חוזה ביטוח תרנגולי הודו לעונת 2017
מבוא
פוליסה זו היא חוזה ביטוח
בין

 :המועצה לענף הלול
שכתובת משרדה הרשום ברחוב קפלן  2ת"א
)להלן" :בעלת הפוליסה"(

לבין  :קנט
קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ
שכתובת משרדה הרשום בדרך מנחם בגין  74תל-אביב
)להלן " -המבטח"(
ומכוחו ,היות ובעלת הפוליסה מצהירה כי היא רשאית להתקשר בחוזה ביטוח זה על נספחיו
בשם מבוטחים הנושאים מספרי יצרן ,והמגדלים תרנגולי הודו ,הנושאים תעודת זהות
ישראלית ,או תאגיד ישראלי או שותפות הרשומים כחוק שישלמו היטלי מועצה כחוק) ,דהיינו:
המבוטחים  -מוטבים ,שייקראו להלן" :המבוטח" או "המבוטחים" ,לפי הענין( ולאור פניית
המבוטחים למבטח באמצעות בעלת הפוליסה ,ובהתאם לנתונים שסיפקה ו/או היא מחוייבת
להמציא לו ,מסכים המבטח ,תמורת דמי ביטוח ,לשפות את המבוטח בגין נזקיו ,שייגרמו
לתרנגולי ההודו המבוטחים ,המפורטים בנספחים לחוזה ביטוח זה והמהווים חלק בלתי נפרד
ממנו ,כתוצאה ממקרה הביטוח ,במשך תקופת הביטוח .זאת ,עד תקרת גבול אחריות
המבטח ובכפוף לתנאים ,ההגדרות והסייגים בחוזה ביטוח זה.

