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 2022פברואר 

 2021/2022פלחה לעונת אש ושינויי יעוד בהנדון: ביטוח 

 שלום רב,

 . ברצוננו להפנות את תשומת לבך למספר דגשים: לביטוח פלחהשבחרת להצטרף אנו מודים לך על 

 גידולי הפלחהלשינוי ייעוד 

גידולים שביטחת למטרת שחת או תחמיץ והחלטת להשאיר לשם ייצור גרעינים או זרעים או בגידולים שביטחת לשם 

עליך להודיע על כך לקנט בכתב ייצור גרעינים או זרעים והחלטת להסב אותם למטרת שחת או תחמיץ, 

וכן לפרט את ייעוד הגידול המעודכן.  גודל השטח, לציין את שם החלקה יש .ביטוח מקרה קרות לפני ימים 7לפחות

 יום כולל)לא  בקנטקבלת ההודעה  ימים ממועד 7ולאחר חלוף  קנטהייעוד יכנס לתוקפו רק לאחר אישור  שינוי

 .זה למועד עד ביטוח מקרה אירע שלא ובתנאי(, התשלום

יינתן רק לבקשות שינוי ייעוד שיגיעו לקנט עד  ,דרשייש ככל  ,בגין שינוי יעוד החזר דמי ביטוחלתשומת לבך,  

 נתן החזר דמי ביטוח.יבקשות לשינוי יעוד שיגיעו לקנט לאחר מועד זה, לא יל בלבד. 31.3.2022ליום 

 ביטוח אש

 ההנחיות הבאות:כל ביטוח אש מותנה במילוי 

לפחות סביב כל חלקה ובלבד ששטחה  מטר 5פסי בידוד נגד אש ע"י קציר הקמה ועיבוד השטח ברוחב הכנת  (1

מטר. פסי הבידוד  3דונם יוכנו פסי בידוד ברוחב  20-דונם. בחלקות הקטנות מ 350של כל חלקה לא יעלה על 

 .30.4.2022לא יאוחר מיום חייבים להיות נקיים מקש וצמחיה יבשה אחרת, 

 מסכום תגמולי הביטוח המלא שיחושב 50%מבוטח שלא ימלא אחר הוראות סעיף זה, יהיה זכאי לקבל רק 

 ביטוח.העל פי חוזה 

 קומביין וכל כלי ממונע אחר, המשמש את המגדל בעת הקציר או בסמוך לו, יצויד בקולט גיצים. (2

לות הכבושות והמפוזרות על פני החלקה ביטוח הקש בגידולים המבוטחים כנגד נזקי אש יסתיים במועד פינוי החבי (3

 .15.8.2022ולא יאוחר מיום  מקרה בכללפי המוקדם מבניהם, ו -ימים ממועד הקציר  30 או המבוטחת מהשטח

 קיץביטוח תבואות אביב ו

 ,)תירס, חמניות וכדומה לפי המפורט בחוזה הביטוח( אותם זרעת הקיץאם טרם ביטחת את כל גידולי 

 .לביטוח ולצרפם לקנט לפנות ניתן

 .03-6270200טלפון  -במשרדי קנט  לנירבכל שאלה או הבהרה, ניתן לפנות 

 .www.kanat.co.ilבאתר האינטרנט של קנט בכתובת נמצאים גם פרטים נוספים על הביטוח וכן טפסי ביטוח 

 ב ב ר כ ה,

 מחלקת ביטוח קנט

https://www.kanat.co.il/

