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 2022 יאמ
 2022כותנה לעונת בענף ה מורחב : ביטוחהנדון

 15.7.2022 עד לתאריךעל הזמנתך לקבלת הצעה להגיע לקנט 

מגדלי ביטוח כותנה מורחב. ל ההרשמה החלהאלו  בימים .2022לעונת לכותנה בסיסי הביטוח חידשה את המועצת הכותנה 

 הבסיסי במסלול הן)הביטוח  תגמוליהביטוח ותשלום  דמיגביית  מועצת הכותנה., מיוצגים ע"י בקנטהכותנה המבוטחים 

 , מתבצעים באמצעות מועצת הכותנה.(המורחב במסלול והן

הגלובאלית, הגורמת לשינויי אקלים בלתי  בשנים האחרונות העולם מתמודד עם משבר אקלים נרחב הנובע מההתחממות

רשת ביטחון דינאמית  להםהמבוטחים, במטרה לספק  הכותנה ומדים לצד מגדליאנו בקנט ע .צפויים לכלל ענפי החקלאות

 ולמזער את היקף הנזקים.

מאירועי אקלים חריגים רובם כתוצאה  ,₪מיליון  14.8-כ פיצתה קנט את מגדלי הכותנה בסכום של העונות האחרונות,  בשש

 וגשמים.

לכל חלקה בנפרד בהתאם לפוטנציאל  לנזקים כמותיים טוב יותר ביטוח המורחב, תוכל לרכוש כיסוי הולם שייתן פתרוןב

 הסיבים יבולאל מול  בכל חלקה ניזוקה הנזקשל נזק כמותי, יבחן  במקרהשנתי.  וללא תלות ביבול הממוצע הרב היבול שלה

כמו כן, הגדלת היבול המבוטח  שנתי. -ולא מול היבול הממוצע הרב בפועל היבול פוטנציאל ובמגבלת לבטח תבחר אותו

 תאפשר לך הגנה על מלוא היבול הצפוי בכל חלקה בקרות נזק איכותי.

או עד מועד סגירת המנפטות,  28.2.2023יום ל עד הנה הביטוח תקופת /גליליותלכותנה בערימות בנזקלתשומת לבך, 

ריכוז שאושרו מראש על ידי קנט, ובתנאי , והביטוח תקף רק לכותנה בשטח הגידול או בשטחי יהםנמבהמוקדם לפי 

 .שאלו מנוקזים כראוי

 שינויים עיקריים בביטוח )רשימה חלקית, כלל השינויים מופיעים בחוזה הביטוח(:

  20.11.2022-ועד ל 1.3.2022-כה ותהיה מרהוא תקופת הביטוח -תקופת הביטוח. 

 בשנה שעברה( 45%כל אזור גיאוגרפי )במקום מסך השטח המבוטח ב 20% -סף הכניסה למקרה ביטוח מיוחד הורד ל. 

 .עודכן נספח כותנה לזרעים, כמפורט בחוזה הביטוח 

  כמפורט בחוזה הביטוח.ויבול מבוטח זור גאוגרפי נפגעהגדרות לאעודכנו , 

 כיצד מצטרפים לביטוח כותנה במסלול המורחב:

עלייך למלא את טופס ההזמנה לקבלת הצעה  .2022לעונת  מורחבלקבלת הצעה במסלול  הזמנה ילנוחותך, מצ"ב טפס

 יש לבטח את כל חלקותייך במסלול זה. לביטוח המצורף למכתב זה, ולשלוח אותו לקנט.

  במסלול זה. מאותו זן כל חלקותיך, עליך לבטח את המורחבביטוח האם בחרת לבטח את הכותנה במסלול 

  לקנטהסיבים הצפוי בכל חלקה, ושלח אותו  יבולמלא את הטופס לפי תחזית ל יש. 

 כל חלקה יש לרשום את מספר החלקה לפי המיפוי שערכת במשרד החקלאות. במידה ועדיין לא ביצעת את  עבור

הבא לצורך מציאת  בקישורמדריך למשתמש"  -"אתר המפות הממשלתי  בקובץהרישום ביכולתך לעקוב אחר ההנחיות 

 .https://bit.ly/2BR3fqrמספר החלקה 

 הצעתך במייל להעביר את  באפשרותךkanat@kanat.co.il במידה ולא קיבלת לתשומת לבך, . 6270206-03פקס ב או

 אישור על קבלת המייל או הפקס במשרדינו, עליך לוודא כי אכן הצעתך התקבלה במשרדי קנט. 

