
ביטוח ירקות

עונת 2022/2023

במסגרת שיפור השירות ללקוחותינו, אנו מיישמים 
מערכת שבאמצעותה תוכל לקבל את פוליסת 

הביטוח שלך באמצעות הדואר האלקטרוני. לצורך 
כך, נבקשך לעדכן את פרטי הדואר האלקטרוני 

בטפסי הביטוח המצ"ב.

לתשומת לבך, מכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי 
בלבד אודות ביטוח ירקות המוצע לך, אין לראות 

בו מסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן 
ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו. חוזה ביטוח 

ירקות לעונת 2022/2023 על כל נספחיו ו/או חוזה 
ביטוח בתי צמיחה לעונת 2022/2023 על כל נספחיו 

הם המסמכים הסופיים והמחייבים והם הקובעים 
לכל עניין ועניין. חוזי הביטוח, כוללים סעיפים 

שונים ובכללם סעיפי התניות, השתתפות עצמית, 
וסייגים לתחולת הביטוח, ועליך לקרוא אותם בטרם 

רכישת הביטוח.
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 www.kanat.co.il את חוזי הביטוח תוכל למצוא באתר קנט 
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בימים אלו אנו מחדשים את ביטוח ירקות לעונת 2022/2023.

בשנים האחרונות העולם מתמודד עם משבר אקלים נרחב הנובע מההתחממות הגלובאלית, 
הגורמת לשינויי מזג אוויר בלתי צפויים לכלל ענפי החקלאות, ובפרט לענף הירקות. 

החורף האחרון התאפיין, בעיקר, בטמפרטורות נמוכות יחסית לממוצע הרב שנתי. בחודש דצמבר 
התרחשו שני אירועי סערה משמעותיים שכללו רוחות חזקות שנשבו בכל רחבי הארץ.

ינואר 2022 היה הקר ביותר מאז 2008 והממוצע החודשי היה נמוך מהממוצע הרב-שנתי. 
מאמצע ינואר היינו עדים לרצף הימים הקרים הארוך ביותר שנמדד מאז שנות ה-90. גל הקור, 

הטמפרטורות הנמוכות והקרה שהתרחשה במספר לילות, גרמו ל"שריפת" הגידולים, פגעו ברקמת 
הצמח ובמקרים רבים גרמו למותו. בנוסף, אופיין החורף בגשמים מרובים מלווים בברד כבד שפגע 

קשות בגידולי הירקות. הגידולים העיקריים שנפגעו היו תפוחי האדמה, פלפל ועגבניות.

בתקופה זו מעריכי קנט טיפלו בלמעלה מ-4,200 דיווחי נזקים שהתקבלו מהמגדלים. משך הטיפול 
הממוצע בתביעה לנזק עמד על כ- 9 ימים בלבד מעת השלמת הליכי הערכת הנזקים. עבור נזקי 

חורף אלו יפוצו המגדלים בלמעלה מ-41 מיליון ₪. 

במהלך חודש מאי התרחשו אירועי סערה בגליל העליון עם רוחות שהגיעו ל-140 קמ"ש שהסבו 
נזקים כבדים לגידולי תעשייה, מטעים ועוד.

אנו בקנט עומדים לצד מגדלי הירקות המבוטחים במטרה לספק רשת ביטחון דינאמית ולמזער 
 את היקף הנזקים.

בשלוש העונות האחרונות היקף הפיצויים בענף הירקות עומד על כ-220 מיליון ₪ בגין נזקי טבע 
ואסונות טבע, מתוכם כ-200 מיליון ₪ שולמו למבוטחים בביטוח המורחב. הביטוח המורחב 

מאפשר הגנה טובה יותר מפני פגיעה כלכלית כתוצאה מנזקי מזג האוויר.

מועצת הצמחים - ענף הירקות, רכשה גם השנה ביטוח בסיסי לנזקי טבע ואסונות טבע לכל 
מגדלי הירקות אשר רשומים במועצה כחוק, עבור הגידולים ומועדי הזריעה/שתילה המפורטים 

בחוזה הביטוח. 

