נובמבר 2010

ביטוח אסונות טבע לגפן יין לעונת  - 2011כרמים שאינם מניבים
על הצעתך להגיע עד 15.12.2010
שלום רב,
לראשונה ניתן לרכוש ביטוח אסונות טבע לכרמים!
קנט גאה להציג תוכנית ביטוח חדשנית לענף הגפן ,המאפשרת לראשונה למגדלי גפן היין לבטח את כרמיהם כנגד
אסונות טבע .התוכנית החדשה מקיפה סיכונים נרחבים בחקלאות כך שלצד ביטוח נזקי טבע הקיים מזה שנים ,ניתן
לרכוש גם ביטוח אסונות טבע לכרמים מניבים ולא מניבים.
אנו ממליצים לך לרכוש ביטוח ולא להישאר חשוף לנזקים שיכולים לגרום להשמדת היבול והגפנים עצמן ולפגוע קשה
בפרנסתך.
לתשומת לבך:

ההרשמה לביטוח אסונות טבע לכרמים לא מניבים תסתיים ב.15.12.2010 -

הביטוח יכנס לתוקף  14יום לאחר תשלום מלא של דמי הביטוח )ובתנאי שלא אירע נזק עד למועד זה(,
ויסתיים ב.31.12.2011 -
ההרשמה לביטוח נזקי טבע וביטוח אסונות טבע לכרמים מניבים תסתיים ב .28.2.2011 -להצטרפות לביטוחים אלו,
ניתן לפנות למחלקת ביטוח במשרדי קנט בטלפון  ,03-6270200או לאתר האינטרנט שלנו www.kanat.co.il
)במהלך חודש ינואר נשלח אליך תזכורת לגבי ההצטרפות לביטוחים אלו(.
מהם הסיכונים המבוטחים?
הביטוח לכרמים לא מניבים מכסה נזקים אקלימיים שעשויים להיגרם לכרמים בהיותם בשלב של טרם הנבה.
דמי הביטוח וסכומי השיפוי המירביים
כרם לא מניב שנה כרם לא מניב שנה שנייה כרם לא מניב שנה שלישית )נטיעת (2009
או מטע בוגר שעבר שילוד ו/או שנטוע ו/או
)נטיעת (2010
ראשונה )נטיעת (2011
החלפת זן בש"ח לדונם
בש"ח לדונם
בש"ח לדונם
39.00
35.00
31.00
דמי הביטוח
7,850 / 7,065
שיפוי
סכומי
6,280
5,495
מירביים
בתוספת מרכיב פרי כמפורט בחוזה הביטוח.
כיצד מצטרפים לביטוח?
מלא את טופס ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח המצ"ב .שים לב ,כל פרט בטופס חשוב ,לכן עליך להקפיד למלאו
בשלמות.
עליך לבטח את שטח כל הכרמים שאינם מניבים בביטוח זה.
בטח כל חלקה בנפרד בהתאמה לשטח בפועל .השטח חייב להיות לפי חלקה רציפה אחת ,אין לאחד חלקות
ולרשום אותן כחלקה אחת.
בטופס ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח סמן את אחד ממסלולי התשלומים שבאמצעותו ברצונך לשלם את דמי
הביטוח.
באפשרותך להעביר את הצעתך בפקס  .03-6270206העברה בפקס מחייבת בדיקתך כי אכן הפקס התקבל
במשרדי קנט.
המועד האחרון להצטרפות לביטוח  .15.12.2010ובתנאי שהטפסים יגיעו למשרדי קנט בת"א לפחות 14ימים
לפני מקרה הביטוח.
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.
יובהר בזאת כי חוזה ביטוח גפן יין לעונת  ,2011מהווה את המסמך הסופי והמחייב והוא הקובע לכל עניין
ועניין.
לקבלת חוזה ביטוח מפורט ניתן לפנות למחלקת ביטוח במשרדי קנט בטלפון  ,03-6270200או לבקר באתר
האינטרנט שלנו www.kanat.co.il
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הזמנה לקבלת הצעה לביטוח אסון טבע לכרמי גפן יין לא מניבים לעונת 2011
על הצעתך להגיע לקנט עד ליום 15.12.2010
שם המבוטח _______________________________ :ת.ז ________________________ .טלפון_____________________ :
פקס ____________________ :טלפון סלולרי___________________________________:E-Mail ___________________ :
כתובת _________________________________ :מיקוד _______________ :שם היקב אליו משווקים הענבים____________ :
לנוחותך צרפנו את פרטיך האישיים .במידה ואינם מדויקים נא עדכן על טופס זה.
על מנת לסייע לנו לזהות אותך בכל פניה טלפונית ,נבקשך למלא את הפרטים הבאים .שים לב ,בפניותיך הבאות
____________________
________/____/
אלינו ,תידרש לענות על שאלות אלו:
שם ביה"ס היסודי בו למדת
תאריך לידה שלך
הנני מבקש לבטח את כל שטחי גפן היין שאינם מניבים שלי בהתאם לתנאי חוזה ביטוח גפן יין לעונת  2011לפי הפירוט הבא:

