
 

 2019דצמבר 
 2020 לשנת צאןביטוח 

 31.12.2019 על הזמנתך לקבלת הצעה להגיע לקנט עד לתאריך

 פינוי וכילוי של פגרי צאן.ביטוח הצאן  במסגרתו ניתן לרכוש  קנט מחדשת את ביטוח
לאפשר פינוי  , ומטרתהוקנט ארגוני מגדלי הצאן, הכפר ופיתוח החקלאות משרדהביטוח גובשה בשיתוף  תוכנית

התוכנית פותחה מתוך הכרה בחשיבות השמירה על איכות הסביבה, שמירה על  מסודר במקרה של תמותה בעדר 
)כבשים, עזים המגודלים  הצאן לעדרמיועד  הביטוח בריאות העדר, מניעת מפגע תברואתי ושמירה על בריאות הציבור.

 לחלב ולבשר( ויתבצע ישירות בקנט.

 להלן דגשים ושינויים עיקריים בחוזה הביטוח
 פי -לחלב ולבשר, מיום לידתם ואילך המסומנים על , התיישים והאייליםהכבשים ,זיםכל עדר הע - המבוטח הצאן

פי מצבת העדר של כל מבוטח, כמפורט -דין, אשר נמצא ויימצא בחזקת המבוטח במהלך כל תקופת הביטוח, על
 בפוליסת הביטוח על סמך טופס ההזמנה לקבלת הצעה שמולא ע"י המבוטח.

 בעדר. הצאןכל בני  את בתוכם וכולליםלראש  ₪ 12.00 םא כבשה/עז לכל - חהביטו דמי  
  .הביטוח כולל כיסוי של עלויות הפינוי והכילוי של הצאן במתקן כילוי של חברת א.ע. ביואקולוגיה בעין המפרץ

והמגדלים המבוטחים לא  ידי קנט ישירות למתקן הכילוי,-עלהתשלום עבור הוצאות הפינוי והכילוי מתבצע 
 כל תשלום נוסף. לידרשו 

 מתאריך החל צאן פגרי ממנו לפנות היהי ניתן לא, 31.12.2019 לתאריך עד ביטוח ירכוש שלא מגדל, לב שים 
1.1.2020. 

 לקנט ישירה בפניה לבטחו ניתן, מיבוא צאן ברשותך אם. 
 מהכמות המבוטחת.  %12תשומת לבך, לאימהות מעדר הצאן גבול האחריות לפינוי וכילוי של פגרים יהיה ל

מראשי האימהות מעדר הצאן שבמשקו, יסתיים הביטוח,  %12 השנה  מגדל שיפנה במהלך השנה במהלך
ולא ניתן יהיה לפנות ממשקו ראשי צאן נוספים. המגדל יוכל לרכוש  2020הוא לא יהיה מבוטח עוד לשנת 

, מוגבל אף הוא בגבול אחריות, תמורת תוספת דמי ביטוח ובהתאם למצבת 2020ביטוח נוסף להמשך שנת 
 .העדר

 ?נזק של במקרה לעשות עליך מה
 הצאן פגראת  הפנת שזו כדי.ע. ביו אקולוגיה א לחברת שעות 48 תוךטלפונית  יש להודיעבכל מקרה של תמותה 

 . לכילוי
בהודעתך תידרש למסור  .04-9069510 בפקס וא 04-9069500: ןבטלפושעות ביממה  24הפינוי ניתן  בדברשרות 

 פרטים מזהים ולפנות את פגרי הצאן לנקודת איסוף שתימצא באזור הדיר ליד דרך סלולה.
)אין איסוף של  הוולדות את יאסוףמהדיר רק כאשר יש תמותה של צאן בוגר ואז  לאיסוף מגיע הכילוי מתקן

 .בלבד הדיר מחצר מתבצע האיסוף. (בלבד, אלא פעם בשבוע בלבד וולדותהמתקן אם יש תמותת 

 :לביטוח מצטרפים יצדכ
 ב ולוודא כי:"המצ הצעה לקבלת ההזמנה בטופס הנדרשים הפרטים עליך למלא את

  כתנאי מקדים לביטוח המבוטח מחויב לנהל בצורה מלאה, שוטפת ועדכנית יומן עדר באמצעות תוכנה לניהול
יש לצרף אישור חיסון העדר עדר כפי שאושרה מראש על ידי המבטח, אשר יהיה זמין לקנט בכל עת לבדיקה. 

 המחוסן.בחלוקה לסוג החיסון וכמות הצאן  2019וטרינריים עבור שנת ומאת השירותים ה
 המבוטח מחוסן בכל החיסונים הנדרשים )לרבות חיסון כנגד בוטוליזם( ומקבל טיפול רפואי ותרופתי מלא  הצאן

 במידההוטרינריים.  השירותיםהמטפל ו/או  יהווטרינרבמקרה של תחלואה על פי חוק ועל פי הוראות הרופא 
 .להמטפ הווטרינרי לרופא מיידית להודיע עליך תחלואה מקרה וקיים

 בבעלותך ו/או בהחזקתך או שיש לך זכות  וימצאו , הנמצאיםעדר הצאן לחלב ולבשרלבטח את כל  עלייך
 כלשהי בהם, במהלך כל תקופת הביטוח.

 הביטוח דמי את לשלם ברצונך שבאמצעותו התשלומים מסלולימ אחד את סמן לביטוח הבקשה בטופס. 
 לא כולל  הביטוח דמי של מלא תשלוםמ ימים 3 לאחר חלוףו קנט אישור לאחר רק לתוקף יכנס הביטוח(

 .ביטוח מקרהקרה  לאעד למועד זה ש ובתנאי  יום התשלום(
 כשהוא, המטפל הווטרינרי הרופא אישור כולל לביטוח הצעה לקבלת ההזמנה טופס את להעביר באפשרותך 

לאישור קבלת פקס. במידה לתשומת ליבך, בקנט הוכנסה מערכת אוטומטית . 03-6270206 פקסל, וחתום ממולא
 ., עלייך לוודא כי אכן הפקס התקבל במשרדי קנטולא קיבלת אישור על קבלת הפקס במשרדינו

 31.12.2019  -הנו  לביטוח להצטרפות האחרון המועד. 

 שלך הביטוח פוליסת את לקבל תוכל שבאמצעותה מערכת מיישמים אנו, ללקוחותינו השירות שיפור במסגרת
 "ב.המצ הביטוח בטפסי האלקטרוני הדואר פרטי את לעדכן נבקשך כך לצורך. האלקטרוני הדואר באמצעות

המוצע לך, אין לראות בו  2020לשנת  צאןמכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד אודות ביטוח  ,לתשומת ליבך
 2020 לשנת צאןמסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו. חוזה ביטוח 

הוא המסמך הסופי והמחייב והוא הקובע לכל עניין ועניין. חוזה הביטוח כולל סעיפים  על נספחיו, לפי העניין,
עצמית, וסייגים לתחולת הביטוח, ועליך לקרוא אותו בטרם רכישת  שונים ובכללם סעיפי התניות, השתתפות

במשרדי מחלקת ביטוח נירה בלפנות לאו  www.kanat.co.ilאת חוזה הביטוח תוכל למצוא באתר קנט  הביטוח.
 .03-6270200בטלפון  קנט

http://www.kanat.co.il/



