מ מאשר בזאת למשרד החקלאות ופיתוח הכפר באופן בלתי חוזר עבור ש (א)

הבלעדי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובכפוף לכל דין, להעביר לקנט מידע המצוי ברשות משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
 ושנוגע באופן ישיר לגידול המבוטח על פי פוליסת הביטוח שלי. למען הסר הספק יובהר כי המידע יהיה כפי המפורט להלן בלבד:

, שתילה תאריך, זריעה תאריך, נטיעה שנת, הגידול שיטת, הגידול סוג, המבוטח( GISהיקף השטח בדונמים, מיקום שטח הגידול )
 וגילוי ניטור עבור ומידע המבוטח לגידול הנוגעות במשרד הצומח להגנת השירותים ידי על שהוצאו ככל וייצוא ייבוא תעודות
 .המבוטח של בחלקה בוצעוש הצומח בענף וביעורם/נגעים מחלות

 לגידול ושנוגע קנט ברשות המצוי מידע כל הכפר ופיתוח החקלאות למשרד להעביר חוזר בלתי באופן לקנט בזאת מאשר"מ הח הנני (ב)
 .שבהחזקתי המבוטח

מי וכי אינני פועל בעבור הנני מצהיר כי פעולותיי הקשורות בחוזה הביטוח עם החברה הן עבור עצ – טרור מימון ומניעת הון הלבנת איסור .6
 אחר. במידה ואפעל עבור אחר הנני מתחייב להודיע על כך מידית לחברה.

______חתימת המבוטח או נציגו המוסמך ____ ___________שם החותם: ______ תאריך החתימה: _________



 

 _______________: קנט' מס _______________: יישוב _____________________________: מגדל שם

 2023/0222 מורחב לעונתבמסלול  הדרים התשלום לביטוח מסלולי
בהמשך לטופסי הבקשה להצטרפות לביטוח, ברצוננו להסב את תשומת לבך כי בכל אחת מצורות התשלום 

 המפורטת להלן, הביטוח יכנס לתוקף בהתקיים התנאים הבאים במצטבר: 
 בהינתן אישור קנט בכתב. (1
ום מלא של דמי הביטוח מתשלימים עבור פרדסים לא מניבים(  14 חלוף עבור פרדסים מניבים )או ימים 3 חלפו (2

 .יום התשלום(את )לא כולל 
 ארע לא בשטח)לא כולל יום קבלת הנתונים אצל המבטח( ו 31.3.22למשרדי קנט עד לתאריך  יגיעו הטפסים (3

 .חביטו מקרה

 :להלן המפורטות מהדרכים באחת לשלם ניתן הביטוח דמי את
 :מועדף מסלול -לחיוב מידי אשראי בכרטיס תשלום. 1

 .התשלוםבקשת  את תאשר האשראי כרטיסי חברתלאחר ש הביטוח יכנס לתוקף זה  במסלול
 בשוטף + ניתן לשלםאשראי ויזה וישראכרט  בכרטיסי. אשראי דמי ללא תשלומים 12-ב הביטוח דמי את לשלם ניתן
 יום, מיום שתעביר את פרטי כרטיס האשראי. 90יום או  60

 האשראי: יש למלא את פרטי כרטיס אשראי ובעל כרטיס

 : ________________________ שם משפחה: ________________ יישוב: ________________שם פרטי

 )הקף בעיגול( אמריקן אקספרס / ישראכרט / דיינרס / ויזה כרטיס: 

 ת.ז/ח.פ: ___________________ תוקף: ____/ ____ מספר: _________________________

 (: ___________________12מס תשלומים )עד  / ____ת. לידה: ______ / ____ 
 יום חודש שנה 

 ידוע לי שאישור התשלום ע"י חברת כרטיסי האשראי הוא תנאי לכניסת הביטוח לתוקף.

 ____________ תאריך: __________ חתימת בעל הכרטיס : ______________________שם בעל הכרטיס

 העברה בנקאיתב תשלום. 2
 מס'  בנק הבינלאומימ, ה"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע -ן דמי הביטוח יופקדו לפקודת: קנט תשלומים בגי

 הביטוח וענף המבוטח שם את בהערות לציין יש .409-213608, חשבון מס':  048סניף: יצחק שדה , 31בנק 
 .הבנקאית ההעברה בוצעה עבורו

  למייל ביצוע העברה הבנקאית להעביר את אישור  מחובתךלאחר ביצוע העברה הבנקאית
kanat@kanat.co.il  המייל או לתשומת לבך, במידה ולא קיבלת אישור על קבלת . 6270206-03לפקס או

 .6270200-03 בטלפון קנט למשרדי הגיע אישור העברה אכן כי לוודאהפקס במשרדינו, מחובתך 

 באמצעות המחאה תשלום. 3
 ם שווים ועוקבים ללא דמי אשראי, תשלום ראשון מזומן.תשלומי 9ניתן לשלם את דמי הביטוח בעד 

