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 2022 מרץ
 2022הנדון: ביטוח אגוזי אדמה לעונת 

  30.4.22 להגיע לקנט עד לתאריך לביטוח על הזמנתך לקבלת הצעה

 .2022לעונת  אגוזי אדמהההרשמה לביטוח בימים אלו החלה 
בשנים האחרונות העולם מתמודד עם משבר אקלים נרחב הנובע מההתחממות הגלובאלית, הגורמת לשינויי אקלים 

המבוטחים, במטרה לספק להם רשת  אגוזי האדמהאנו בקנט עומדים לצד מגדלי בלתי צפויים לכלל ענפי החקלאות. 
 ביטחון דינאמית ולמזער את היקף הנזקים.

, רובם ₪מיליון  7.3-כהעונות האחרונות, פיצתה קנט את מגדלי אגוזי האדמה המבוטחים בסכום כולל של  בחמש 
  כתוצאה מנזקי גשמים, מחלות ומזיקים ואירועי אקלים שונים.

 :הביטוח( בחוזה מופיעים השינויים כלל, חלקית רשימה) שינויים עיקריים בביטוח
 עודכן הנספח כמפורט בחוזה הביטוח. -נזק איכותי 

 קרי הביטוח יעלהלן 

 יבול המבוטחה - 

ניתן  ק"ג לדונם לשטחים באזור הצפוני. 420 -ו הדרומי באזורק"ג לדונם לשטחים  520 הינו  המבוטח היבול
-2018ממוצע יבול אגוזי האדמה ששיווקת בארבע העונות האחרונות )על סמך היבול המבוטח לדונם  להגדיל את

 לייצוראלו בליווי אישור הקבלן, המועצה  בעונותעליך להעביר את נתוני השטח והשיווק להגדלת היבול  (.2021
 .אישור קנטלצורך בחינת היבול המבוקש לביטוח ו תאשר אותו שקנט"ד או כל גוף מוסמך אגואולשיווק של 

 הביטוח מותר - 
ובשיעור ההשתתפות  המרבי הפיצוירמות ביטוח הנבדלות בדמי הביטוח, בסכום שש לבחור בין  באפשרותך

 .בפועל כמפורט בטבלה אגוזי האדמהאלו מותאמות למחירי  רמות העצמית.

 דמי ביטוח - 
 500-המבוטחת ב באזור הדרום ברמת ביטוח ו' הממוקמתלדוגמא: חלקה  / טון.₪דמי הביטוח מחושבים לפי 

 לדונם )לפני הנחת העדר תביעות(. ₪ 82.5הביטוח יהיו , דמי ק"ג לדונם
 חלקי נזק (דונם/ ₪) לחציר נזק מוחלט נזק (דונם/ ₪) לחציר נזק (טון/₪) בנזק איכותי מירבי פיצוי סכום (טון/₪) כמותי בנזק מירבי פיצוי סכום (טון/ ₪) ביטוח דמי כמותי בנזק עצמית השתתפות ביטוח רמת אזור

 אזור
 רמת

 ביטוח

 השתתפות
 עצמית

 כמותי בנזק

 ביטוח דמי
 

 (טון/ ₪)

 מירבי פיצוי סכום
 כמותי בנזק

 (טון/₪)

 מירבי פיצוי סכום
 בנזק איכותי

 (טון/₪)

 לחציר נזק
 (דונם/ ₪)
  נזק

 מוחלט
  נזק

 חלקי

 דרום

 46 76 1,520 4,950 43.00 40% 'א

 46 76 1,520 4,950 72.00 30% 'ב

 46 76 1,520 4,950 90.00 20% 'ג

 68 114 2,280 6,650 79.00 40% 'ד

 68 114 2,280 6,650 132.00 30% 'ה

 68 114 2,280 6,650 165.00 20% 'ו

 צפון

 46 76 760 3,800 34.00 40% 'א

 46 76 760 3,800 58.00 30% 'ב

 46 76 760 3,800 72.00 20% 'ג

 46 76 1,520 4,950 58.00 40% ד'

 46 76 1,520 4,950 98.00 30% ה'

 46 76 1,520 4,950 123.00 20% ו'