א .הגדרות
 .1מקרה הביטוח  -אירוע אחד או יותר מהסיכונים המפורטים דלקמן ,שהתרחש במהלך
תקופת הביטוח בשטח המבוטח וגרם באופן ישיר לתמותת תרנגולי ההודו המבוטחים
על פי חוזה זה בהיותם בלול ו/או אירוע פסילה וטרינרית שהתרחש במהלך תקופת
הביטוח  -הכל כמפורט להלן.
למען הסר ספק יובהר ,כי בכל שלוחות הגידול תמותת אפרוחים/ות באתר הגידול
הנגרמת כתוצאה ממחלה מבוטחת על פי חוזה זה הנמשכת עד  14ימים )כולל(
בלבד  -תחשב כמקרה ביטוח אחד לצורך חוזה הביטוח ,וכל תמותה נוספת מעבר
ל 14 -הימים הראשונים שתמשך  14ימים נוספים  -תחשב כאירוע המשך כמוגדר
בחוזה זה.
תמותת תרנגולי ההודו בלול הנגרמת משאר הסיכונים המכוסים על פי חוזה זה
הנמשכת עד  96שעות )כולל(  -תחשב כמקרה ביטוח אחד לצורך חוזה ביטוח זה.
תמותה הנמשכת מעבר לתקופה זו ,תחשב כמקרה ביטוח נוסף.
א .מחלות מבוטחות  -תמותת תרנגולי הודו בלול כתוצאה ישירה ממחלה הידועה
לשירותים הוטרינריים ,שתפרוץ בלול מתום תקופת האחריות של המדגריה ,ולא
לפני חלוף  14ימים )כולל( מעת אכלוס תרנגולי ההודו בלול ,ועד לסיום תקופת
הביטוח לתרנגולי ההודו ,ובתנאי שמולאו כל התנאים המצטברים הבאים באתר
הגידול:
 .1בוצע ניקוי וחיטוי יסודי של הלול ואתר הגידול לפני אכלוס תרנגולי ההודו
לפי דרישת המבטח.
 .2מולאה במלואה תוכנית החיסונים העדכנית של השירותים הוטרינריים כנגד
המחלות הבאים :ניוקאסל ,TRT ,אינפלואנזה ,דלקת מעיים דמית ,דלקת
מח נגיפית.
 .3במקרה של התפרצות מחלה ,ניתן הטיפול הדרוש על פי הנחיות הרופא
הווטרינר המטפל בלהקה ,שאינו סותר את הנחיות השירותים הוטרינריים.
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ב .חנק  -תמותת תרנגולי הודו בלול כתוצאה ישירה מהצטופפות הנגרמת מבהלה,
כאשר למבוטח לא הייתה כל שליטה על האירוע .למען הסר ספק יובהר ,כי
בלולים מבוקרים ובעלי אוורור אורך ,לא תוכר תמותה כתוצאה מחנק שנבעה
מכשל באחת או יותר ממערכות הלול.
ג .טריפה  -תמותת תרנגולי הודו בלול כתוצאה ישירה מטריפה הנגרמת על ידי בעלי-חיים.
ד .שיטפון  -תמותת תרנגולי הודו בלול כתוצאה ישירה משיטפון של מי גשמים ,ים,
אגם או נחל ,וכל מקווה מים אחר הנגרם מזרמי מים שמקורם בשטח הסמוך ללול,
ובתנאי שהלול נמצא במקום מנוקז היטב.
ה .חום  -תמותת עופות בלול כתוצאה ישירה מטמפרטורה הגבוהה מ 36-מעלות
צלסיוס בכל אזורי הארץ או טמפרטורה הגבוהה מ 34-מעלות צלסיוס באזור ההר
הגבוה מ 500-מטר מעל פני הים ,כפי שתימדד בסוכה מטאורולוגית )של
השרות המטאורולוגי( הסמוכה ביותר למקום האירוע.
למען הסר ספק יובהר ,כי בלולים מבוקרים ובעלי אוורור אורך ,לא תוכר
תמותה כתוצאה מחום ו/או מחנק שנבעה מכשל באחת או יותר ממערכות
הלול.
ו .פסילה וטרינרית  -פסילה של תרנגולי הודו שלמים במשחטה על ידי רופא ווטרינר
המשחטה כתוצאה ממחלה מבוטחת בלבד כמפורט בסעיף קטן א' לעיל ,בכפוף
להצגת תעודות פסילה חתומות על ידי רופא ווטרינר המשחטה ובלבד שמספר
תרנגולי ההודו שנפסלו כאמור עולה על  4%ממספר תרנגולי ההודו הכולל
ששווק למשחטה.
 .2חוזה הביטוח  -פוליסה זו ,על נספחיה.
 .3השתתפות עצמית  -המספר בו ישא המבוטח בגין כל מקרה ביטוח ,ושינוכה ממספר
תרנגולי ההודו הכולל בהתאם לתנאי חוזה ביטוח זה.
 .4תקופת החוזה  -התקופה המתחילה מיום  1.1.2017ומסתיימת ביום .31.12.2017
 .5תקופת הביטוח  -עבור תרנגולי הודו שתאריך בקיעתם חל בין  1בינואר  2017ועד 31
בדצמבר  ,2017תהיה תקופת הביטוח מיום הבקיעה ובמשך  168הימים הראשונים
לחייהם.
 .6דמי הביטוח  -הפרמיה המשולמת למבטח על ידי המבוטח ו/או בעלת הפוליסה,
לרבות כל מס או היטל בגינה.
 .7תגמולי ביטוח  -הסכום שישולם על ידי המבטח כשיפוי או כפיצוי ,לפי הענין ,עד
לתקרת גבול האחריות הנקובה בחוזה ביטוח זה ,עבור נזקיו של המבוטח בשל מקרה
הביטוח ,לתרנגולי ההודו המבוטחים על פי חוזה זה כמפורט בנספח מס' ) (1לחוזה
ביטוח זה.
 .8תקרת גבול אחריות המבטח  -הסכום המירבי אותו מתחייב המבטח לשלם כתגמולי
ביטוח לפי חוזה ביטוח זה ,למקרה ביטוח ולתקופת הביטוח כמפורט בנספח מס' )(1
לחוזה ביטוח זה.
 .9תרנגול הודו  -אפרוח ,הודן ,או תרנגול הודו לפיטום.
 .10תרנגולי ההודו המבוטחים  -תרנגולי ההודו המבוטחים על פי חוזה הם אך ורק