קרן לביטוח נזקי  -יש לרשום על גבי ההמחאות את שמה המלא: קנט  –בתשלום בהמחאה ובהמחאה למוטב בלבד 
 .מ"טבע בחקלאות בע

 קניות ארגון באמצעות תשלום. 4
לחיוב ארגון הקניות בדמי  הרשאה על חתוםלו יש למלא. קניות לארגוני השייכים למגדלים רקאך ו מיועד מסלולה

 .לארגון הקניותהאישיים שלך  תגמולי הביטוח להעביר את חוזרת הוראה בלתי ועל הביטוח
 זכות והמחאת לחיוב הרשאה

אני )שם פרטי ומשפחה( ______________________________ מישוב __________________________ 
כמפורט בטופס ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח המצ"ב )להלן:  הדריםלבטח בקנט את הגידולים בענף  /תמבקש

 :/ת"הביטוח"(, ונותן

לשלם לקנט את סכום דמי /ה אני חבר בו ______________________ קניות לארגון חוזרת בלתי הוראה .1
מיד  עליהם הצהרתי בטופס ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח, וזאת הנתונים לפי על ידה הביטוח שיחושב

 דרש לכך.אלכש
בזאת  /תעביר לקנט את דמי הביטוח כאמור, וזאת מכל סיבה שהיא, הנני מתחייבילא  וארגון הקניותבמידה  .2

 לשלם לכם את מלוא דמי הביטוח הנדרשים בגין הביטוח.
, להעביר לארגון הקניות המצוין הביטוח חוזה ולהוראות הדין למגבלות בכפוףהוראה בלתי חוזרת לקנט,  .3

 במשך כל תקופת הביטוח. במסגרת הביטוח, /תביטוח להם אהיה זכאיהלי תגמו את לעיל
תשלום דמי הביטוח במלואם, בסכומים ובמועדי התשלום לפי חשבון קנט, עשוי לגרור את ביטולו  אי :כי לי ידוע
 .2022/2023לעונת הדרים הביטוח, ואם יקרה נזק לא אהיה מכוסה על פי חוזה ביטוח  של 
  __________________ חתימה תאריך ______________ _________________________________ שם

 . לכל צורת תשלום אחרת יש לפנות למחלקת ביטוח.5
 יש לצרף טופס זה עם העדפת התשלום שלך יחד עם ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח.



 

 בע מורחבבביטוח אסונות טבע מורחב וביטוח נזקי ט המירבייםהביטוח וסכומי השיפוי  דמי
 ח”בשלטון פרי  הסכומים

 הינם דמי הביטוח המלאים לבך דמי ביטוח אלו  לתשומת

ל קוד קי ביטוח'א ביטוח רמת הזן גידו קי ביטוח'א ביטוח רמת פרי השמדת מורחב טבע נז קי ביטוח'א ביטוח רמת כמותי נזק מורחב טבע נז ף פרי נשר מורחב טבע נז קי ביטוח'א ביטוח רמת שנאס תי נזק מורחב טבע נז קי ביטוח'א ביטוח רמת איכו פוי סכום מורחב אסונות טבע ביטוח'א ביטוח רמת ביטוח דמי מורחב טבע נז שי טוח דמי מורחב אסונות טבע ביטוח'א ביטוח רמת  בי ףפרי  נשר מורחבטבע  נזקי'ב ביטוח רמת כמותי נזק מורחבטבע  נזקי'ב ביטוח רמת פרי השמדת מורחבטבע  נזקי'ב ביטוח רמת  תי נזק מורחבטבע  נזקי'ב ביטוח רמת שנאס מי מורחבטבע  נזקי'ב ביטוח רמת איכו שיפוי סכום מורחב טבע אסונות ביטוח'ב ביטוח רמת ביטוח ד טוח דמי מורחב טבע אסונות ביטוח'ב ביטוח רמת  בי  

 קוד
 גידול

 הזן

 'ב ביטוח רמת 'א ביטוח רמת

 מורחב טבע נזקי ביטוח
 ביטוח

 אסונות טבע
 מורחב

 מורחבטבע  נזקי
 ביטוח

 טבע אסונות
 מורחב

 השמדת
 פרי

 נזק
 כמותי

 פרי נשר
 שנאסף

 נזק
 איכותי

 דמי
 ביטוח

 סכום
 שיפוי

 דמי
 ביטוח

 השמדת
 פרי

 נזק
 כמותי

פרי  נשר
 שנאסף

 נזק
 איכותי

 דמי
 ביטוח

 סכום
 שיפוי

 דמי
 ביטוח

 1.40 700 2.90 700 480 700 970 0.90 430 1.70 430 290 430 580 אדמוני 25

 10.40 970 34.20 970 700 970 1,100 6.55 610 22.05 610 460 610 710 אודם 95

45 
אודם בכיסוי 

 (4רשת )
710 610 460 610 17.60 - - 1,100 970 700 970 27.30 - - 

 17.00 1,450 59.20 1,450 1,000 1,450 1,600 10.00 850 41.10 1,100 850 1,100 1,320 אור 31

