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דמי הביטוח יהיו , יש לציין האם ברצונך לבטח את הפלפל בהדברה משולבת, בפלפל בלבד ובמסלול המורחב בלבד  )1(
  . לא ניתן לבטח פלפל אורגני כפלפל בהדברה משולבת-שים לב . ח לדונם" ש15בתוספת של  

  . באותה רמת ביטוחיש לבטח את כל השטחים מאותו מין ושיטת גידול  )2(
  ).גידולי זרעים, לדוגמא(במסלול המורחב מיועדת רק לגידולים בהם אין ביטוח חובה ' רמה א, שים לב

  .  מנהרה נמוכה-6.    שטח פתוח-5.   בית רשת-4.   נהרה עבירה מ-3.    בית צמיחה-2.    בית צמיחה מחומם-1  )3(
  .צורת הגידול הינה בהתאם להגדרות המצוינות בחוזה הביטוח אותו ניתן למצוא גם באתר האינטרנט של קנט, שים לב

ם לכל ניתן לערוך עדכוני .אין לאחד חלקות ולרשום אותן כחלקה אחת, השטח חייב להיות לפי חלקה רציפה אחת  )4(
  .השתילה/ ימים מיום הזריעה15חלקה עד 

השתילה של החלקה / ימים מיום הזריעה15הוא במסלול המורחב ביטוח ההזמנה לקבלת הצעה לתאריך אחרון להגשת 
  .הראשונה של אותו גידול

  
  הצהרת המבוטח

  . ידוע לי כי חתימתי על גבי טופס זה תהווה הצעה מטעמי
הביטוח יכנס לתוקף רק . תהווה חלק בלתי נפרד מחוזה הביטוח, י קנט"אחר שתתקבל ותאושר עכמו כן ידוע לי כי הצעתי זו ל

לאחר תשלום מלא של דמי הביטוח ובתנאי שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה ובתנאי שהתשלום ימים  3- וקנט לאחר אישור 
  .יתבצע לא יאוחר מהמועד האחרון הנקוב על גבי דף החישוב ושובר התשלום

לקבל את קנט ולא העלמתי מידע או פרט העלולים להשפיע על החלטת , שנמסר על ידי הינו מלא ונכון, כל המידעני מצהיר כי א
  .הביטוח או לקבוע את תנאיו

  .בוטחו כל שטחי הגידול מאותו מין ואותה שיטת גידול אשר ברשותי באותו מסלול ביטוח
  . ולא ארע בהם כל מקרה ביטוח הידוע לי הגידול המוצעים לביטוחאין כל סימן לנזק מסיכון מכוסה בביטוח בשטחי

לרבות קיום חובת הזהירות , ולעמוד בכל הסטנדרטים המקובלים בענףבגידול המבוטח על פי הוראות כל דין הנני מתחייב לטפל 
  .הנדרשת

  .פעולה מירבי עם המבטח במקרה תביעהלרבות מניעת סיכונים ושיתוף , הנני מתחייב לקרוא ולקיים את כל הוראות חוזה הביטוח
, במידה ולא אהיה מעוניין לקבל שירות זה. הנני נותן לקנט רשות לעשות שימוש בפרטים שנתתי לעיל לצורך העברת מידע אלי

  .אודיע על כך לקנט
חר מועד זה לא יינתן  ולא31.12.08הביטוח הבסיסי יסתיים ביום , ידוע לי כי היה ומועצת הצמחים לא תאריך את הביטוח הבסיסי
  .כיסוי ביטוחי לגידולי הירקות שבוטחו במסלול ביטוח הבסיסי
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