תרנגולי ההודו שלגביהם נמסר פירוט למבוטח על ידי בעלת הפוליסה ,שאוכלסו בלול
ביום הקניה או ההעברה ושבקעו בין התאריכים  1.1.2017לבין  .31.12.2017בהתאם
לפירוט שיימסר למבטח בתעודות המשלוח או העברה על פי סעיף ב'  2להלן ואשר
שולמו עבורם דמי ביטוח .למען הסר ספק יובהר ,כי בכל מקרה לא יעלה מספר
תרנגולי ההודו בגינם ישולמו תגמולי הביטוח על ידי המבטח בקרות מקרה ביטוח
על מספר תרנגולי ההודו המבוטחים.
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 .11גיל תרנגול ההודו  -מספר הימים שעברו מיום הבקיעה הממוצע לכל תרנגולי ההודו
באתר הגידול ועד היום הממוצע בין תחילת התמותה לסיומה בכל אירוע נזק.
 .12רופא  -רופא ווטרינר בעל רישיון ישראלי תקף למחלות עופות.
 .13להקה  -מספר תרנגולי הודו שאוכלסו באותו אתר גידול על פי תעודות משלוח של
המדגריה או של המבוטח בבית האימון שאושרו על ידי בעלת הפוליסה.
 .14אתר גידול/אתר  -לול או קבוצת לולים הנמצאים בבעלותו או בהחזקתו של המבוטח,
בהם מאוכלסים תרנגולי ההודו המבוטחים והמשמשים כבית אימון ו/או כלול פיטום,
ובלבד שהמרחק המירבי בין לולים סמוכים לא יעלה על  300מטר .יובהר ,כי
קביעת אתרי הגידול תעשה על בסיס הנתונים המצויים אצל המבטח על פי מיקום
הלולים ,וכפי שמתקבל מבעלת הפוליסה.
 .15שטח הלול המבוטח  -שטח הלול בו מאוכלסים תרנגולי ההודו המבוטחים והמשמש
כבית אימון ו/או כלול פיטום.
 .16בית אימון  -לול מאושר על ידי השירותים הווטרינריים לגידול הודונים ,מבקיעתם ועד
לגיל מירבי של  6שבועות .במקרה של גידול עצמי של הודונים ,הלול אינו חייב באישור
של השירותים הווטרינריים.
 .17סכום הפיצוי  -הסכום המירבי של תגמולי הביטוח לתרנגול הודו שהוסכם בחוזה זה
בין הצדדים ,שישולם למבוטח באמצעות בעלת הפוליסה בגין מקרה הביטוח כמפורט
בנספח מס' ) (1לחוזה זה והמתייחס לגיל תרנגולי ההודו המבוטחים.
למען הסר ספק מוסכם בזאת כי סכומי הפיצוי המפורטים לעיל הם סכומי פיצוי
מירביים באופן שבכל מקרה סכומי הפיצוי על פיהם יחושבו תגמולי הביטוח יהיו
לפי ערכים אלו אך לא יותר מהתמורה שאמור היה לקבל המבוטח עבור העופות
אילולא ארע מקרה הביטוח ,לפי קביעת המבטח.
 .18החוק  -חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א .1981 -
 .19מדגריה  -מדגריה בעלת רישיון להדגרה בר תוקף ,שהדגירה ביצים שמקורן במשקים
בעלי רישיון להחזקה והיתר להפעלת משק טיפוח ,הפצה ורביה.
 .20מעבדה אזורית לבריאות העוף  -אחת מהמעבדות של המועצה לענף הלול המתמחות
במחלות עופות הנמצאות באזור התעשייה בבאר טוביה או בפארק תעשיות גליל
תחתון או מעבדת החטיבה לעופות הנמצאת בבית דגן או כל מעבדה אחרת שתאושר
מראש ובכתב על ידי המבטח.
 .21מערכת המטרה וצינון  -מערכת המטרה וצינון פנימית הממוקמת בתוך הלול,
שהותקנה על פי הנחיות משרד החקלאות ,ובתנאי שפעלה בצורה תקינה במועד
קרות אירוע החום.
 .22מעריך  -מעריך נזקים מטעם המבטח.
 .23אירוע המשך  -תמותת תרנגולי הודו כתוצאה ממחלה מבוטחת שתהווה המשך ישיר
ורציף למקרה הביטוח שנגרם כתוצאה מאותה מחלה מבוטחת ,האורכת עד  14ימים
)כולל(.
 .24מחלות מבוטחות  -כל המחלות הידועות לשירותים הוטרינריים שבמשרד החקלאות
ופיתוח הכפר ,למעט מחלת הניוקאסל.
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ב .תנאים מוקדמים לביטוח
 .1בעלת הפוליסה מתחייבת לרכוש ביטוח עבור כל המגדלים המצויינים בתעודות
המשלוח המועברות על ידי בעלת הפוליסה למבטח.
 .2בעלת הפוליסה מתחייבת להמציא למבטח מדי שבוע החל מ 1-בינואר  2017העתקי
תעודות משלוח או העברה של בעלת הפוליסה ,לרבות תעודות משלוח מיבוא ,עם
פירוט מקור הביצים ,תאריך המשלוח ,שלוחת הגידול ,המבוטחים מקבלי תרנגולי
ההודו ומספר תרנגולי ההודו שנתקבלו.
 .3מוצהר ומוסכם בזה כי המבטח יפעל באמצעות בעלת הפוליסה בכל הנוגע לביצוע
הוראות חוזה זה .כל הסדר או תשלום או תביעה כלשהם מכל סוג ומין שהוא מכח
חוזה זה ,יעמדו לבעלת הפוליסה בלבד ולא לכל אדם אחר בכל צורה ואופן כך שבעלת
הפוליסה היא היריבה היחידה והבלעדית למבטח על פי חוזה זה ובכפוף להוראות
חוזה זה.
 .4המבוטח חייב לנהוג על פי כל ההנחיות וההוראות המפורטים בסעיף ד' להלן.