41 
רשת  בכיסויאור 

(4) 
1,320 1,100 850 1,100 32.70 - - 1,600 1,450 1,000 1,450 47.40 - - 

 6.40 970 34.20 970 700 970 1,100 4.05 610 22.05 610 460 610 710 ורהא 34

44 
 בכיסויאורה 
 (4רשת )

710 610 460 610 17.60 - - 1,100 970 700 970 27.30 - - 

 11.80 750 11.60 750 480 750 880 6.80 440 7.00 440 290 440 530 אלנדייל 20

 1.75 800 16.70 670 180 670 850 1.20 550 13.20 550 140 550 670 אפילים )ולנסיה( 2

 1.35 600 18.60 600 250 600 700 1.15 500 14.90 500 190 500 560 אשכולית אדומה 48

68 
אשכולית אדומה 

 (4) בכיסוי רשת
560 500 190 500 13.25 - - 700 600 250 600 16.75 - - 

 1.00 500 3.30 420 250 420 500 0.65 350 2.70 350 210 350 410 אשכולית לבנה  4

 7.30 1,000 29.90 660 390 660 960 4.00 550 24.95 550 300 550 800 הדס 24

64 
הדס בכיסוי רשת 

(4) 
800 550 300 550 19.80 - - 960 660 390 660 23.85 - - 

 1.65 750 17.20 750 560 750 880 1.00 450 10.30 450 340 450 530 המלין 86

 8.00 800 9.60 800 360 800 960 5.50 550 6.70 550 250 550 670 ריטבו 3

 8.00 800 9.60 800 360 800 960 5.50 550 6.70 550 250 550 670 טבורי אפיל  35

65 
טבורי אפיל 

 (4בכיסוי רשת )
670 550 250 550 6.05 - - 960 800 360 800 8.60 - - 

 8.00 800 9.60 800 360 800 960 5.50 550 6.70 550 250 550 670 סמי טבורי 94

90 
טבורי סמי בכיסוי 

 (4רשת )
670 550 250 550 6.05 - - 960 800 360 800 8.60 - - 

 8.00 800 9.60 800 360 800 960 5.50 550 6.70 550 250 550 670 טבורי ציפי 67

 8.00 800 9.60 800 360 800 960 5.50 550 6.70 550 250 550 670 טבורי קרה קרה 93

 8.00 800 9.60 800 360 800 960 5.50 550 6.70 550 250 550 670 טבורי ראוסטנברג 66

 5.10 660 27.90 660 410 660 810 4.20 550 23.30 550 340 550 680 טופז )מנדור( 11

 1.10 310 4.40 310 110 310 440 0.60 180 2.60 180 70 180 260 טמפל 13

 3.15 420 3.70 420 190 420 530 1.80 240 2.20 240 120 240 320 טרויטה 6

 11.80 750 11.60 750 480 750 880 6.80 440 7.00 440 290 440 530 יפית 96



 
ל קוד קי ביטוח'א ביטוח רמת הזן גידו קי ביטוח'א ביטוח רמת פרי השמדת מורחב טבע נז קי ביטוח'א ביטוח רמת כמותי נזק מורחב טבע נז ף פרי נשר מורחב טבע נז קי ביטוח'א ביטוח רמת שנאס תי נזק מורחב טבע נז קי ביטוח'א ביטוח רמת איכו פוי סכום מורחב אסונות טבע ביטוח'א ביטוח רמת ביטוח דמי מורחב טבע נז שי טוח דמי מורחב אסונות טבע ביטוח'א ביטוח רמת  בי ףפרי  נשר מורחבטבע  נזקי'ב ביטוח רמת כמותי נזק מורחבטבע  נזקי'ב ביטוח רמת פרי השמדת מורחבטבע  נזקי'ב ביטוח רמת  תי נזק מורחבטבע  נזקי'ב ביטוח רמת שנאס מי מורחבטבע  נזקי'ב ביטוח רמת איכו שיפוי סכום מורחב טבע אסונות ביטוח'ב ביטוח רמת ביטוח ד טוח דמי מורחב טבע אסונות ביטוח'ב ביטוח רמת  בי  

 קוד
 גידול

 הזן

 'ב ביטוח רמת 'א ביטוח רמת

 מורחב טבע נזקי ביטוח
 ביטוח

 אסונות טבע
 מורחב

 מורחבטבע  נזקי
 ביטוח

 טבע אסונות
 מורחב

 השמדת
 פרי

 נזק
 כמותי

 פרי נשר
 שנאסף

 נזק
 איכותי

 דמי
 ביטוח

 סכום
 שיפוי

 דמי
 ביטוח

 השמדת
 פרי

 נזק
 כמותי

פרי  נשר
 שנאסף

 נזק
 איכותי

 דמי
 ביטוח

 סכום
 שיפוי

 דמי
 ביטוח

 6.50 1,070 4.60 1,070 810 1,070 1,320 3.40 550 2.40 550 410 550 680 ליים 52
 2.30 660 17.60 660 300 660 790 1.85 550 14.90 550 250 550 670 ליין לייט 21