מס'
סד'

מיקום החלקה

זן

שנת
נטיעה

שנת החלפה/
הרכבה/
שנטוע

שטח )דונמים(

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
יש לבטח את כל שטח גפן היין הלא מניב שברשותך )כל הזנים וכל החלקות(.
הצהרת המגדל:
ידוע לי כי חתימתי על גבי טופס זה תהווה הצעה מטעמי.
כמו כן ,ידוע לי כי הצעתי זו לאחר שתתקבל ותאושר ע"י קנט ,תשמש בסיס לביטוח ותהווה חלק בלתי נפרד מחוזה הביטוח .הביטוח
יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט ו 14-ימים לאחר תשלום מלא של דמי הביטוח ובתנאי שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה
ובתנאי שהתשלום יתבצע לא יאוחר מהמועד האחרון הנקוב על גבי דף חישוב דמי הביטוח ושובר התשלום.
אני מצהיר כי כל המידע המפורט לעיל נבדק על ידי הינו מלא ונכון ,וכי לא העלמתי מידע או פרט העלולים להשפיע על החלטת קנט
לקבל את הביטוח או לקבוע את תנאיו.
אני מצהיר כי הכרמים שבוטחו מושקים ומטופלים כראוי בהתאם לסטנדרטים המקובלים בענף.
בוטח כל שטח ענבי היין הלא מניב )כל הזנים וכל החלקות( אשר בבעלותי ובהחזקתי כדין.
אין כל סימן לנזק מסיכון מכוסה בביטוח בשטחי הגידול המוצעים לביטוח ולא ארע בהם כל מקרה ביטוח הידוע לי.
הנני מתחייב לקרוא ולקיים את כל הוראות חוזה הביטוח ,לרבות מניעת סיכונים ושיתוף פעולה מירבי עם המבטח במקרה תביעה.
הנני נותן לקנט רשות לעשות שימוש בפרטים שנתתי לעיל לצורך העברת מידע אלי .במידה ולא אהיה מעוניין לקבל שירות זה ,אודיע על
כך לקנט.
שם ________________________
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תאריך ________________

חתימת המגדל ________________________

מסלולי התשלום לביטוח גפן יין לעונת 2011

לנוחותך ,אנו מציעים לך  3מסלולי תשלום .בחר את המסלול המתאים לך ,מלא את הפרטים ושלח אלינו בצרוף
טופס ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח שקיבלת במשלוח זה.