ג .התחייבויות המבטח
 .1בתמורה להתחייבויות בעלת הפוליסה לתשלום דמי ביטוח ,ובכפיפות לכל התנאים,
ההגבלות והחריגים הכלולים בחוזה ביטוח זה ,מתחייב המבטח כי בקרות מקרה
הביטוח לתרנגולי ההודו המבוטחים על פי חוזה זה ,בתוך תקופת הביטוח ,ישלם
המבטח למבוטח באמצעות בעלת הפוליסה תגמולי ביטוח בסכומים שיחושבו על ידי
המבטח ,בניכוי השתתפות עצמית ,ובלבד שלא יעלו על תקרת גבול אחריות המבטח
העומדת לעונת  2017על  30מיליון ש"ח בלבד.
יובהר ,כי במקרה בו הועברו תרנגולי הודו מלול הודונים ללול פיטום במהלך 14
הימים בהם נספרה תמותה כתוצאה ממחלה מבוטחת על ידי מעריך מטעם
המבטח ,אזי ספירת התמותה במהלך  14ימים אלו תחשב כמקרה ביטוח אחד,
הגם נעשתה בשני לולים שונים ,ותגמולי הביטוח ישולמו על פי הוראות חוזה זה
למגדל ההודונים באמצעות בעלת הפוליסה .במידה והתמותה תימשך למעלה מ-
 14ימים ,אזי החל מהיום ה 15 -ואילך התמותה תחשב כמקרה ביטוח חדש.
מחלה שפרצה במהלך  72השעות לאחר העברת תרנגולי ההודו מלול ההודנים ללול
הפיטום תחשב כמקרה ביטוח שאירע למגדל ההודונים.
 .2סכום הפיצוי לתרנגול הודו בעת אירוע הנזק יחושב על פי המכפלה של סכום הפיצוי
המירבי לתרנגול הודו ,לפי שלוחת הגידול ,כפול האחוז המצוין בטבלה בנספח מס' 1
לחוזה הביטוח ,לכל שלוחת גידול בנפרד ,לפי השבוע של גיל תרנגול ההודו כמוגדר
להלן .לסכום פיצוי זה לתרנגול הודו תתווסף תוספת יומית כמוגדר להלן.
"גיל תרנגול ההודו"  -גיל תרנגול ההודו לצורך חישוב סכום תגמולי הביטוח ,יחושב
כהפרש בין  -הממוצע של יום תחילת תמותת תרנגולי ההודו באתר הגידול הניזוק ושל
יום סיום תמותת תרנגולי ההודו באתר הגידול הניזוק לבין -יום הבקיעה הממוצע של
תרנגולי ההודו באתר הגידול הניזוק.
"תוספת יומית"  -הנה התוספת לכל יום נוסף באותו שבוע לפי גיל תרנגול ההודו
כמוגדר לעיל ,והיא תהיה זו המתקבלת מההפרש בין  -האחוז המפורט בטבלה
שבנספח  1לחוזה הביטוח של השבוע העוקב לשבוע לפי גיל תרנגול ההודו לבין-
האחוז באותו שבוע המפורט בטבלה לעיל לפי גיל תרנגול ההודו ,מחולק ל 7 -ימים,
כפול סכום הפיצוי המירבי לתרנגול הודו ,לפי שלוחת הגידול .ראה דוגמא מספרית
לחישוב בנספח  1לחוזה הביטוח.
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 .3למען הסר ספק מוסכם בזאת כי סכומי הפיצוי המפורטים בחוזה זה הם סכומי
פיצוי מירביים באופן שבכל מקרה סכומי הפיצוי על פיהם יחושבו תגמולי הביטוח
יהיו לפי ערכים אלו אך לא יותר מהתמורה שאמור היה לקבל המבוטח עבור
העופות אילולא ארע מקרה הביטוח ,לפי קביעת המבטח.
 .4למען הסר ספק ,המספר המירבי של תרנגולי ההודו המתים שיוכר על ידי המבטח
לשם חישוב תגמולי הביטוח ,יהיה זה שיספר בפועל על ידי המעריך במהלך
האירוע במקרה של מחלה מבוטחת או מיד לאחר האירוע במקרה של שאר
הסיכונים המבוטחים .למבטח תהיה זכות לקזז תמותה שארעה כתוצאה מגורמים
שאינם מבוטחים במהלך ימי הספירה של המעריך.
 .5אם המחלה פורצת בסמוך לסיום תקופת הביטוח או ביום האחרון לביטוח ,יכיר המבטח
במספר תרנגולי ההודו המתים שמתו כתוצאה מהמחלות המבוטחות שתיספר על ידי
המעריך גם כאשר תקופת התמותה מתמשכת מעבר ליום סיום תקופת ביטוח הלהקה,
אך לא יותר מ 7-ימים מיום סיום תקופת הביטוח.
 .6בכל מקרה של נזק שבו מספר תרנגולי ההודו למ"ר היה גבוה מזה המפורט
בסעיף ד'  4להלן יחושב המספר לפיצוי על פי היחס שבין המספר המפורט בסעיף
ד'  4להלן למספר בפועל ,למעט במקרים בהם אישרה קנט מראש ובכתב מספרים
אחרים או במקרים בהם אסר רופא ווטרינר ממשלתי על העברת תרנגולי ההודו.
 .7המבטח יפצה את המבוטח בגין פסילה ווטרינרית של תרנגולי הודו שלמים כתוצאה
ממחלה מבוטחת כמוגדר בחוזה זה ,עבור מספר תרנגולי ההודו הפסולים ווטרינרית
המצוינת בתעודות הפסילה החתומות על ידי רופא המשחטה ,העולה על 4%
ממספר תרנגולי ההודו הכולל ששווק למשחטה מאתר הגידול הניזוק )להלן:
"מספר תרנגולי ההודו שנפסלו ווטרינרית"( ,ובהתאם למפורט להלן:
א .במידה ולא קדמה לפסילה הווטרינרית ספירת תרנגולי הודו מתים באתר הגידול
הניזוק על ידי המעריך כתוצאה ממחלה מבוטחת המהווה המשך ישיר לפסילה
הווטרינרית ,אזי יפצה המבטח את המבוטח על מספר תרנגולי ההודו שנפסלו
ווטרינרית בלבד כאילו תרנגולי ההודו נספרו כתמותה באתר הגידול בהתאם
למפורט בחוזה זה.
ב .במידה וקדמה לפסילה הווטרינרית ספירת תרנגולי הודו מתים באתר הגידול
הניזוק על ידי המעריך כתוצאה ממחלה מבוטחת המהווה המשך ישיר לפסילה
ווטרינרית ,אזי מספר תרנגולי ההודו שנפסלו ווטרינרית יתווסף למספר תרנגולי
ההודו המתים שנספרו באתר הגידול על ידי המעריך לצורך לחישוב תגמולי
הביטוח למבוטח על פי חוזה זה.
ג .בנוסף האמור בסעיפים קטנים א' וב' לעיל יובהר ,כי ממספר תרנגולי ההודו
שנפסלו וטרינרית תנוכה בכל מקרה השתתפות עצמית בהתאם לאמור בחוזה זה.
 .8למרות האמור בסעיף א'  1ה' לעיל ,במקרה בו אישר המבטח מראש ובכתב
למבוטח להעביר עופות מהלול למשחטה ,תוכר גם תמותת עופות כתוצאה מסיכון
חום כמוגדר בחוזה הביטוח שארעה מחוץ ללול המבוטח.
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ד .התחייבויות בעלת הפוליסה וחובות המבוטח
 .1בעלת הפוליסה מתחייבת להמציא למבטח את העתקי תעודות המשלוח כמפורט
בסעיף ב' לעיל בפרק תנאים מקדמיים.
 .2המבוטח מתחייב לטפל בתרנגולי ההודו הנמצאים באתר הגידול המבוטח ברמה
מקצועית נאותה ובטיפול רפואי נאות וינקוט ללא דיחוי בכל האמצעים הסבירים
המקובלים והאפשריים בענף ,כדי למנוע קרות מקרה הביטוח או כדי למנוע או
להקטין נזק נוסף לתרנגולי ההודו המבוטחים.
 .3מבוטח ,שלא עשה כן רשאי המבטח ,בכפוף להוראות החוק ,להפחית את שיעור
תגמולי הביטוח בעד הנזקים שנגרמו לאותו מבוטח בשיעור שהיה נחסך לו קיים
את חובתו על פי סעיף  2לעיל.
 .4א .במידה והמבוטח מגדל תרנגולי הודו באמצעות לול ביניים ,אזי המבוטח מתחייב
שלא לגדל יותר מ 12-תרנגולי הודו למ"ר בבית האימון עד גיל  6שבועות )כולל(,
ולא יותר מ 6-תרנגולי הודו למ"ר בלול ביניים מגיל  7שבועות ועד גיל  8שבועות
)כולל( ,ולא יותר מ 4-תרנגולי הודו למ"ר בלול הפיטום מגיל  9שבועות ועד גיל 22
שבועות )כולל( בגידול מעורב* ,אלא אם אישר המבטח בכתב כמויות שונות
ממגבלה זו.
ב .במידה והמבוטח אינו נעזר בלול ביניים ,אזי המבוטח מתחייב שלא לגדל יותר מ-
 12תרנגולי הודו למ"ר בבית אימון עד גיל  6שבועות )כולל( ולא יותר מ 4-תרנגולי
הודו למ"ר בלול הפיטום מגיל  7שבועות ועד לגיל  22שבועות )כולל( בגידול
מעורב* ,אלא אם אישר המבטח בכתב כמויות שונות ממגבלה זו.
*