5 
יבול חורפי לימון 

(1) 
440 270 200 270 7.00 270 1.30 660 410 300 410 10.40 600 3.00 

50 
יבול חורפי  לימון

 (4()1רשת ) בכיסוי
450 270 200 270 6.40 - - 660 410 300 410 9.40 - - 

 - - 59.40 1,440 1,300 1,440 1,980 - - 35.70 860 770 860 1,190 (1) קייצי יבוללימון  51

54 
יבול קייצי  לימון
 (4()1) רשת בכיסוי

1,190 860 770 860 30.30 - - 1,980 1,440 1,300 1,440 50.50 - - 

53 
קייצי  יבוללימון 

 (3בבקעה ובערבה)
1,190 860 770 860 4.20 - - 1,980 1,440 1,300 1,440 6.90 - - 

 2.60 1,320 35.40 1,320 0 1,320 0 1.75 870 23.30 870 0 870 0 (5לימקוואט ) 26

28 
 בכיסוילימקוואט 

 (5( )4רשת )
0 870 0 870 18.60 - - 0 1,320 0 1,320 28.20 - - 

 10.50 970 34.20 970 700 970 1,100 7.55 700 25.45 700 530 700 820 מאמה )סיגל( 39

49 
מאמה )סיגל( 
 (4בכיסוי רשת )

820 700 530 700 20.35 - - 1,100 970 700 970 27.30 - - 

 10.40 970 34.20 970 680 970 1,100 7.50 700 24.85 700 490 700 800 מור 36
 5.00 750 27.40 750 480 750 880 3.65 550 20.55 550 360 550 660 (מגד) מורקוט 16

46 
מורקוט )מגד( 
 (4בכיסוי רשת )

660 550 360 550 16.30 - - 880 750 480 750 21.80 - - 

 2.35 700 29.55 700 480 700 970 1.85 550 20.75 550 220 550 680 מידנייט 38
 2.00 970 2.90 700 480 700 970 0.90 430 1.70 430 290 430 580 מיכל 10
 6.95 800 16.25 660 350 660 830 4.80 550 13.50 550 300 550 700 מינאולה 15
 14.80 970 12.80 830 620 830 970 8.35 550 8.50 550 410 550 640 מירב 87
 15.20 970 11.60 750 480 750 880 8.50 550 8.70 550 360 550 660 נובה )סנטינה( 19
 1.55 770 2.60 770 440 770 880 1.10 550 1.90 550 310 550 630 ניוהול 33
 1.45 700 2.90 700 480 700 970 1.15 550 2.15 550 370 550 740 סצומה 98
 1.80 850 3.55 850 580 850 1,180 1.45 700 2.75 700 470 700 940 )אורית( עדן 18
 1.80 850 3.55 850 580 850 1,180 1.45 700 2.75 700 470 700 940 עידית 91
 1.70 830 2.90 830 620 830 970 1.00 500 1.70 500 370 500 580 עליזה 88
 2.50 800 10.30 610 390 610 660 1.15 370 6.35 370 240 370 410 פומלו 8
 3.00 1,000 15.50 830 590 830 880 1.65 550 10.20 550 390 550 580 פומלו אדום 82
 1.20 590 6.30 590 370 590 660 0.90 450 4.75 450 280 450 500 (2פומלית ) 81
 1.50 750 2.60 750 560 750 880 0.90 450 1.60 450 340 450 530 פזית 85
 2.60 1,320 35.40 1,320 0 1,320 0 1.75 870 23.30 870 0 870 0 (5קומקוואט ) 17

47 
 בכיסויקומקוואט 

 (5( )4רשת )
0 870 0 870 18.60 - - 0 1,320 0 1,320 28.20 - - 

 1.50 700 2.90 700 480 700 970 0.90 430 1.70 430 290 430 580 קליפים 12
 1.00 480 3.40 480 280 480 700 0.60 290 2.00 290 160 290 420 קלמנטינה 9
 1.50 700 2.90 700 480 700 970 0.90 430 1.70 430 290 430 580 קרוולהייס 22
 1.45 700 2.90 700 480 700 970 1.15 550 2.15 550 370 550 740 ראשון 37
 2.70 800 18.90 510 200 510 620 1.00 300 11.30 300 120 300 370 שמוטי 1
 2.70 800 24.40 660 260 660 800 1.85 550 20.75 550 220 550 680 תפוז דם 92

 