 זה בתנאי שלא ארע מקרה ביטוח כלשהו עד מועד, 15.7.2022 נויה מורחב במסלול לביטוח להצטרפות אחרון מועד. 

https://bit.ly/2BR3fqr
mailto:kanat@kanat.co.il
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 :נזק במקרה

 במייל  או 6270200-03בטלפון  קנטשעות ל 48רוע נזק, יש להודיע תוך ילאחר אkanat@kanat.co.il 6270206-03פקס ב או, 

 itamar@cotton.co.ilבדוא"ל:  או 09-9604030פקס ב -( או מתניה איתמרעם העתק למועצת הכותנה )לידי 

  ועדת המגדלים באזור. והעתק לרכז

  לא תוכל לתבוע פיצוי מאוחר יותר. במועד, לקנטלתשומת לבך, ללא הודעה על נזק 

  תמקצועי גם במועצ, אך תוכל לקבל מידע וסיוע קנטהביטוח יתבצע ע"י  תגמוליהטיפול בהערכת הנזק ובחישוב 

 .הכותנה

 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

המוצע לך, אין לראות בו מסמך מחייב ואין  כותנהמכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד אודות ביטוח  ,לתשומת ליבך

הוא על נספחיו  2022לעונת  כותנהלגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו. חוזה ביטוח 

ולל סעיפים שונים ובכללם סעיפי התניות, המסמך הסופי והמחייב והוא הקובע לכל עניין ועניין. חוזה הביטוח כ

השתתפות עצמית וסייגים לתחולת הביטוח, ועליך לקרוא אותו בטרם רכישת הביטוח. את חוזה הביטוח תוכל למצוא 

 .03-6270200 וןבטלפ קנט לפנות לאבי שלדוב במחלקת ביטוחאו  www.kanat.co.ilבאתר קנט 

mailto:kanat@kanat.co.il
file://///NTSERVER/USERS/Rina/LETTERS/כותנה/2018/itamar@cotton.co.il
https://www.kanat.co.il/
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 2022לעונת  מורחב בביטוחיטוח כותנה לב הצעה לקבלת הזמנה
 15.7.2022 על הזמנתך לקבלת הצעה להגיע לקנט עד לתאריך

 _____________ מס' קנט ______________ .ז/ח.פ:ת ___________________________________ המגדל:שם 

 ___________________________ :E-mail _____________________________________________ כתובת:

 ______________ מס' מגדל במועצה: _____________ קספ ____________ :סלולאריטל'  ____________ טל':
 .זה טופס על עדכן נא מדויקים ואינם במידה. האישיים פרטיך את צרפנו לנוחותך

 מנת לסייע לנו לזהות אותך בכל פניה טלפונית, נבקשך למלא את הפרטים הבאים.   על
 :אלו שאלות על לענות תידרש, אלינו הבאותשים לב, בפניותיך 

 ______________________ למדת בו היסודי הספר בית שם ___/___/___  שלך לידה תאריך
לתנאי חוזה ביטוח  בהתאםבביטוח מורחב שבבעלותי וברשותי  להלן המפורטיםכל שטחי הכותנה  את לבטח מבקש הנני

 :הבא הפירוט לפי, הכותנה מועצתקנט לבין  שבין 2022כותנה לעונת 

 כותנה סוג
 חלקה מספר
 /  הכותנה במועצת

 חלקה ומיקום שם

 חלקה מספר
 החקלאות משרד

(1) 

 שיטת
 זריעה
 (2) והשקיה

 שטח
 בדונמים

  מבוטח יבול

 לדונם סיבים"ג ק
(3) 

   5/4/3/2/1   

   5/4/3/2/1   

   5/4/3/2/1   

   5/4/3/2/1   

   5/4/3/2/1   

   5/4/3/2/1   

   5/4/3/2/1   

יש לרשום את מספר החלקה לפי המיפוי שערכת במשרד החקלאות. במידה ועדיין לא ביצעת את הרישום ביכולתך  (1)
  בקישור הבא לצורך מציאת מספר החלקהמדריך למשתמש" -בקובץ "אתר המפות הממשלתילעקוב אחר ההנחיות 

https://bit.ly/2BR3fqr 
 .מלא טפטוף -5 ;עזר השקיית -4 ;נוע קו -3 ;המטרה -2 ; בעל -1 (2)
 בביטוח בסיסי, היבול המבוטח מבוסס על השיווקים שלך בעונות האחרונות. (3)

