מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מנהלת ההשקעות

ה' כסלו תש"פ
 03דצמבר 2019

לכבוד
חברות הביטוח

שלום רב,
הנדון :הודעה בדבר השתתפות המדינה הצפויה בפרמיות בגין
פוליסות ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות לשנת 2020
במטרה לעודד את החקלאים לרכוש ביטוח חקלאי ,משרד החקלאות צפוי להשתתף בשנת  2020במימון הפרמיה
לרכישת ביטוח חקלאי ,כפי שיפורט להלן .השתתפות המשרד תהיה בכפוף לקיומו של תקציב המדינה שצפוי
להיות מאושר לעניין שבנדון ובהסתמך על תחזיות היקף הפוליסות לשנת  2020שנמסרו למשרד החקלאות על ידי
חברות הביטוח ,צפויה המדינה להשתתף בפרמיות בגין פוליסות לביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות שיונפקו בשנת
( 2020להלן" :הפרמיה") ,בשיעור של  ,35%וזאת בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 .1כללי
1.1

1.2
1.3

1.4

השתתפות המדינה בשיעור כאמור ,מותנית בכך שסך התקציב שיוקצב לעניין זה בחוק התקציב
השנתי לשנת  2020לא יפחת מהסכום ,שנכון ליום מתן הודעה זו צפוי להיות מוקצב על סמך סיכומים
בין משרד החקלאות למשרד האוצר; במידה שבחוק התקציב השנתי יוקצב סכום נמוך יותר לעניין
זה ,יפחת שיעור ההשתתפות בהתאמה .לפי התחזית ,התקציב המיועד לעניין זה לשנת  2020הינו כ-
 83מלש"ח (סכום כולל לכל חברות הביטוח) ,נכון ליום פרסום הודעה זו.
המדינה אינה מתחייבת בהשתתפות כספית בפרמיה שתעלה על הסך הכספי שפורט בתחזית החברה
לשנת  2020כפי שנמסרה למשרד החקלאות בכתב.
בלי לגרוע מהאמור בסעיף  1.2לעיל ,במידה ותאושר תוספת תקציבית לנושא זה בשנת ,2020
ההשתתפות הכספית של המדינה בפרמיה לא תעלה על הסך הכספי שפורט בתחזית החברה לשנת
 ,2020כפי שנמסרה למשרד החקלאות בכתב ובכפוף לתקרת התקציב שיאושר.
על חברת הביטוח להגיש לאישור נציג המשרד דוגמא של כל פוליסה שבכוונתה להנפיק לשנת .2020
כל דוגמא תכלול את כל התנאים והסייגים להתקשרות בין חברת הביטוח למבוטח לרבות סכום
הפרמיה .יודגש כי ,אשור נציג המשרד לדוגמת הפוליסה הנו תנאי הכרחי בטרם חתימה על הסכם
התקשרות עם חברת הביטוח.
משרד החקלאות ,מנהלת ההשקעות ,דרך המכבים ראשון-לציון ,ת.ד 30 .בית-דגן 50200
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1.5

השתתפות המדינה תינתן רק בגין פוליסות שתהיינה זהות לחלוטין לדוגמאות אותן הגישה חברת
הביטוח כאמור בסעיף  1.4ושאושרו על ידי נציג משרד החקלאות.