גידול מעורב הנו גידול של זכרים ונקבות באותו לול .במידה ומגדלים זכרים
בלבד ,אזי הצפיפות לא תעלה על  4תרנגולי הודו למ"ר ,ובמידה ומגדלים
נקבות בלבד ,אזי הצפיפות לא תעלה על  5תרנגולי הודו למ"ר.
בכל מקרה של נזק שבו מספר תרנגולי ההודו למ"ר היה גבוה מזה המפורט
לעיל יחושב מספר העופות המתים לפיצוי על פי היחס שבין הצפיפות
המפורטת לעיל לצפיפות האכלוס בפועל ,למעט במקרים בהם אישרה קנט
מראש ובכתב צפיפות אחרת או במקרים בהם אסר רופא ווטרינר ממשלתי על
העברת תרנגולי ההודו.

 .5מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  2לעיל ,המבוטח ינקוט בכל האמצעים הסבירים
שהמבטח הורה לו לנקוט כדי למנוע קרות מקרה ביטוח או כדי להקטין נזקים
שעשויים להיגרם לתרנגולי ההודו המבוטחים בעת קרות מקרה הביטוח או לאחר
מכן.
 .6המבטח לא יהיה חייב בתשלומי תגמולי ביטוח עבור נזק אשר המבוטח יכול היה
למנוע או להקטין בעת קרות מקרה הביטוח או לאחר מכן על ידי נקיטת אמצעים
סבירים שהמבטח הורה לו לנקוט ,כאמור לעיל.
 .7מיד לאחר קרות מקרה הביטוח ולא יאוחר מ 24-שעות לאחר קרות מקרה הביטוח
תימסר על ידי המבוטח או מטעמו הודעה למבטח בדבר קרות מקרה הביטוח לתרנגולי
ההודו המבוטחים .על המבוטח לוודא כי הודעתו נתקבלה אצל המבטח.
 .8המבוטח מתחייב לדאוג לכך שתרנגולי ההודו גדלים בתנאי היגיינה סבירים וכלי האוכל
והשתייה נוקו כראוי.
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 .9המבוטח מתחייב לדאוג לכך שתרנגולי ההודו המאוכלסים באתר הגידול הנם בגיל
אחד .אפשרי הפרש גילאים מירבי באתר הגידול של עד  10ימים.
 .10המבוטח ו/או המדגריה יחסנו את תרנגולי ההודו בפני מחלות העופות ,וזאת במועד,
בדרך ובשיטה שנקבעו או שיקבעו על פי תוכנית החיסונים של השירותים הווטרינריים
במשרד החקלאות.
 .11המבוטח מתחייב לנהל רישום בדבר החיסונים שניתנו לתרנגולי ההודו כנגד המחלות
המחויבות בחיסון וברישום זה יפורטו :מועד קבלת תרנגולי ההודו ,סדרה של תרכיב
החיסון ,מספר בקבוק תרכיב החיסון ,תאריך ביצוע החיסון בתרכיב ושמו של מבצע
החיסון.
 .12המבוטח מתחייב לדאוג לרישום בדבר החיסונים בפני מחלות שבוצעו על ידי המדגריה
על גבי תעודת המשלוח.
 .13המבוטח מתחייב לנהל רישום תמותה יומי בלול החל מהיום הראשון שהוכנסה הלהקה
ללול בגיליון רישום תמותה יומי.
 .14המבוטח לא יכניס תרנגולי הודו ללול ו/או לישוב כשיש איסור על כך בכתב מאת הרופא
הממשלתי.
 .15במקרה של העברת תרנגולי הודו ממגדל אחר ,חובה כי מקור תרנגולי ההודו הנו בבית
אימון של מגדל בעל רישיון והיתר תקפים להחזקת ולהפעלת משק הודונים אשר אושר
מראש על ידי רופא ממשלתי ראשי למחלות עופות בשירותים הווטרינריים של משרד
החקלאות כרשאי למכור תרנגולי הודו מבוטחים במשך תקופת הביטוח.
 .16מוסכם על הצדדים ,כי התנאים המוקדמים לתשלום תגמולי ביטוח עבור נזק על פי
חוזה זה הנם:
א .מבוטח שבאתר הגידול שלו נתגלו סימני אחת ממחלות תרנגולי ההודו
המבוטחות על פי חוזה זה חייב לקחת בתוך  72שעות מדגם מייצג של תרנגולי
הודו מאתר הגידול לבדיקת המעבדה האזורית לבריאות העוף לצורך אבחון
המחלה ולקבלת אישור על פרוץ המחלה .על האישור החתום לכלול בין היתר
פירוט תאריך פרוץ המחלה ,שם וסוג המחלה .יובהר ,כי בכל מקרה מספר
העופות למדגם המייצג לא יקטן מ 6 -תרנגולי הודו לאתר גידול.
ב .המבוטח חייב להציג במעבדה האזורית לבריאות העוף את תעודת המשלוח
של בעלת הפוליסה שעל פיה בוטחה הלהקה ,כרטיס החיסונים וגיליון רישום
תמותה יומית.
 .17המבוטח ישאיר את תרנגולי ההודו המתים ,עד לביקור המעריך בלול לצורך קביעת
גורם הנזק ולצורך ספירתם .למען הסר ספק ,ההודעה על קרות מקרה הביטוח חייבת
להגיע למשרדי המבטח בכל מקרה ,במועד שיאפשר הערכת נזק בלול סמוך לקרות
מקרה הביטוח .המבוטח לא יהיה זכאי לתגמולי ביטוח עבור תרנגולי הודו שלא
יושארו לספירת המעריך.
 .18לאחר ספירת תרנגולי ההודו המתים על ידי המעריך ,ובאישורו ידאג המבוטח להשמיד
את פגרי תרנגולי ההודו באמצעות אחת מהחלופות הבאות :משרפה תיקנית,
קומפוסטציה ,פינוי למפעל פסדים ,פח מוטמן ,כילוי בבור רקב בכיסוי סיד או בכל
אמצעי אחר לפינוי פגרים שיאושר על ידי המבטח.
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 .19כתנאי לברור חבותו של המבטח ועל פי דרישתו יומצאו תוך זמן סביר על ידי
המבוטח ועל חשבונו כל המסמכים כדלקמן:
א .תעודת משלוח של המדגריה או של המבוטח בבית האימון.
ב .מספר תרנגולי ההודו המאוכלסים בכל לול.
ג .גיליון רישום תמותה יומי לפי לולים.
ד .דוח על התפרצות מחלת עופות  /תוצאת בדיקת המעבדה האזורית לבריאות
העוף )אישור רפואי(  /היסטוריית להקה מהמעבדה האזורית לבריאות העוף
לכל לול.
ה .הצהרה על תמותת תרנגולי הודו.
ו .מסמכי שיווק.
ז .תעודת העברת תרנגולי הודו ממשק למשק.
ח .מסמכי קניית תערובת.
ט .כרטיס החיסונים שבוצעו בלהקה חתום על ידי רופא ווטרינר.
י .תוצאות בדיקות דם ,גם אם נעשו במעבדה פרטית ,לבחינת יעילות החיסונים,
בדיקת קליטות לאבעבועות ובדיקות אחרות שנעשו על ידי הרופא הווטרינר
המטפל.
יא .כל מסמך נוסף שיידרש לצורך בירור חבות המבטח.
 .20במידה והמסמכים הללו אינם נמצאים ברשות המבוטח ,עליו לעשות כמיטב יכולתו
על מנת להשיגם ולהעבירם לידי המבטח.
 .21המבוטח מתחייב לדאוג לכך שהלול המבוטח יהיה אטום לכניסת ציפורים.