ביכולתך לרכוש ישירות בקנט ביטוחים מורחבים לנזקי טבע ואסונות טבע הנותנים כיסוי 
ביטוחי גבוה יותר בעת נזק. בנוסף, ההשתתפות העצמית בביטוח נזקי טבע מורחב נמוכה 

יותר מאשר בביטוח הבסיסי. כדי להקל על רכישת הביטוח המורחב, המועצה משתתפת בדמי 
הביטוח של המגדלים המבוטחים.

להלן דגשים ושינויים עיקריים בחוזה הביטוח )רשימה חלקית, כלל השינויים מופיעים 
בחוזה(:

כללי:
עודכנו זנים, מועדי שתילה/ זריעה, ימי גידול, 	 

משך ימי הביטוח, סייגים והערות וסכומי 
הביטוח בגידולים שונים, כמפורט בנספחי 

חוזה הביטוח. מומלץ לבחון היטב את 
ההגדרות טרם הביצוע בשטח.

עודכנה הגדרת חום בגידולי הפלפל והחציל 	 
במקרה של נזק כמותי, כמפורט בחוזה 

הביטוח.

ביטוח בצל לזרעים – תקופת כיסוי נזקי טבע 	 
הוקטנה ל-60 הימים הראשונים בנזק מוחלט 

בלבד, יתר הכיסוי ינתן במסגרת ביטוח 
אסונות טבע.

ביטוח עגבניות בבתי צמיחה )קודי גידול 158, 	 
552, 558, 553( – עודכנו ימי הגידול, כמפורט 

בחוזה הביטוח.

ביטוח אבטיח בבית רשת ובבתי צמיחה )קודי 	 
גידול 104 ו- 109( – הורחב גם לשתילות 

ספטמבר.

דלעת ודלורית מנהרות נמוכות )קוד 237( – 	 
נוספה החרגה בחוזה כי שתילות דצמבר-ינואר 

מיועדות לזן נאפולי בלבד.

בביטוח הבסיסי – התבלינים הופרדו ל-2 	 
קבוצות גידול, מלבד בזיל.

ביטוח נזקי טבע
למבוטח לו ארע ו/או למבוטח המחזיק בשטח 

בו ארע מקרה ביטוח נזקי טבע באותו קוד 
גידול – שלוש עונות או יותר במהלך שש 

העונות הרצופות הקודמות לעונת חוזה זה, 
יגדל שיעור ההשתתפות העצמית ב-3% נוספים 
)לרבות התקרה ככל שקיימת, בביטוח הבסיסי 

ובביטוח המורחב(. יובהר כי בביטוח המורחב 
בלבד המבטח רשאי שלא להגדיל את שיעור 

ההשתתפות העצמית כאמור לעיל, בכפוף לכללי 
חיתום שיפעיל מראש ועל פי שיקול דעתו.

ביטוח אסונות טבע
תנאי מקדמי להכרה בקרות מקרה ביטוח 

אסונות טבע כתוצאה ממחלות/מזיקים הנו 
עמידה של המבוטח בכל הוראות נספח 5 לחוזה 

הביטוח.

לסעיפים המלאים ולשינויים נוספים אנא פנה 
לחוזה הביטוח. את חוזה הביטוח תוכל למצוא 

 www.kanat.co.il גם באתר האינטרנט של קנט
או לפנות למחלקת ביטוח במשרדי קנט בטלפון 

.03-6270200

כיצד מצטרפים לביטוח נזקי טבע 
וביטוח אסונות טבע מורחב?

עליך למלא את טופס ההזמנה לקבלת הצעה 
לביטוח המצורף למכתב זה, ולשלוח אותו לקנט.

תוכל לבטח מראש את כל המזרעים/משתלים 
אותם אתה מתכנן ולעדכן אותנו על מועדי 

הזריעה/שתילה המדויקים בעת הביצוע בפועל. 
כך, במהלך אחד, תוכל לבטח את כל גידוליך 
עבור העונה ובמקרה של שינויים לעדכן אותנו.