1.6
המדינה לא תשתתף ביותר מפרמיה אחת לעניין נזקי טבע בגין אותו נכס .על חברות הביטוח
האחריות ליידע את המבוטחים בעניין זה.
1.7
בכל מקרה של השתתפות המדינה ביותר מפרמיה אחת בגין אותו נכס ,לרבות כפועל יוצא מכפל
ביטוח ו /או ביטוח אותו נכס ביותר מפוליסת ביטוח אחת אך למעט פיצול לעניין ביטוח חובה וביטוח
רשות ,יקוזז סכום השתתפות המדינה כנגד הכספים המועברים מהמדינה לחברות הביטוח עד לגובה
השתתפות בפרמיה אחת.
1.8
השתתפות המדינה בפרמיה תינתן רק בגין סכום שלא יעלה על סך הפרמיה שקבעה הקרן לנזקי טבע
עבור פוליסה דומה .לעניין זה ,משרד החקלאות יקבע על פי שיקול דעתו הבלעדי האם מדובר
בפוליסה דומה ,ולא תהיה כל טענה כנגד קביעה זו.
1.9
יודגש כי המדינה תשתתף בפרמיות בגין פוליסות ביטוח כנגד נזקי טבע בחקלאות בלבד; במקרה ובו
כיסתה פוליסה אחת הן נזקי טבע והן סיכונים אחרים ,תשתתף המדינה בשיעור כאמור לעיל רק
בגין חלק הפרמיה הנובעת מכיסוי נזקי טבע; לעניין זה משרד החקלאות יקבע לפי שיקול דעתו
הבלעדי באם מדובר בכיסוי ביטוחי כנגד נזק טבע או בכיסוי ביטוחי כנגד סיכון אחר ולא תהיה כל
טענה כנגד קביעה זו.
 1.10המדינה לא תשתתף בפרמיות בגין פוליסות ביטוח אשר נפסלו ,מכל סיבה שהיא ,על ידי המפקח על
הביטוח.
 1.11אשור השתתפות הממשלה במימון הפרמיה יוסדר בהסכם מיוחד לשנת  .2020הסכם כאמור ישלח
לחתימת חברת הביטוח בתחילת שנת .2020
 1.12חברת הביטוח מתחייבת להעביר ,לפי דרישת נציגי הממשלה ,כל נתון או מידע שנתבקשה בדבר
פרטי הפוליסות שנמכרו על ידה .למען הסר ספק ,הממשלה רשאית לעשות כל שימוש במידע
שיתקבל לפי שיקול דעתה לצורכי בקרה ופיקוח .הממשלה מתחייבת לשמור על הגנת פרטיות
המבוטחים ,והגנה על המידע המועבר באבטחת מידע נאותה.
1.13

הממשלה רשאית לדרוש את מידע המידע כאמור בסעיף  1.12לעיל ,עם הגשת דרישת התשלום
התקופתית ו /או הסופית .שדות המידע הדרושים יפורטו בפורמט אחיד לכלל חברות הביטוח ויעוגן
בהסכם ההתקשרות.