 .1תשלום בכרטיס אשראי  -מסלול מועדף
במסלול זה תהיה מבוטח בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
תוך  14ימים לאחר הגעת הטפסים למשרדנו ,בדיקת הפרטים ואישור ההזמנה על ידינו ,ובתנאי שהטפסים
יגיעו אלינו עד לתאריך  15.12.2010ובשטח לא ארע מקרה ביטוח ,ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי תאשר את
התשלום לפני כניסת הביטוח לתוקף.
בכרטיסי אשראי ויזה וישראכרט התשלום יוכל להיעשות לאחר  60יום או  90יום ,מיום שתעביר את פרטי
כרטיס האשראי.
כמו כן ,תוכל לשלם את דמי הביטוח ב 12-תשלומים ללא דמי אשראי.
שם פרטי _______________ שם משפחה _____________________ ישוב _______________________
כרטיס  -ויזה  /דינרס  /ישראכרט  /אמריקן אקספרס )הקף בעיגול(
מספר ________________________ תוקף ___  ___ /ת.ז .של בעל הכרטיס _____________________
מספר תשלומים מבוקש )עד _________ (12

תאריך לידה של בעל הכרטיס ____ ____ / ____ /
יום
שנה חודש
ידוע לי שאישור התשלום ע"י חברת כרטיסי האשראי הוא תנאי לכניסת הביטוח לתוקף.
שם בעל הכרטיס __________________________

חתימת בעל הכרטיס_____________________ :

 .2תשלום בשובר תשלום
לאחר שנקבל ממך את הצעתך ונאשר אותה ,נשלח אליך שובר לתשלום אותו עליך לשלם במזומן בבנק הדואר.
אם ברצונך לשלם את דמי הביטוח בכרטיס אשראי ,נא צלצל אלינו.
הביטוח יכנס לתוקף  14ימים לאחר ביצוע התשלום ובתנאי שהתשלום יתבצע לא יאוחר מהמועד המצוין
בשובר ,ושלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה.
 .3תשלום באמצעות ארגון קניות
מסלול המיועד רק למגדלים השייכים לארגוני קניות .במסלול זה ,אם תמלא ותחתום להלן על הרשאה לחיוב ארגון
הקניות בדמי הביטוח ועל הוראה בלתי חוזרת להעביר את תגמולי הביטוח שלך לארגון הקניות ,תהיה מבוטח
תוך  14ימים ממועד הגעת הטפסים למשרדנו ,בדיקת הפרטים ואישור ההזמנה על ידינו ,ובתנאי שהטפסים
יגיעו אלינו עד לתאריך  15.12.2010ובשטח לא ארע מקרה הביטוח עד למועד זה.
הרשאה לחיוב והמחאת זכות
אני )שם פרטי ומשפחה( ________________________________ נושא ת.ז______________________ .
מישוב ____________________________ מבקש לבטח בקנט את הגידולים בענף גפן יין כמפורט בטופס
ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח המצ"ב )להלן" :הביטוח"( ,ונותן :
 .1הוראה בלתי חוזרת לארגון קניות ______________________________________________ בו אני חבר
לשלם לקנט את סכום דמי הביטוח שיחושב על ידה לפי הנתונים עליהם הצהרתי בטופס ההזמנה לקבלת
הצעה לביטוח ,וזאת מיד לכשאדרש לכך.
 .2הוראה בלתי חוזרת לקנט ,בכפוף למגבלות הדין ולהוראות חוזה הביטוח ,להעביר לארגון הקניות המצוין
לעיל את תגמולי הביטוח להם אהיה זכאי במסגרת הביטוח ,במשך כל תקופת הביטוח.
ידוע לי כי:
 אי תשלום דמי הביטוח במלואם ,בסכומים ובמועדי התשלום לפי חשבון קנט ,עשוי לגרור את ביטולו שלהביטוח ,ואם יקרה נזק לא אהיה מכוסה על פי חוזה ביטוח גפן יין לעונת .2011
 תשלום הפיצויים יועבר לארגון קניות. .4לכל צורת תשלום אחרת יש לפנות למחלקת ביטוח.
אל תשכח לצרף טופס זה עם העדפת התשלום שלך יחד עם ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח.
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