
 

 2022 אפריל

 2023/2022: ביטוח מדגה לעונת הנדון
 31.5.22 על הזמנתך לקבלת הצעה להגיע לקנט עד לתאריך

 ,רב שלום

לשינויי , הגורמת ליתאהגלובבשנים האחרונות העולם מתמודד עם משבר אקלים נרחב הנובע מההתחממות 

המבוטחים, במטרה לספק להם  המדגהאנו בקנט עומדים לצד מגדלי  אקלים בלתי צפויים לכלל ענפי החקלאות.

 רשת ביטחון דינאמית ולמזער את היקף הנזקים.

כתוצאה רעו ינזקים אהעיקר  .₪מיליון  24-סך הנזקים בענף מדגה עומדים על כ האחרונותבשלוש העונות 

 םלנזקי הענף של חשיפהסיכונים והה את ממחיש זהנתון  .שינויים בטמפרטורת המיםחוסר חמצן ומחלות, מ

 .קרות נזקעת יציבות פיננסית בואת החשיבות שיש לביטוח בשמירה על 

  .ישירות בקנט על ידך תיעשה הביטוח רכישת, אולם דגים מגדלי ארגון עם בשיתוף נערך המדגה ביטוח

 .30.4.23 יוםבויסתיים  1.5.22 יוםב יחל הביטוח

 :)כלל השינויים מפורטים בחוזה הביטוח( בחוזה הביטוח עיקריים להלן שינויים

 .עודכנה טבלת סכומי הביטוח וטבלת סכומי פיצוי מירביים 

 .עודכנה הגדרת תקופת הקיץ לצורך עומסי אכלוס 

  ה, כמפורט בחוזה הביטוח.דרגהנוספה  -בריכה אינטנסיבית 

 בחוזה הביטוח ונוסף סעיף תנאי גידול נדרשים לבריכת עפרנוספה הגדרה - בריכת עפר. 

 לקנט או לארגון מגדלי הדגים חודשיים לבך, חובה לשלוח דוחות מלאי  לתשומת
 (הביטוח בחוזה 5ד'-ו 4'דסעיפים כאמור ב)

 מצטרפים לביטוח?  כיצד

 הצפוי בבריכה.  הבריכות המשמשות לגידול דגים לפי הפוטנציאל המירבי כלאת  בטחעליך ל 

  צורך ואיןבריכת שליה נחשבת כחלק מהמאגר במשך שלושת השבועות שלאחר ריקון המאגר  ,לתשומת לבך

 לבטחה כמחסן.   עליך הבריכהשבועות לאחר פירוק  לשלושה מעבר .זו בתקופה בנפרד לבטחה

 לקנט ולהעבירו"ב המצ הטופס גבי על הביטוח פרטי את מלאיש ל. 

  מקרה הביטוח ארע לא זה למועד שעד ובתנאי 31.5.22 להצטרפות לביטוח הינוהמועד האחרון. 

  במייל  את הזמנתך לקבלת הצעה לקנט העבירלבאפשרותךkanat@kanat.co.il 6270206-03בפקס  או. 

 הזמנתךהפקס במשרדינו, עליך לוודא כי אכן המייל או לתשומת לבך, במידה ולא קיבלת אישור על קבלת 

 במשרדי קנט. ההתקבל

 15.12.2022בכל בריכה עד ליום  המבוטחת הכמות/או ו המבוטחות הבריכות' מס את לעדכן תוכל, לב שים 

 ימים לפני קרות מקרה ביטוח. 3למשרדי קנט לפחות  יגיעשהעדכון  ובתנאי

 נציגי קנט: אצל נוסף מידע עם לרשותך לעמוד שמחנ

 053-9824048  רופא איציק

 053-9824044  דיבנר איתי

 053-9824046  אורי בורר

mailto:kanat@kanat.co.il


 

 :מירביים פיצוי סכומיטבלת 
 מהם תוכל לבחור את רמת הביטוח המתאימה לך ביותר: לטון ₪ המרביים הפיצויטבלת סכומי  להלן

 מין דג
רמת 

 הביטוח

סכום פיצוי 
 מירבי 

 לטון ₪

דגים רגילים בגידול מעורב, ו/או קרפיון, קרפיון שחור, אמנון, אדמונית ואמור בבריכת 
 מחסן או גידול מונוקולטורה

 8,000 א
 9,000 ב
 10,000 ג
 11,000 ד

 באס בבריכות עפר, מחסן או גידול מונוקולטורהבורי ו

 10,000 א
 11,000 ב
 12,000 ג
 13,000 ד

 דניס לברק וברמונדי בבריכת מחסן או גידול מונוקולטורה

 12,000 א
 16,000 ב
 18,000 ג
 20,000 ד

 ף ונמסיף בבריכת מחסן או גידול מונוקולטורהיכס

 3,000 א
 3,500 ב
 4,000 ג
 4,500 ד

 רד דראם בבריכת מחסן או גידול מונוקולטורה

 10,000 א
 14,000 ב
 16,000 ג
 18,000 ד

 מכפלת הכמות המבוטחת בסכום הפיצוי לטון דגים, כמפורט ברשימה. - גבול אחריות לבריכה

בבריכה שבפועל היה בה מונוקולטורה של דגי כסיף יהיה סכום הפיצוי לפי מין זה, גם אם בפועל בוטחה הבריכה  (1)
 מין דג אחר או לפי גידול מעורב. לפי

למען הסר ספק יובהר, כי סכומי הפיצוי המפורטים בנספח זה הנם סכומי פיצוי מרביים באופן שבכל מקרה  (2)
מהתמורה שיכול היה המבוטח לקבל בפועל על  90%סכומי הפיצוי על פיהם יחושבו תגמולי הביטוח לא יעלו על 

 .וקדם מביניהםהמפי מחירי השוק בתאריך פירוק הבריכה או בתאריך ההסכמה על גובה הנזק, 

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

. 2022/2023חוזה הביטוח המלאות וטבלאות התעריפים ניתן לפנות לחוזה ביטוח מדגה לעונת  להוראות "ב.המצ

או לפנות למחלקת ביטוח במשרדי קנט  www.kanat.co.ilאת החוזה תוכל למצוא באתר האינטרנט של קנט 
 .03-6270200 בטלפון

המוצע לך, אין  2022/2023מדגה לעונת חוזה ביטוח מכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד אודות  ,לתשומת לבך
חוזה ביטוח מדגה לראות בו מסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו. 

הקובע לכל עניין ועניין. חוזה הביטוח כולל  ואוה הסופי והמחייב ךהמסמ ואהעל נספחיו  2022/2023לעונת 
סעיפים שונים ובכללם סעיפי התניות, השתתפות עצמית, וסייגים לתחולת הביטוח, ועליך לקרוא אותו בטרם 

 רכישת הביטוח. 

 
 טפסי הרשמה

 מדגה ביטוחוחוזה 