 
לקוד  ףפרי   נשר מורחב טבע נזקיביטוח  'ג ביטוח רמת כמותי נזק מורחב טבע נזקיביטוח  'ג ביטוח רמת פרי השמדת מורחב טבע נזקיביטוח  'ג ביטוח רמת הזן גידו תי נזק מורחב טבע נזקיביטוח  'ג ביטוח רמת שנאס  ביטוח דמי מורחב טבע נזקיביטוח  'ג ביטוח רמת איכו

 קוד
 גידול

 הזן

 'ג ביטוח רמת
 מורחב טבע נזקי ביטוח

 כמותי נזק פרי השמדת
פרי   נשר

 שנאסף
 ביטוח דמי איכותי נזק

 65.30 1,200 800 1,200 1,600 אודם 95
 52.20 1,200 800 1,200 1,600 (1סוי רשת )אודם בכי 45
 115.40 2,000 1,550 2,000 2,400 אור 31
 92.20 2,000 1,550 2,000 2,400 (1) רשת בכיסויאור  41
 55.80 1,200 800 1,200 1,600 אורה 34
 44.80 1,200 800 1,200 1,600 (1) רשת בכיסויאורה  44
 36.80 080 280 800 1,000 אפילים )ולנסיה( 2
 39.90 1,000 500 1,000 1,200 אשכולית אדומה  48
 35.80 1,000 500 1,000 1,200 (1אשכולית אדומה בכיסוי רשת ) 68
 7.65 500 300 500 600 אשכולית לבנה  4
 77.60 1,500 1,000 1,500 2,000 הדס 24
 62.20 1,500 1,000 1,500 2,000 (1הדס בכיסוי רשת ) 64
 20.30 1,200 660 1,200 1,250 פילטבורי א 35
 18.40 1,200 660 1,200 1,250 (1טבורי אפיל בכיסוי רשת ) 65
 20.30 1,200 660 1,200 1,250 טבורי סמי 94
 18.40 1,200 660 1,200 1,250 (1טבורי סמי בכיסוי רשת ) 90
 20.30 1,200 660 1,200 1,250 טבורי ציפי 67
 20.30 1,200 660 1,200 1,250 טבורי קרה קרה 93
 20.30 1,200 660 1,200 1,250 טבורי ראוסטנברג 66
 9.70 1,800 1,270 1,800 2,100 ליים 52
 13.80 600 450 600 700 חורפי יבוללימון  5
 12.50 600 450 600 700 (1בכיסוי רשת ) חורפי יבוללימון  50
 59.00 1,200 800 1,200 1,600 מור 36
 65.30 1,200 800 1,200 1,600 (מגד) מורקוט 16
 52.20 1,200 800 1,200 1,600 (1( בכיסוי רשת )מגד) מורקוט 46
 5.00 970 670 970 1,070 מיכל 10
 36.50 1,000 700 1,000 1,500 מינאולה 15
 27.70 1,200 800 1,200 1,600 מירב 87
 27.70 1,200 800 1,200 1,600 נובה/ינוב )סנטינה( 19
 6.10 1,200 660 1,200 1,250 ניוהול 33
 21.40 800 650 800 880 פומלו 8
 49.10 1,800 880 1,800 1,800 פומלו אדום 82
 45.30 800 380 800 880 שמוטי 1
 45.30 800 380 800 880 תפוז דם 92

 

 .זה הביטוחלחלק המבוא של חו 6 -ו 5א'  פיםקייצי ולימון יבול חורפי כמוגדר בסעי יבוללימון  (1)
 .בביטוח אסונות טבע ההתייחסות היא ללימון שנתי

 פיצוייהיו תעריפי ה -)כולל(  30/11/2022נזקי טבע לפרי ששווק או שאמור היה להיות משווק החל מיום  בקרות (2)
 מהרשום בטבלה לעיל. 10%-נמוכים ב המירביים

 של חוזה הביטוח.לחלק המבוא  7בסעיף א'  כמוגדר ובערבהבבקעה  קיץ לימון (3)

 במשרדי בכתב התקבלה כך על והודעה 30/11/2022 מיום יאוחר לא ברשת במלואו כוסה שהגידול בתנאי (4)
 .זה מתאריך יאוחר לא המבטח

 .הביטוח לחוזה' ו נספח הוראות לפי הנו הביטוח( 5)

ירביים באופן שבכל מקרה מ פיצויהמפורטים בנספחים הם סכומי  פיצוילמען הסר ספק מוסכם בזאת כי סכומי ה
על פיהם יחושבו תגמולי הביטוח יהיו לפי ערכים אלו או לפי התמורה הממוצעת שתתקבל בפועל  פיצויסכומי ה

   עבור כל זן פרי בתקופת הביטוח לזן, הנמוך מביניהם.