 .2אישור תשלום
2.1
השתתפות המדינה תאושר על בסיס דו"חות רבעוניים מאושרים על ידי רואי חשבון של חברות
הביטוח בגין הגבייה בפועל של דמי הביטוח מהמבוטחים במהלך שנת חיתום (להלן" :הדו"חות
התקופתיים") .בנוסף יוגש דוח שנתי מסכם (להלן" :הדו"ח השנתי") מאושר על ידי רו"ח על בסיס
הדוחות הכספיים המבוקרים של החברה ,לא יאוחר מתום חודש אפריל בשנת .2020
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2.2
המשרד יהא רשאי להעביר תשלומים על חשבון ההשתתפות כאמור ,בהתבסס על הדו"חות
התקופתיים שתעברנה חברות הביטוח לפי תנאים שיקבע המשרד .התשלום הסופי יהיה על סמך
הדו"ח השנתי.
2.3
עם קבלת הדו"ח השנתי יבדוק המשרד האם קיים הפרש בין הסכום הכולל של התשלומים
התקופתיים שהועברו לחברות הביטוח ,ככל שהועברו ,לבין סכום ההשתתפות הכולל המגיע לחברות
הביטוח מהמדינה וההפרש יוחזר למדינה או יינתן לחברת הביטוח לפי העניין תוך  30ימים מיום
שנערך החישוב.
2.4
הדו"חות התקופתיים והשנתיים יוגשו בנוסח המצ"ב ומסומן כנספח א' .כמו כן יצורף דוח כמותי
של מספר הפוליסות והיקף הגידול הפיזי המבוטח לשנת  2020בנוסח המצ"ב ומסומן כנספח ב'.
2.5
לדו"חות התקופתיים יצורף תצהיר חתום על ידי מנהלי החברה בנוסח המצ"ב ומסומן כנספח ג'.
כמו כן ,יצורף לדו"חות אישור רו"ח בנוסח המצ"ב ומסומם כנספח ד'.
2.7
התשלום בפועל יאושר בכפוף לעמידה של חברות הביטוח בכל האמור בהודעה זו.
2.8
השתתפות המדינה תועבר ישירות לחברות הביטוח ולא באמצעות סוכני ביטוח.
 .3השתתפות המדינה כאמור לעיל הינה לשנת  2020בלבד ונעשית משיקולי המדינה ולפי מדיניותה ואין בה כדי
ליצור כל מחויבות מצידה ו/או הסתמכות מצד חברות הביטוח ו/או המבוטחים להמשך הסיוע מעבר לשנת
 ,2020בכלל או בהיקף כלשהו.
 .4הודעה זו מבטלת כל הסכם ו/או הודעה ו /או הנחיות ו /או נהלים קודמים שעניינם השתתפות המדינה
בפרמיות בגין פוליסות ביטוח בתחום נזקי טבע.
 .5חברות הביטוח יעבירו למדינה ,לפי דרישתה ,כל מסמך ,נתון או דו"ח שיידרש בנוגע להשתתפות המדינה
בפרמיות בגין הפוליסות לשנת .2020
 .6הודעה זו תכנס לתוקף בכפוף לחתימת מורשי החתימה של חברת הביטוח ע"ג כתב התחייבות שלהלן ,לפיו
מאשרת החברה כי תפעל בהתאם לכל האמור בהודעה .לאחר שליחת הודעה זו חתומה יישלח אליכם הסכם
לחתימה וזאת בכפוף לאשור המדינה התקציב המיועד למימון נוהל ובהתאם לסכום התקציב שיאושר
בפעול .בכל אופן אין לראות בשליחת כתב ההצהרה או כל נתון אחר כאל התחייבות של המדינה להשתתפות
הממשלה במימון הפרמיה  .התחייבות כאמור תקום רק באמצעות הסכם פרטני שייחתם בין חברת
הביטוח ,שעומדת בתנאי הקול קורא ,לבין המדינה .בנוסף לאמור יודגש ,שהשתתפות המדינה במימון
הפרמיה תהיה כפופה לקיומו של תקציב ותעשה בהתאם להוראות חוק יסוד :משק המדינה ,ובכפוף
להודעות החשב הכללי והוראות התכ"מ .
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כתב הצהרה והתחייבות
אנו הח"מ ,מורשי החתימה של חברת ________________ ח.פ _____________ .מצהירים ומתחייבים
בזאת מטעם החברה ,בקשר להודעת משרד החקלאות ופיתוח הכפר בדבר השתתפות המדינה הצפויה
בפרמיות בגין פוליסות ביטוח מפני נזקי טבע בחקלאות לשנת ( 2020להלן – ההודעה) ,כדלקמן:
 .1קראנו את כל פרטי ההודעה והם מובנים לנו ומקובלים עלינו.
 .2ידוע לנו כי המדינה אינה מתחייבת בהשתתפות כספית בפרמיה שתעלה על הסך הכספי שפורט בתחזית
החברה לשנת  2020כפי שנמסרה למשרד החקלאות בכתב ,וכי במידה שבחוק התקציב לשנת  2020יוקצב
סכום נמוך מ 83 -מלש"ח ,יפחת שיעור ההשתתפות בהתאמה .למען הסר ספק ,יובהר כל בכל מקרה המדינה
לא תשתתף יותר מהתחזית שנשלחה על ידי חברתכם לשנת  .2020קרי ,סכום השתתפות הממשלה יהיה
 35%מסכום התחזית של סך ההכנסות מפרמיה הזכאית לתמיכה בשנת  2020או  35%מסכום המכירות
בפועל של סך ההכנסות מפרמיה הזכאית לתמיכה בשנת  2020או  35%מחלקה היחסי של חברתכם בסך
המכירות המוכרות למימון לכלל חברות הביטוח לשנת  ,2020הנמוך מבניהם .וזאת בכפוף למגבלה
התקציבית של לא יותר מ 83 -מלש"ח לכלל חברות הביטוח.
 .3ידוע לנו כי בכל מקרה של השתתפות המדינה ביותר מפרמיה אחת בגין אותו נכס ,לרבות כפועל יוצא
מכפל ביטוח ו /או ביטוח אותו נכס ביותר מפוליסת ביטוח אחת אך למעט פיצול לעניין ביטוח חובה וביטוח
רשות ,יקוזז סכום השתתפות המדינה כנגד הכספים המועברים מהמדינה לחברות הביטוח עד לגובה
השתתפות בפרמיה אחת.
 .4ידוע לנו כי המדינה תשתתף בפרמיות בגין פוליסות ביטוח כנגד נזקי טבע בחקלאות בלבד; כיסתה פוליסה
אחת הן נזקי טבע והן סיכונים אחרים ,תשתתף המדינה בשיעור כאמור לעיל רק בגין חלק הפרמיה הנובע
מכיסוי נזקי טבע; לעניין זה משרד החקלאות יקבע לפי שיקול דעתו הבלעדי באם מדובר בכיסוי ביטוחי
כנגד נזק טבע או בכיסוי ביטוחי כנגד סיכון אחר.
 .5ידוע לנו כי השתתפות המדינה כאמור לעיל הינה לשנת  2020בלבד ונעשית משיקולי המדינה ולפי
מדיניותה ואין בה כדי ליצור כל מחויבות מצידה ו/או הסתמכות מצד חברת הביטוח ו/או המבוטחים
להמשך הסיוע מעבר לשנת  ,2020בכלל או בהיקף כלשהו.
 .6אנו מאשרים כי החברה תפעל בהתאם לכל האמור בהודעה.
מורשי החתימה מטעם חברת הביטוח:
______________________