 ק"ג סיבים לדונם: 10תיקבע במדרגות של  היבולרמת בביטוח המורחב, 
 "ג/ד'(.ק 80 עזר השקיית מינימוםק"ג/ד',  50ק"ג/ד' סיבים )מינימום בעל  140 מינימום לביטוח אקלה

 "ג/ד'(. ק 80 עזר השקיית מינימום, 'ק"ג/ד 50ק"ג/ד' סיבים )מינימום בעל  125 ינימום לביטוח פימה מ
 (."ג/ד'ק 80 עזר השקיית מינימוםק"ג/ד',  50ק"ג/ד' סיבים )מינימום בעל  125 פימינימום לביטוח אקל

)ללא תלות ביבול הממוצע  2021צפוי לדונם בעונת הסיבים הרמת היבול המבוטח בכל חלקה תהיה לפי משקל 
 (.ההשקיהבעבר וללא תלות בשיטת 

 

 המבוטחוהתחייבות הצהרת  
זו לאחר שתתקבל ותאושר  הצעתיכן ידוע לי כי  כמומטעמי.  תהווה הזמנה לקבלת הצעהלי כי חתימתי על גבי טופס זה  ידוע .1

ובתנאי  קנטהביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור תהווה חלק בלתי נפרד מחוזה הביטוח. ו לביטוח בסיס תשמש, קנטע"י 
 לי כי ביטוח זה חל על נזקים כמותיים בלבד. ידוע .זה למועד עד כלשהו ביטוח מקרהשלא אירע 

 קנטמצהיר כי כל המידע, שנמסר על ידי הינו מלא ונכון, וכי לא העלמתי מידע או פרט העלולים להשפיע על החלטת  אני .2
 באותוכדין   ובהחזקתי בבעלותי נמצאים אשר)כל הזנים(  הכותנהבוטחו כל שטחי  לקבל את הביטוח או לקבוע את תנאיו.

אין (. בתחומי מדינת ישראל )באזורים המוחזקים והנשלטים על ידה שטחי הגידול המבוקשים לביטוח נמצאים .ביטוח מסלול
מתחייב  הנני כל סימן לנזק מסיכון מכוסה בביטוח בשטחי הגידול המוצעים לביטוח ולא ארע בהם כל מקרה ביטוח הידוע לי.

 .לקרוא ולקיים את כל הוראות חוזה הביטוח
לעיל לרבות מספר טלפון נייד, כתובת מייל וכתובת ביתי לצורך העברת הנני נותן לקנט רשות לעשות שימוש בפרטים שנתתי  .3

הנני מאשר באופן בלתי חוזר למועצת הכותנה לגבות  מידע אלי. במידה ולא אהיה מעוניין לקבל שירות זה, אודיע על כך לקנט.
 ממני את דמי הביטוח הנוספים עבור הביטוח המורחב, לפי התחשיב המפורט בפוליסת הביטוח.

 - העברת מידע .4
הנני הח"מ מאשר בזאת למשרד החקלאות ופיתוח הכפר באופן בלתי חוזר עבור שנת הביטוח הנוכחית, וזאת לפי  (א)

שיקול דעתו הבלעדי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובכפוף לכל דין, להעביר לקנט מידע המצוי ברשות משרד 
בוטח על פי פוליסת הביטוח שלי. למען הסר הספק יובהר כי החקלאות ופיתוח הכפר ושנוגע באופן ישיר לגידול המ

(המבוטח, סוג הגידול, שיטת GISהמידע יהיה כפי המפורט להלן בלבד: היקף השטח בדונמים, מיקום שטח הגידול )
הגידול, שנת נטיעה, תאריך זריעה, תאריך שתילה, תעודות ייבוא וייצוא ככל שהוצאו על ידי השירותים להגנת 

במשרד הנוגעות לגידול המבוטח ומידע עבור ניטור וגילוי מחלות/נגעים וביעורם בענף הצומח שבוצעו הצומח 
  בחלקה של המבוטח.

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

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

 ___________חתימה: ____ ______________________שם החותם: ________ ___תאריך: _______________

https://bit.ly/2BR3fqr