 

  שיווק ואפיקי( )טון/דונם נורמטיביים יבולים טבלת
יבה שנת נזקי טבע  שניה  ניבה  שנת נזקי טבע  ראשונה  ניבה  שנת נזקי טבע (מקומי שוק ייצוא / / מקומי) ( 5שיווק ) אפיק נזקי טבע שם הזן קוד גידול ך שלישית  נ בע ואיל בע  ראשונה  ניבה שנת אסונות ט בע  שניה  ניבה  שנת אסונות ט ך שלישית  ניבה  שנת אסונות ט  ואיל

קוד 
 גידול

 שם הזן

 אסונות טבע נזקי טבע
 ( 5שיווק ) אפיק

 / מקומי)
 ייצוא /

 (מקומי שוק

  שנת
  ניבה

  ראשונה

  שנת
  ניבה
  שניה

 שנת
  ניבה

 שלישית
 ואילך

 שנת
  ניבה

  ראשונה

  שנת
  ניבה
  שניה

  שנת
  ניבה

 שלישית
 ואילך

 2.20 1.20 0.50 2.20 1.20 0.50 מקומי אדמוני 25

 2.70 1.20 0.50 2.70 1.20 0.50 מקומי אודם 95

 2.50 1.20 0.50 2.90 1.20 0.50 ייצוא  ורא 31

 2.50 1.20 0.50 2.80 1.20 0.50 מקומי אורה 34

 3.00 2.00 0.50 3.00 2.00 0.50 מקומי אלנדייל 20

 3.20 2.00 1.00 3.70 2.00 1.00 מקומי אפילים )ולנסיה( 2

 4.50 2.60 1.50 4.50 2.60 1.50 ייצוא אשכולית אדומה 48

 5.00 3.00 1.50 5.00 3.00 1.50 ייצוא ית לבנהאשכול 4

 2.60 1.20 0.50 2.80 1.20 0.50 ייצוא הדס 24

 4.50 2.00 0.50 4.50 2.00 0.50 מקומי המלין 86

 3.00 1.50 0.50 3.00 1.50 0.50 מקומי טבורי 3

 3.00 1.50 0.50 3.00 1.50 0.50 מעורב   טבורי אפיל 35

 3.00 1.50 0.50 3.00 1.50 0.50 מקומי טבורי סמי 94

 3.00 1.50 0.50 3.00 1.50 0.50 מעורב טבורי ציפי 67

 3.50 2.00 1.00 3.50 2.00 1.00 מקומי טבורי קרה קרה 93

 3.50 2.00 1.00 3.50 2.00 1.00 מעורב טבורי ראוסטנברג 66

 3.20 2.00 1.00 3.20 2.00 1.00 מקומי טופז )מנדור( 11

 2.70 2.00 1.00 2.80 2.00 001. מקומי טמפל 13

 2.80 2.00 1.00 2.80 2.00 1.00 מקומי טרויטה 6

 2.20 2.00 1.00 2.80 2.00 1.00 מקומי יפית 96

 1.50 0.80 0.50 2.80 0.80 0.50 מעורב ליים 52

 2.40 1.50 1.00 2.40 1.50 1.00 מקומי ליין לייט 21

 2.50 1.75 1.00 502. 1.75 1.00 מקומי (1חורפי ) יבוללימון  5

    0.65 0.45 0.25  (1לימון יבול קייצי ) 51

    0.65 0.45 0.25  (1לימון יבול קייצי בבקעה ובערבה ) 53

 2.00 0.75 0.50 3.00 0.75 0.50 מעורב (2)  לימקוואט 26

 2.20 1.20 0.50 2.80 1.20 0.50 ייצוא )סיגל( מאמה 39

 2.20 1.00 500. 2.80 1.00 0.50 מקומי מור 36

 2.20 1.50 0.50 2.80 1.50 0.50 מקומי (מגד) מורקוט 16

 3.00 2.00 1.00 3.10 2.00 1.00 מקומי מידנייט 38

 2.60 1.50 0.50 2.60 1.50 0.50 מקומי מיכל 10

 3.50 1.50 1.00 3.70 1.50 1.00 ייצוא מינאולה 15

 2.50 1.50 0.50 2.50 1.50 0.50 מקומי מירב 87



 
יבה שנת נזקי טבע  שניה  ניבה  שנת נזקי טבע  ראשונה  ניבה  שנת נזקי טבע (מקומי שוק ייצוא / / מקומי) ( 5שיווק ) אפיק נזקי טבע שם הזן קוד גידול ך שלישית  נ בע ואיל בע  ראשונה  ניבה שנת אסונות ט בע  שניה  ניבה  שנת אסונות ט ך שלישית  ניבה  שנת אסונות ט  ואיל