 .22המבוטח מתחייב לדאוג לכך שבתוך הלול המבוטח יהיו מתזים תקינים ופעילים.
 .23המבוטח מתחייב למלא במלואן את כל הוראות השירותים הוטרינריים.
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ה .חריגים
מוסכם בזאת כי המקרים המפורטים להלן לא יחשבו כמקרה ביטוח לעניין חוזה זה:
 .1מלחמה ,פלישה ,פעולת אויב זר ,מעשי איבה או פעולות מסוג מלחמה )בין אם
הוכרזה ובין אם לא הוכרזה( .מלחמת אזרחים ,פעולות חבלה ,מרד ,התקוממות
צבאית או עממית ,מרי ,מרידה ,מהפכה ,שלטון צבאי או שלטון שתפסוהו באורח
בלתי חוקי ,משטר צבאי או מצב של מצור או מאורעות או גורמים כלשהם המביאים
לידי הכרזה או קיום של משטר צבאי או מצב של מצור ,טרור .לענין סעיף זה טרור
פירושו שימוש באלימות למטרות פוליטיות הכולל שמוש באלימות למטרות הפחדת
הצבור או חלק ממנו על ידי איש או אנשים הפועלים בשם או בקשר עם ארגון
כלשהו .מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ולמען הסר ספק מובהר כי חוזה ביטוח
זה אינו מכסה נזק כלשהו המוגדר כנזק בר-פיצוי על פי חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
התשכ"א .1961 -
 .2כל נזק הנגרם כתוצאה מרעידת אדמה או התפרצות וולקנית.
 .3כל נזק הנגרם כתוצאה מהרעלה ממזון או הרעלה מכל גורם אחר ,או נזק כלשהו
שיגרם מהמזון.
 .4נזק תוצאתי או עקיף ,מכל סוג שהוא ,אף אם נגרם כתוצאה מאחד הסיכונים
המכוסים.
 .5כל נזק הנגרם כתוצאה מרשלנות רבתי המלווה ביסוד נפשי מסוג פזיזות או אי
אכפתיות או פעולה מכוונת או זדונית של המבוטח או מי שפעל על פי הנחיותיו.
 .6נזקי איכות  -ירידה באיכות הבשר ,כתוצאה מאחד הסיכונים המכוסים.
 .7נזקים מכל סוג שהוא הקשורים לאובדן במשקל העוף.
 .8כל תמותה שתיגרם מחוץ לשטח הלול בו גדלים תרנגולי ההודו ,אלא אם אישר
המבטח אחרת מראש ובכתב.
 .9הוראת חיסול או השמדה בפקודת השירותים הוטרינריים או כל רשות ציבורית
אחרת.
 .10כל נזק הנגרם כתוצאה מהפסקת הטיפול בתרנגולי ההודו בין אם הייתה מלאה או
חלקית ,או נטישתם.
 .11ביקוע גרעיני או זיהום רדיואקטיבי מכל סיבה שהיא.
 .12תמותה הנגרמת משימוש בתרופות ,אלא אם ניתנו על ידי רופא ווטרינר ממשלתי
מומחה למחלות עופות ,כמוגדר בחוזה זה.
 .13כל נזק שנגרם כתוצאה משאריות אנטיביוטיות בבשר הגורמות לפסילתו.
 .14עיקול או החרמה על ידי גורם כלשהו.
 .15מחלה הנמצאת בלהקה ביום תחילת הביטוח או מחלות שנגרמו מתרכיב חיסון
אלים או מחלות שנגרמו כתוצאה מתרכיב חיסון לקוי ,מחלות תורשתיות ,או מחלה
כרונית המצויה בלהקה בתקופה שלפני האכלוס.
 .16כל נזק הקשור לתקלות מכניות או חשמליות שיתרחשו בהפעלת ציוד הלולים.
 .17גניבה או העלמות מסתורית.
 .18כל נזק הנגרם כתוצאה מאש או עשן.
 .19מחלות שאירעו בתקופת האחריות של המדגריה ולא לפני חלוף  14ימים מעת
אכלוס תרנגולי ההודו בבית האימון.
 .20כל נזק שנגרם כתוצאה מסיכון שלא הוגדר במסגרת הסיכונים המכוסים בהגדרת
מקרה הביטוח.
 .21כל נזק שנגרם כתוצאה מכשל במערכות ההפעלה בלול.
 .22מחלות שהתפרצו בלהקה שלא חוסנה כנגד אותה המחלה ,על פי המפורט בסעיף
א'  1לחוזה זה.
 .23כל נזק שנגרם כתוצאה מאי מילוי הוראות השירותים הוטרינריים.
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ו .דמי הביטוח
 .1בעלת הפוליסה מתחייבת בזאת לשלם למבטח את דמי הביטוח כפי שנקבע בנספח )(1
לחוזה זה ,על פי הסדר תשלומים שיקבע על ידי המבטח ,שיועבר לבעלת הפוליסה
ויהווה חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח זה.
 .2הנחה בגין העדר תביעות:
א .מבוטח במסגרת ביטוח תרנגולי הודו על פי חוזה ביטוח זה מסלול ביטוח בסיסי,
יהיה זכאי לקבל הנחה בדמי הביטוח לעונת  2017בגין העדר תביעות עבור
השנים בהן היה מבוטח אצל המבטח בביטוח תרנגולי הודו מסלול ביטוח בסיסי
ולא קיבל בהן תגמולי ביטוח מהמבטח ,בגובה של  5%שתתווסף להנחה לה היה
זכאי בעונת  .2016החישוב ייערך עבור כל אתר גידול בנפרד.
ב .בכל מקרה ,ההנחה המירבית בדמי הביטוח בגין העדר תביעות תעמוד על 30%
לכל היותר.
ג .יובהר ,כי מבוטח במסלול הבסיסי אשר היה זכאי להנחה בדמי הביטוח בגין העדר
תביעות ובעונת  2016קיבל תגמולי ביטוח מהמבטח במסגרת המסלול הבסיסי,
לא יהיה זכאי להנחה בדמי הביטוח בעונת .2017
ד .חישוב ההנחה בדמי הביטוח ייערך על ידי המבטח בתום תקופת החוזה עבור
מבוטחים אשר ביטחו אפרוחים בתקופת החוזה מסלול ביטוח בסיסי.
 .3דמי הביטוח המפורטים בחוזה זה מהווים  65%מדמי הביטוח הכוללים ויתרת דמי
הביטוח בשיעור של  35%תשולם למבטח על ידי הממשלה .במידה ובמהלך העונה
תודיע הממשלה למבטח כי חל שינוי בשיעור השתתפותה בדמי הביטוח ,אזי
יתוקנו דמי הביטוח בהתאם לשינוי.
למען הסר ספק יובהר ,כי הממשלה הודיעה כי היא לא תשלם למבטח בגין כפל
ביטוח במקרה בו רכשו המבוטח ו/או בעלת הפוליסה כיסוי ביטוחי זהה עבור אותו
נכס מבוטח .לא שילמה הממשלה את יתרת דמי הביטוח ,ישלם המבוטח למבטח
את חלקה של הממשלה.
 .4יובהר בזאת ,כי המבטח מחויב להעביר לממשלה ,לפי דרישתה ,כל נתון או מידע
שנתבקש בדבר פרטי הפוליסות שנמכרו על ידו והממשלה רשאית לעשות כל
שימוש במידע שיתקבל לפי שיקול דעתה לצורכי בקרה ופיקוח ,תוך שמירה על
הגנת פרטיות המבוטחים והגנה על המידע באבטחת מידע נאותה .עם רכישת
הביטוח בקנט ,המבוטח מסכים בזאת להעברת המידע לממשלה כאמור.