______________________

שם מלא ת.ז .וחתימה

שם מלא ת.ז .וחתימה

___________________
חותמת החברה
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נספח א' -פירוט גבייה בפועל בגין פוליסות נזקי טבע (דוגמא)
מוגש בגין התקופה ____________
הוכן בתאריך________________
תאריך _____________
)שם חברת הביטוח(
-

פרוט גביה בפועל מחקלאים לחודש __________________

2014
___________________
שנת חיתום

ש" ח

הענף

ירקות

(תת-ענף)

סך מכירת
פוליסות בתקופה

600

גביה שאינה
זכאית
להשתתפות

גביה בפועל
מהחקלאי

120

-20

החזרים הנחות
וביטולים בפועל

-10

גביה בפועל נטו
הזכאית
להשתתפות
90

השתתפות הממשלה
בפרמיות הביטוח

48.46

נספח ב' -פירוט נתוני ביטוח לפי ענפים
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תאריך _____________
)שם חברת הביטוח(
פירוט נתוני ביטוח לפי ענפים בשנת 2020
היקף הגידול בנתונים
פיסיים

מספר מגדלים
ענף
פירות
הדרים
אבוקדו
בננות
זיתי שמן
גפן יין
ירקות
פרחים
פלחה
אגוזי אדמה
כותנה
בקר לחלב
בקר לבשר
מדגה
לול

יחידות
דונם
דונם
דונם
דונם
דונם
טון
דונם
דונם
דונם
דונם
דונם
ראשים
ראשים
טון
אפרוחים

תרנגולי הודו
עופות לרבייה

אפרוחים
אפרוחים
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מנהלת ההשקעות

נספח ג' -תצהיר מנהלי החברה

(שם חברת הביטוח)
לכבוד
משרד החקלאות ופיתוח הכפר

הצהרת המנהלים המוסמכים לחתום בשם חברת הביטוח
אנו החתומים מטה (שמות המנהלים) __________________________________________
מצהירים בזה:
.1

כל הנתונים בדוח פירוט גבייה בפועל בגין פוליסות נזקי טבע שהוגש בגין התקופה _________ והוכן
ביום __________ הם נכונים ובדוקים.

.2

הנתונים מתייחסים למלוא התקבולים בפועל בתקופת הדוח.

.3

הדרישה הינה אך ורק בגין כיסוי ביטוחי הזכאי להשתתפות הממשלה.

.4

מהגביה בפועל הזכאית להשתתפות קוזזו כל ההחזרים ,ההנחות והביטולים שבוצעו בתקופת הדוח.

.5

אנו מתחייבים בזה להמציא כל מסמך לאימות האמור בדוח זה ,לפי דרישתכם.

_________________
תאריך

___________________________
חותמת חברת הביטוח וחתימת המנהלים
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מדינת ישראל
משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מנהלת ההשקעות

נספח ד' -נוסח אישור רו"ח
תאריך_______________:
לכבוד
______________ (שם חברת הביטוח)
הנדון  :דוח פירוט גבייה בפועל בגין פוליסות נזקי טבע לתקופה _____________
אנו משרד רו"ח _____________________ ,רואי החשבון המבקר של ________ (להלן" :החברה") ,מאשר/ת
כי ביקרנו את ההצהרה של החברה בדבר פירוט הגבייה בפועל בגין פוליסות נזקי טבע המצורפת בזאת ומסומנת
בחותמת משרדנו לשם זיהוי בלבד.
הצהרה זו הינה באחריות ההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על ההצהרה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ונקטנו את אותם נהלי ביקורת אשר ראינו אותם
כדרושים לפי הנסיבות .הביקורת בוצעה במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מוטעית
מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה .ביקורת כוללת גם
בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי ההנהלה של החברה וכן הערכת
נאותות ההצגה בהצהרה בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,ההצהרה בדבר פירוט הגבייה בפועל בגין פוליסות נזקי טבע לתקופה _________ משקפת באופן נאות
מכל הבחינות המהותיות את המפורט בה וזאת בהתאם לרשומות עליהם התבססה.
בכבוד רב,
________________________
רואי חשבון
הערות:
 נוסח דיווח זה של רואה החשבון המבקר נקבע על ידי ועדה משותפת למינהל הרכש הממשלתי וללשכת
רואי החשבון בישראל – אוגוסט .2009
 יודפס על נייר לוגו של משרד הרו"ח.
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