קוד 
 גידול

 שם הזן

 אסונות טבע נזקי טבע
 ( 5שיווק ) אפיק

 / מקומי)
 ייצוא /

 (מקומי שוק

  שנת
  ניבה

  ראשונה

  שנת
  ניבה
  שניה

 שנת
  ניבה

 שלישית
 ואילך

 שנת
  ניבה

  ראשונה

  שנת
  ניבה
  שניה

  שנת
  ניבה

 שלישית
 ואילך

 2.90 1.80 0.50 2.90 1.80 0.50 ייצוא נובה )סנטינה( 19

 3.50 2.00 1.00 3.50 2.00 1.00 מקומי ניוהול 33

 2.20 1.50 0.50 2.20 1.50 0.50 מקומי סצומה 98

 2.00 1.50 0.50 2.00 1.50 0.50 ייצוא )אורית( עדן 18

 2.00 1.50 0.50 2.00 1.50 0.50 מקומי עידית 91

 2.40 1.50 0.50 2.40 1.50 0.50 אייצו עליזה 88

 3.00 2.00 0.50 3.70 2.00 0.50 ייצוא פומלו 8

 3.00 1.50 0.50 3.70 1.50 0.50 ייצוא פומלו אדום 82

 3.50 2.00 1.00 3.70 2.00 1.00 ייצוא פומלית 81

 2.60 2.00 1.00 3.20 2.00 1.00 מקומי פזית 85

 2.00 0.75 0.50 003. 0.75 0.50 ייצוא  (2)  קומקוואט 17

 1.50 1.50 0.50 1.80 1.50 0.50 מקומי קליפים 12

 2.00 1.50 0.50 2.00 1.50 0.50 מקומי קלמנטינה 9

 1.80 1.50 0.50 1.80 1.50 0.50 מקומי קרוולהייס 22

 2.20 1.50 0.50 2.20 1.50 0.50 מקומי ראשון 37

 1.70 1.00 0.50 1.70 1.00 0.50 מקומי (2) שונים 99

 3.00 2.00 1.00 3.10 2.00 1.00 מקומי שמוטי 1

 2.50 2.00 1.00 3.10 2.00 1.00 מקומי תפוז דם 92

 הלימון הנו יבול הלימון השנתי הכולל לימון יבול קיצי, לימון יבול חורפי ולימון קיץ בבקעה ובערבה.  יבול (1)

 לבד לפי נספח י' לחוזה ביטוח זה. כולל אתרוגים. יובהר, כי ביטוח אתרוגים הנו ביטוח מורחב ב לא (2)

 יובהר, כי בזן אור יוכר מקרה ביטוח ליבולים בפרדסים בתנאי שבוצע בהם חיגור כהלכה של ענפים או גזע.  (3)

 .הניבה שנות לכל אפיל בטבורי לעיל בטבלה מהנקוב בלבד 70% יהיו קמבריה הזן של המבוטחים היבולים (4)

 .הביטוח לחוזה' ו נספח הוראות לפי הנו הביטוח (5)

 .החקלאות במשרד ההדרכה שירותי עם בתיאום, המבטח ידי על ייקבע שלו השיווק אפיק, בטבלה מופיע שלא זן -

למבוטח לו ארע מקרה ביטוח אסונות טבע ליבולים ו/או למבוטח המחזיק בשטח בו ארע מקרה ביטוח אסונות טבע  -
)כולל(, יופחת  2020/21ועד עונת  2015/16ת : מעונת ליבולים בשלוש עונות או יותר במהלך שש עונות הביטוח הבאו

 מהיבול הנורמטיבי של הפרדס, לפי גילו, כמפורט לעיל. 70%היבול הנורמטיבי ויעמוד על 

שמושקה  פרדסלמען הסר ספק יובהר, כי היבולים הנורמטיביים המפורטים בטבלה לעיל, הנם יבולים נורמטיביים ל -
 ת ועומד בכל הסטנדרטים המקובלים בענף.ומטופל כראוי מבחינה מקצועי

למען הסר ספק יובהר, כי שנת היבול הראשונה בפרי הדר הנה השנה השלישית מהנטיעה, דהיינו נטיעות שבוצעו  -
ממועד  נייה, ושנת היבול הראשונה בפרי הדר שעבר החלפת זן /שילוד הנה השנה הש2020סוף חודש יוני בשנת  עד

 .2021פעולה שבוצעה בשנת ביצוע הפעולה, דהיינו 

 30.9.2022עד לתאריך  בכתבלעדכן את היבול המבוטח בביטוח נזקי טבע על ידי פניה  תוכל - יבולים לעדכון אחרון תאריך ,
 כלשהו נזק אירוע לפני ימים 7 לפחות קנט למשרדי תגיע שהבקשה ובתנאיבהם מצוין בחוזה הביטוח אחרת,  הזנים למעט

 אכן כי טלפונית לוודא)יש  לכך ויידרש במידה הנקוב למועד עדדמי ביטוח  תוספת ותשלום, המבטח לאישור ובכפוף
 (.קנט במשרדי התקבל הפקסאו  המייל



 

 3202/2202נספח ה' לחוזה ביטוח הדרים לעונת 
 רשימת בתי אריזה בהם ניתן לבדוק נזקי איכות בפרי הניזוק