ז .קביעת גובה הנזק
 .1הערכת הנזק תתבצע בדרך של ספירת תמותה יומית על ידי המעריך לאחר ספירת
תרנגולי ההודו המתים על ידי המעריך ,ידאג המבוטח להשמיד את פגרי תרנגולי ההודו
כמפורט בסעיף ד'  18לעיל.
 .2את המבטח תחייב הערכת נזק ,שבוצעה על ידי המעריך .למרות האמור לעיל ,יוכל
המבוטח להגיש למבטח במקביל הערכת נזק ,שבוצעה על ידי כל גורם אחר )להלן:
"הערכה חיצונית"( אך ורק בתנאי ,שהודעה על מקרה הביטוח ניתנה למבטח על
פי תנאי הפוליסה והתאפשר למעריך מטעמה לבדוק את הנזק .מבוטח ,שלא עמד
בתנאים מקדימים אלה ,לא תותר הגשת הערכה חיצונית מטעמו.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות המבוטח לפנות לוועדת הבוררות בכפוף להוראות
סעיף הבוררות בחוזה זה.
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ח .השתתפות עצמית
המבוטח ישא בהשתתפות עצמית כמפורט להלן עבור כל מקרה ביטוח ואירוע המשך
כמוגדר בחוזה זה:
 .1בקרות מקרה ביטוח שיעור ההשתתפות העצמית יחושב על בסיס מספר מקרי
הביטוח הקודמים שאירעו ללהקות אחרות באותו אתר הגידול בשנים 2016 ,2015
ו) 2017-להלן" :מספר האירועים"( וייגזר ממספר העופות הכולל שאוכלסו בפועל
באתר הגידול ,ויהיה כמפורט בטבלה להלן:
אחוז ההשתתפות
העצמית

