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 טבלאות תעריפים - 2023/2022בננות לעונת  ביטוח
 30.9.2022 על הזמנתך לקבלת הצעה להגיע לקנט עד לתאריך

 טבע נזקי ביטוח
 .לדונם המבוטח היבול את להגדילכן ו העצמית השתתפותשיעור ה את להקטין תוכל מורחב טבע נזקי בביטוח

 :נזקי טבע ביטוח דמי פירוטלהלן 
ח י בית רשת (1)לדונם( )₪  ביטוח דמי פתוח שטח (1)לדונם( )₪  ביטוח דמי ביטוח רמת סוג ביטו מ ר  ד ו ב וח ע ט י לתב גד ח שטח (לטון)₪  היבול המבוטח ה י פתו מ ר  ד ו ב וח ע ט י לתב גד ית עצמית השתתפות בית רשת (לטון)₪  היבול המבוטח ה  (2) בסיס

 ביטוח רמת סוג ביטוח
 ביטוח דמי

 (1) לדונם()₪ 
 הגדלתביטוח עבור  דמי

  (לטון)₪  היבול המבוטח
 עצמית השתתפות
 (2) בסיסית

 בית רשת פתוח שטח בית רשת פתוח שטח

 10% 29.50 38.00 118.00 152.00 'א ביטוח בסיסי

 מורחב ביטוח
 5% 44.00 56.00 176.00 224.00 'ב

 3% 60.00 72.00 235.00 288.00 'ג

חתום על שי מגדללפני הנחת העדר תביעות. הנם וכוללים את רכיב דמי הביטוח הבסיסי,  המורחבדמי הביטוח במסלול  (1)
 .הבסיסי הביטוח בגין למועצה נוסף מתשלום פטור יהיה ,למועצה נתונים העברתל המצ"ב אישורה

אם תבחר להגדיל את היבול המבוטח מעבר ליבול כך שלא תיפגע ההשתתפות העצמית תחושב תמיד מהיבול הנורמטיבי ( 2)
  הנורמטיבי.

 לשיעור 5% פויתווס, האחרונות העונות שש מתוך יותר או עונות בשלוש טבע נזקי ביטוח תגמולי שולמו לךבמידה ו
  .המפורט לעיל ההשתתפות העצמית

 בשיעור נוספת עצמית השתתפות תהיה מבוטח שאינו רשת בית התמוטטות בשל לבננות טבע נזקי ביטוח מקרה בקרות
 .מהנזק %20 של

 אסונות טבע ביטוח
 סכומי, תוכל להגדיל את המורחב בביטוחטון לדונם.  4 הינוהמבוטח למטעי הבננות המניבים במסגרת הביטוח הבסיסי  היבול

 ועד 2017/18השיווקים שלך בשנים  שממוצע בתנאי) לדונם המבוטח היבול את להגדילוכן  הפרי רכיב עבורהמרביים  הפיצוי
 . (ובכפוף לאישור קנט המתאימים השיווק אישורי את לביטוח לבקשה תצרףבתנאי שו לדונם טון 4 על עולה 2020/21

 : המרבייםוסכומי הפיצוי  הביטוח דמי פירוטלהלן 

 ביטוח רמת
פיצוי  סכום

 ליבולים מרבי
 (לטון ₪)

פיצוי  סכום
 לצמחים מרבי

)עבור מרכיב 
 (לטון)₪  הפרי(

 פיצוי מרבי סכום
 המטע לעקירת

 מוחלט נזק בעקבות
 (לדונם)₪ 

פיצוי מרבי  סכום
לשיקום המטע 
 בקרות נזק חלקי

 (לדונם)₪ 

ליבול  ביטוח דמי
  נורמטיבי של

 (1) ט'/ד' 4.00
 (לדונם ₪)

 ביטוח דמי
 הגדלתעבור 
 מבוטחה היבול

 (לטון ₪)

 200 850 בסיסי ביטוח - 'א
 7,200 - שטח פתוח

 9,000 - בית רשת
950 58.00 5.00 

 300 1,050 ורחבמ ביטוח - 'ב
 7,200 - שטח פתוח

 9,000 - בית רשת
950 70.00 10.00 

 400 1,050 מורחב ביטוח - 'ג
 7,200 - שטח פתוח

 9,000 - בית רשת
950 80.00 15.00 

 העברתחתום על האישור המצ"ב לשי מגדל. כוללים את רכיב דמי הביטוח המועצה הבסיסי המורחבדמי הביטוח במסלול  (1)
 .הבסיסי הביטוח בגין למועצה נוסף מתשלום פטור יהיה ,למועצה נתונים

 לדונם בגין נגעי הסגר. ₪ 1.9יתווספו  , למטעים מניבים ולא מניבים,טבע אסונות ביטוח לדמי *

 מסלול מורחב בלבד - מניבים שאינם למטעים טבע אסונות ביטוח
 .אלו למטעים מורחב ביטוחישירות  אצלנו לרכוש תוכל. מניבים שאינם המטעים את כולל אינובסיסי  טבע אסונות ביטוח

 טון לדונם. לתשומת לבך ניתן לבטח גם נטיעות עתידיות. 6.5היבול הנורמטיבי המבוטח בביטוח זה הנו 
 :םיהמרבידמי הביטוח וסכומי הפיצוי  פירוטלהלן 

 ביטוח רמת
 פיצוי מרבי סכום
 הפרי מרכיב עבור

 (לטון )₪

פיצוי מרבי  סכום
 המטע לעקירת

 מוחלט נזק בעקבות
 (לדונם)₪ 

פיצוי מרבי  סכום
לשיקום המטע בקרות 

 נזק חלקי
 (לדונם)₪ 

 ביטוח דמי
 ליבול נורמטיבי

 ט'/ד' 6.5של 
 (לדונם)₪ 

 80.00 800 7,200 200 ורחבמ ביטוח - 'א

 104.00 800 7,200 300 ורחבמ ביטוח - 'ב

 136.00 800 7,200 400 ורחבמ ביטוח - 'ג

 לדונם בגין נגעי הסגר. ₪ 1.9יתווספו  , למטעים מניבים ולא מניבים,טבע אסונות ביטוח לדמי *