 הביטוח תקופת הארכת -  
, תמורת תוספת 10.11.2022ניתן להאריך את תקופת הביטוח עד ליום . 31.10.2022הביטוח מסתיים בתאריך 

ובתנאי שעד למועד  15.9.2022יום לא יאוחר מע"י פניה בכתב למחלקת ביטוח אישור קנט ובכפוף לדמי ביטוח 
 . לפרטים נוספים ניתן לפנות לאבי ממחלקת ביטוח.זה לא ארע נזק בחלקות
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 ?לביטוחמצטרפים כיצד 

 "ב.המצ הטופס מילויתוכל להצטרף לביטוח בקלות ע"י 

 ביטוח רמת באותה שבבעלותך ובהחזקתך החלקות כל את לבטח ישאת רמת הביטוח הרצויה.  בחר. 

  את המהווים, הקודמות בעונות שלך והיבול השטח נתוני את לנוחותךצרפנו  -במידה וביטחת בעונה הקודמת 
 .המבוטח היבול לחישוב הבסיס

  ובתנאי שלא נגרם נזק כל שהוא לגידול.קנטלמשרדי  ,הנדרשיםבצירוף אישורי השיווק  הצעתךהעבר את , 
. 6270206-03בפקס או  co.ilkanat@kanat.במייל בצירוף אישורי השיווק  הצעתךבאפשרותך להעביר את 

 הצעתךהפקס במשרדינו, עלייך לוודא כי אכן המייל או תשומת לבך, במידה ולא קיבלת אישור על קבלת ל
 במשרדי קנט. ההתקבל

 30.4.2022וח האחרון להצטרפות לביט המועד.  

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

 תשלום  תגמולי ביטוח בהעברה בנקאית
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

קנט המוצע לך, אין  2022אגוזי אדמה לעונת  מכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד אודות ביטוח ,לתשומת לבך
אגוזי לראות בו מסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו. חוזה ביטוח 

על נספחיו הוא המסמך הסופי והמחייב והוא הקובע לכל עניין ועניין. חוזה הביטוח כולל  2022לעונת  אדמה
עצמית, וסייגים לתחולת הביטוח ועליך לקרוא אותו בטרם סעיפים שונים ובכללם סעיפי התניות, השתתפות 

במשרדי לפנות למחלקת ביטוח או  .co.ilkanatwww.באתר קנט טוח. את חוזה הביטוח תוכל למצוא רכישת הבי
 .03-6270200בטלפון  קנט

 
 חוזה ביטוחלטפסי הצטרפות ו

 אגוזי אדמה 

mailto:kanat@kanat.co.il
https://www.kanat.co.il/
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 2022לקבלת הצעה לביטוח אגוזי אדמה לעונת  הזמנה
 30.04.22 על הזמנתך לקבלת הצעה להגיע לקנט עד לתאריך

 ______________: קנט מס ___________ת.ז.  ______________________________________שם המבוטח: 

 ______________ טל': _________ מיקוד: __________________________________________ כתובת:

 ______________________________________ E-Mail: _____________פקס:  _____________סלולרי: ' טל
 

  .זה טופס על עדכן נא מדויקים ואינם במידה. האישיים פרטיך את צרפנו לנוחותך

 :הבאים הפרטים את למלא נבקשך, הטלפון באמצעות במשרדנו הוייךיז לצורך

 ______________________ שם בית הספר היסודי בו למדת _____/____/___  לידה תאריך
, 2022בהתאם לתנאי חוזה ביטוח אגוזי אדמה לעונת  ובהחזקתיכל שטחי אגוזי האדמה שבבעלותי הנני מבקש לבטח את 

 לפי הפירוט הבא:
 (.הביטוח רמת את בעיגול' )הקף ו' / ה' / ד' / ג' / ב' / א :הביטוח רמת

מס' 
 סידורי

 שם החלקה ומיקומה
מספר חלקה 

 משרד החקלאות
 שטח )דונם( זן

תאריך 
 זריעה

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 המבוטחוהתחייבות הצהרת 
זו לאחר שתתקבל ותאושר  זמנהה כי לי ידוע .מטעמי הצעההזמנה לקבלת לי כי חתימתי על גבי טופס זה תהווה  ידוע .1

 תהווה חלק בלתי נפרד מחוזה הביטוח. ו לביטוח בסיס תשמש, קנטע"י 
ימים מתשלום מלא של דמי הביטוח )לא כולל יום התשלום(  3אישור קנט ולאחר חלוף הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר  .2

ובתנאי שהתשלום יתבצע לא יאוחר מהמועד האחרון הנקוב על גבי דף  ובתנאי שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה
מידע או פרט העלולים להשפיע אני מצהיר כי כל המידע, שמפורט לעיל הינו מלא ונכון, וכי לא העלמתי  חישוב דמי הביטוח.