 על האחריות כי, יובהר וניתן לבדוק בהם נזקי איכות בפרי הניזוק.להלן שמות בתי האריזה אשר אושרו על ידי המבטח 

 .בלבד האריזה ובית המבוטח על חלים הבדיקה וטיב האיכות נזקי בדיקת ביצוע

 , שותפות מוגבלת ומהדרין תנופורט יצוא בע"מ מהדרין תנופורט יצוא

 ביא"ר גליל עליון

 ביא"ר נתניה

 ביא"ר אשקלון

 בע"מ ון הדרי השראקספורט ביא"ר 

 ( בע"מ )גרנות(1973. מטעים )י.א.פ.ביא"ר א

 בוסתן שאן בע"מ רביא"

 מרים שוהם בע"מ רביא"

 הדרי גליל בע"מביא"ר 

 ביא"ר צמח אבוקדו בע"מ

 ביא"ר קדם אבוקדו גל שותפות מוגבלת

 ביא"ר פירות בני דרור בע"מ

 ביא"ר פירות אלפסי בע"מ

 בע"מ ביא"ר הדרי ניצנים אגודה שיתופית חקלאית

 ביא"ר פירות המושב )בן יוסף( בע"מ

 ביא"ר הדרי אחים כהן בע"מ )מושב חלץ(

 ביא"ר פירות אביב בע"מ )כרמי יוסף(

 ביא"ר אורפז הדר בע"מ

 ביא"ר הדרי אפרים בע"מ

 ביא"ר פרי אדמתי בע"מ

 פירות דהן ובניו בע"מ ביא"ר

 ביא"ר תעשיות תוצרת חקלאית אביטן בני בע"מ

 וםביא"ר בוסתן הדר

 ביא"ר יפה חקלאות בע"מ )אביגדור(

 הנדרשים בקריטריונים שיעמדו נוספים אריזה בתי הביטוח תקופת במהלך זו לרשימה לצרף רשאי יהא המבטח

 . ניזוק בפרי איכות נזקי לבדיקת
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 לכבוד
 קנט קרן לנזקי טבע בחקלאות בע"מ - קנט

  51231.ד. ת
 1667215"א ת

 *הוראות ומתן התחייבותכתב 

 טבע ו/או אסונות טבע לעונת לנזקי הדריםלקבלת הצעה לביטוח  הזמנההואיל וחתמתי היום על  .1

 )להלן: "חוזה הביטוח"( 2022/2023לעונת  הדרים)להלן: "הביטוח"( המהווה בסיס לחוזה ביטוח  2022/2023

_____, ________________________ לאגודת/ לחברתהנני להודיעכם כי הוריתי באופן בלתי חוזר 

 הביטוח חוזהאת דמי הביטוח המגיעים ממני על פי  לקנטלהעביר  ,קנט עם מתאים הסדר לו ויש במידה

 .להצעתיבהתאם לחשבון דמי הביטוח שישלח אלי על ידכם ובהתאם 

 על פי חוזה הביטוח. יאין בהוראה זו כדי לגרוע מהתחייבויותי 

אמור, וזאת מכל סיבה שהיא, הנני מתחייב בזאת והחברה לא תעביר לקנט את דמי הביטוח כ במידה .2

 לשלם לכם את מלוא דמי הביטוח הנדרשים הגין הביטוח.

 ממנו שתדרשו מידע או נתון כל אליכם להעביר לעיל( 1) בסעיף הרשומה לאגודה או לחברה מאשר הנני. 3

 .שלי שיווק נתוני בכללן, הביטוח עם בקשר

לכם בזאת שכל סכום של תגמולי ביטוח שיגיע לי על פי החוזה בהתאם לחוזה הביטוח הנני מורה   .4

 האגודה או החברה אם אלא( לעיל, 1בסעיף ) מה/ לאגודה הרשולחברהישולם על ידכם ישירות 

 .אחרת מכם תבקש

( לעיל, יחשב הדבר 1בסעיף ) מההרשו לאגודה או לחברהעם העברת סכום תגמולי הביטוח ישירות  

 י מכם וכתשלום מלא של תגמולי הביטוח עפ"י החוזה כאילו נתקבלו על ידי.כסילוק הסכום המגיע ל

 מותנה לעיל( 1) בסעיף הרשומה האגודה או החברה דרך הביטוח שרכישת לי מובן כי, בזאת מצהיר הנני .5

 התחייבויותיי סמך על ביטוח פוליסת לי תונפק זה אישור וניתן ובמידה, לכך קנט ואישור אישורו בקבלת

 .לעיל הרותייוהצ

 ______________________ __כתובת____ שם_____________________ ת.ז.______________

 חתימת הפרדסן ___________________________ תאריך ___________________

 אן* יש לצרף טופס זה, אם הביטוח נעשה באמצעות היצו