בחר את רמת הביטוח הרצויה בביטוח נזקי 	 
טבע ובביטוח אסונות טבע. באפשרותך לבחור 

בין רמות ביטוח השונות זו מזו בדמי הביטוח 
ובסכום הפיצוי המירבי. 

בכל אחד מהביטוחים )נזקי טבע ואסונות 	 
טבע( יש לבטח את כל החלקות מאותו מין 

ואותה שיטת גידול באותה רמת ביטוח. למען 
הסר ספק יובהר, כי מבוטח שבחר לבטח 

גידול )מין ושיטת גידול( בביטוח מורחב מחויב 
לבטח בביטוח המורחב את כל השתילות/

הזריעות מאותו גידול )מין ושיטת גידול( עד 
30 יום ממועד השתילה/הזריעה האחרונה 

שבוטחה.

יש למלא את הפרטים הנדרשים לפי חלקות 	 
ולהקפיד כי השטח המבוקש לביטוח הינו 
לפי חלקה רציפה אחת. במקרה של גידול 

זהה בבית צמיחה ובבית רשת יש למלא כל 
חלקה בנפרד. אין לאחד חלקות ולרשום אותן 

כחלקה אחת.

עבור כל חלקה יש לרשום את מספר החלקה 	 
לפי המיפוי שערכת במשרד החקלאות. 

במידה ועדיין לא ביצעת את הרישום ביכולתך 

ביטוח בתי צמיחה ובתי רשת
קנט מציעה ביטוח בתי צמיחה בתנאים משופרים למצטרפים חדשים לביטוח זה, ונותנת 

להם הנחה משמעותית בדמי הביטוח, פרטים נוספים תמצא במכתב המצ"ב. לתשומת לבך:

הביטוח לגידולי הירקות אינו כולל את ביטוח בתי הצמיחה ובתי הרשת.	 

 לידיעתך, בביטוח נזקי טבע במקרה של נזק לגידול עקב התמוטטות מבנה שאינו	 
מבוטח, תגדל ההשתתפות העצמית לגידול.

לעקוב אחר ההנחיות בקובץ "אתר המפות 
הממשלתי-מדריך למשתמש" שבקישור הבא 

 לצורך מציאת מספר החלקה
.http://bit.ly/2BR3fqr

המועד האחרון להצטרפות לביטוח 	 
המורחב הוא 15 ימים מיום הזריעה/

השתילה של כל חלקה, ובכל מקרה 3 ימים 
לפחות לפני קרות מקרה ביטוח )לא כולל 

יום קבלת הנתונים אצל המבטח(. 

סמן את אחד ממסלולי התשלום 	 
שבאמצעותו ברצונך לשלם את דמי הביטוח. 

 באפשרותך להעביר את הטופס למייל
kanat@kanat.co.il או לפקס 03-6270206. 

לתשומת לבך, במידה ולא קיבלת אישור 
על קבלת המייל או הפקס במשרדינו, עליך 

לוודא כי אכן הטופס התקבל במשרדי 
קנט. 

הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור 	 
קנט ולאחר חלוף 3 ימים מתשלום מלא של 

דמי הביטוח )לא כולל את יום התשלום( 
ובתנאי שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד 

זה.

תשלום תגמולי ביטוח בהעברה 
בנקאית

במקרה של זכאות לתגמולי ביטוח, ניתן 
לקבל את תגמולי הביטוח  באמצעות מס"ב 

)העברה בנקאית( ובכך לזרז את קבלת 
התשלום בפועל. כדי לקבל את תגמולי 

הביטוח באמצעות מס"ב, עליך למלא טופס 
אותו תוכל להוריד ישירות מאתר קנט או 

לקבלו בפנייה למחלקת הנהלת חשבונות.

http://www.kanat.co.il
http://bit.ly/2BR3fqr