אני מצהיר כי בוטחו כל שטחי גידול אגוזי האדמה אשר בבעלותי  על החלטת קנט לקבל את הביטוח או לקבוע את תנאיו.
שטחי הגידול המבוקשים לביטוח נמצאים בתחומי מדינת ישראל, לרבות באזורים המוחזקים והנשלטים  ובהחזקתי כדין.

  .וא ולקיים את כל הוראות חוזה הביטוחהנני מתחייב לקר על ידה.
הנני נותן לקנט רשות לעשות שימוש בפרטים שנתתי לעיל לרבות מספר טלפון נייד, כתובת מייל וכתובת ביתי לצורך  .3

  העברת מידע אלי. במידה ולא אהיה מעוניין לקבל שירות זה, אודיע על כך לקנט.
 -העברת מידע  .4

חקלאות ופיתוח הכפר באופן בלתי חוזר עבור שנת הביטוח הנוכחית, וזאת הנני הח"מ מאשר בזאת למשרד ה )א(
לפי שיקול דעתו 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 

 (GIS)יובהר כי המידע יהיה כפי המפורט להלן בלבד: היקף השטח בדונמים, מיקום שטח הגידול הסר הספק 
המבוטח, סוג הגידול, שיטת הגידול, שנת נטיעה, תאריך זריעה, תאריך שתילה, תעודות ייבוא וייצוא ככל 

וגילוי  שהוצאו על ידי השירותים להגנת הצומח במשרד הנוגעות לגידול המבוטח ומידע עבור ניטור
 מחלות/נגעים וביעורם בענף הצומח שבוצעו בחלקה של המבוטח.

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

הנני מצהיר כי פעולותיי הקשורות בחוזה הביטוח עם החברה הן עבור עצמי  - איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור .5
 וכי אינני פועל בעבור אחר. במידה ואפעל עבור אחר הנני מתחייב להודיע על כך מיידית לחברה.

 ______________חתימה: ______ _______________________שם המגדל: ________ תאריך:____________
לבקשתך להגדיל את היבול המבוטח. כתנאי 2018-2021ת ולצרף לטופס זה את נתוני השיווק שלך בעונ יש
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 _______________: קנט' מס _________________: יישוב ___________________________: מגדל שם

 2022 לעונתאגוזי אדמה  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
 .יום התשלום(את מתשלום מלא של דמי הביטוח )לא כולל  ימים 3 חלפו (2
 ארע לא בשטח)לא כולל יום קבלת הנתונים אצל המבטח( ו 30.4.22ט עד לתאריך למשרדי קנ 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

 יש למלא את פרטי כרטיס אשראי ובעל כרטיס האשראי:

 יישוב: ________________ ________________: ________________________ שם משפחה: 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"טבע בחקלאות בעקרן לביטוח נזקי  -תשלומים בגין דמי הביטוח יופקדו לפקודת: קנט 

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

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

 .6270200-03 בטלפון קנט למשרדי הגיע אישור העברה אכן כי לוודא

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

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:  אגוזי אדמהלבטח בקנט את הגידולים בענף  /תמבקש

 :/ת"הביטוח"(, ונותן

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

 דרש לכך.אמיד לכש וזאת
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 זכאיהתגמולי  את לעיל
תשלום דמי הביטוח במלואם, בסכומים ובמועדי התשלום לפי חשבון קנט, עשוי לגרור את ביטולו  אי :כי לי ידוע
 .2022אגוזי אדמה לעונת וזה ביטוח הביטוח, ואם יקרה נזק לא אהיה מכוסה על פי ח 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.
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