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)אגודות(ביטוח מושבים 1111 )אגודות(ביטוח מושבים 
האגודהועד •

ועד מקומי•

ביטוח משקיםביטוח משקים2222

ביטוח קיבוציםביטוח קיבוצים3333

ביטוח משק פעיל•

ביטוח משק לא פעיל•

סוגי הפוליסות בענף החקלאי

ביטוח קיבוצים3333

ביטוח כלים חקלאייםביטוח כלים חקלאיים4444
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כל הסיכונים•

שבר מכאני•

•Livestock - צאן ועופות, פרות, סוסים

גידולי שדה ועוד, מטעים, פרחים–ביטוח גידולים חקלאיים •



הפרדה בין שווי הרכוש לפרמיה הנגזרת ממנו1.

גבול אחריות כללי לרכוש לכל פרקי הכיסוי במקום סכום ביטוח  2.
לכל סוג רכוש

פרמטרים לצורך קביעת פרמיה על בסיס יחידות שטח  קביעת 3.
ותת גבולות אחריות לרכוש

הרחבות בפוליסת המשק

רכוש דניידא ודלא ניידא  "המבוטח הרכוש הגדרה רחבה של 4.
..."מכל סוג למעט

הוספת כיסויים ייחודיים5.

הכללת שיפוי בגין אובדן רווחים בביטוח ענפים חקלאיים6.

הכללת ביטוח בית מגורי החקלאי ותכולתו7.



בעבר

י הסוכנות  "בית מגורים סטנדרטי לפי מודל של מבנים שנבנו ע
היהודית

יחידות משק קטנות וסטנדרטיות המפעילות מספר ענפים בהיקף  
קטן במקביל

פוליסה אחת לכל רכוש וחבויות המושב ולכל יחידות המשק 
שבמושב

י האגודה לכל יחידות המשק וחיוב פנימי "תשלום במרוכז ע
בפרמיה של המשקים

האגודה מקבלת את כל הכנסות חברי המושב ומשלמת את כל 
הוצאותיהם

זהות המבטח וזהות סוכן  , האגודה מחליטה על היקף הביטוח
הביטוח



מאודבתים פרטיים בסטנדרט גבוה 

ספציפייחידות משק גדולות המתמחות בענף 

החקלאיהפרדה בין ביטוח המושב לבין ביטוח יחידת המשק של 

בהווה

זהות המבטח וזהות סוכן  , כל בעל משק מחליט על היקף הביטוח
הביטוח

כל יחידת משק מהווה יחידה כלכלית נפרדת המשלמת את  
הכנסותיההוצאותיה ומקבלת את 



מבנה המשקים כיום

חצר המשק

מסחר �

תעשייה�

השכרות מבנים�

צימרים�

חקלאות

יחידות גדולות עתירות  �
השקעה

צימרים�

מערכות סולאריות�



ביטוח צד שלישי1.

ביטוח כל הסיכונים2.

ביטוח שבר מכאני3.

ביטוח כלים חקלאיים

יתרונות

לסוג הפעילות החקלאיתהתאמה 1.

השתתפויות עצמיות מותאמות לסוג הפעילות2.

תנאי מיגון מותאמים לסוג הפעילות3.

יתרונות



העתיד

הגדלת היקף ענפי החקלאות בצורה  
משמעותית

כניסת חברות ביטוח מסחריות לביטוחים  כניסת חברות ביטוח מסחריות לביטוחים  
השוניםייחודיים לענפי החקלאות 

 שילוב של תכניות ביטוח בגיבוי קרנות ביטוח  
טבעהקרן לנזקי כדוגמת 
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