אחוז ההשתתפות
העצמית באירוע המשך

אירוע ראשון

) 5%א(

1%

אירוע שני

) 10%ב(

1%

אירוע שלישי ואילך

) 12%ג(

1%

מספר האירועים
באתר הגידול

א( בכל מקרה לא יותר מ 2,000 -תרנגולי הודו לכל מקרה ביטוח בנפרד.
ב( בכל מקרה לא יותר מ 4,000 -תרנגולי הודו לכל מקרה ביטוח בנפרד.
ג( בכל מקרה לא יותר מ 4,500 -תרנגולי הודו לכל מקרה ביטוח בנפרד.
 .2על אף האמור לעיל ,בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מחום בלבד למבוטח שבלולו לא
תהיה מותקנת מערכת המטרה וצינון כמוגדר בחוזה זה תהיה ההשתתפות
העצמית בשיעור של  12%ממספר תרנגולי ההודו שאוכלסו בפועל בלול הניזוק,
ובמקרה ביטוח רביעי ואילך בשיעור של  20%ממספר תרנגולי ההודו שאוכלסו
בפועל בלול הניזוק.
 .3על אף האמור לעיל ,בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מטריפה או מחנק בלבד
למבוטח אשר על פי קביעת המעריך הגנת הלול בפני כניסת בעלי חיים טורפים או
כל גורם אחר ,הייתה לקויה תהיה ההשתתפות העצמית בשיעור של  20%ממספר
תרנגולי ההודו שאוכלסו בפועל בלול הניזוק ,ובמקרה ביטוח רביעי ואילך בשיעור
של  25%בקרות מקרה ביטוח כתוצאה מטריפה וחנק בלבד ,ממספר תרנגולי
ההודו שאוכלסו בפועל בלול הניזוק.
 .4על אף האמור לעיל ,בקרות מקרה ביטוח כתוצאה משיטפון תהיה ההשתתפות
העצמית בשיעור של  12%ממספר תרנגולי ההודו שאוכלסו בפועל בלול הניזוק,
ובמקרה ביטוח רביעי ואילך בשיעור של  20%בקרות מקרה ביטוח כתוצאה
משיטפון בלבד ,ממספר תרנגולי ההודו שאוכלסו בפועל בלול הניזוק.
 .5מוסכם על הצדדים ,כי בקרות מקרה ביטוח לאחר תום שיווק כל הנקבות באתר
הגידול הניזוק ,ההשתתפות העצמית כמפורט לעיל ,תחושב ממספר הזכרים בלבד
מתוך מספר תרנגולי ההודו המבוטחים שאוכלסו בפועל באתר הגידול הניזוק.
 .6מבלי לגרוע מהאמור לעיל ובנוסף ,בקרות מקרה ביטוח כתוצאה ממחלת
האבעבועות ו/או ממחלת הכולרה )פסטרלה  +רומלה  ,(ORT +בלהקה מבוטחת
שלא חוסנה ו/או טופלה כנגד מחלה זו ,יתווספו  10%לשיעור ההשתתפות העצמית
של המבוטח כאמור לעיל.
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תנאים כלליים
 .1תחולת החוק
על חוזה ביטוח זה יחול החוק ,אלא אם הותנה אחרת בחוזה הביטוח וברשימה.
 .2פרשנות
למונחים חקלאיים מקצועיים המופיעים בחוזה ביטוח זה ,ולא הוגדרו בו אופן מפורש ,יינתן
הפירוש המקצועי המקובל בענף.
 .3חובות המבוטח ואמצעים להקלת הסיכון
א .המבוטח חייב לטפל בלול ובתרנגולי ההודו המבוטחים ברמה מקצועית נאותה ולנקוט
בכל עת וללא דיחוי באמצעי המנע הידועים ,המקובלים והאפשריים בענף ,שיש בהם
כדי למנוע ו/או להקטין כל נזק צפוי ו/או נוסף לתרנגולי ההודו המבוטחים וזאת בגבולות
הסביר בנסיבות המקרה.
ב .לא קיימו בעלת הפוליסה ו/או המבוטח את חובתם על פי סעיף ד' לחוזה זה
במועדה וקיום החובה היה מאפשר למבטח להקטין את חבותו ,אין המבטח חייב
בתגמולי הביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו קויימה החובה.
ג .הותנה בחוזה ביטוח זה ,שעל המבוטח לנקוט אמצעי להקלת סיכונו של המבטח,
ואותו אמצעי לא ננקט תוך פרק הזמן שנקבע לכך על ידי המבטח ,יראה בכך
המבטח החמרת הסיכון ויחולו הוראות סעיפים  18ו 19-לחוק ,בשינויים המחויבים.
 .4חובת הגילוי של המבוטח ומשמעותה המשפטית
א .חוזה ביטוח זה הוצא על סמך התשובות ,שנתן המבוטח בכתב למבטח לשאלות עליהן
נשאל בהצעת הביטוח .ששימשה בסיס לחוזה זה.
ב .לא ענה המבוטח תשובות מלאות וכנות ,ו/או לא גילה למבטח עניין מהותי ,ו/או לא
נקט באמצעים ,שנדרשו על ידי המבטח להקלת הסיכונים ו/או למניעת מקרה
הביטוח ,יהיה המבטח רשאי לבטל חוזה זה או להקטין את היקף חבותו על פי
הוראות החוק.
ג .המבוטח יגלה למבטח ,במשך תקופת הביטוח ,כל שינוי מהותי תוך זמן סביר מעת
שנודע לו על כך )להלן" :החמרת הסיכון"( .לא גילה המבוטח למבטח את החמרת
הסיכון ,יהיה המבטח רשאי לבטל חוזה זה או להקטין את היקף חבותו ,בכפוף
להוראות החוק.
ד" .עניין מהותי" או "החמרת הסיכון" הינו עניין שיש בו כדי להשפיע על נכונות המבטח
לכרות את חוזה הביטוח או לכרותו בתנאים מסוימים ,לרבות אך לא רק:
 .1תיאור הלול בו גדלים תרנגולי ההודו המבוטחים ,מיקומו והבעלות עליו.
 .2עובדות שצוינו כמהותיות בטופס הצעת הביטוח או בכל מסמך אחר ששימש בסיס
לחוזה זה.
 .3כל אירוע המשפיע באופן מהותי על הערכת הסיכון המבוטח ,כולל מידע על
תביעות קודמות שהוגשו בגין תרנגולי ההודו המבוטחים ומחלות קודמות שהיו
בלהקה ,ובהתאם לשאלות שיוצגו למבוטח בטופס הבקשה להצטרפות לביטוח.
 .4סירוב מבטח אחר לבטח את תרנגולי ההודו השייכים למבוטח או התניית הביטוח
בתנאים מיוחדים.
 .5עובדות שצוינו כמהותיות באישור הרופא הווטרינר המטפל או בכל מסמך אחר
ששימש בסיס לחוזה זה.
 .6נזקים שקרו לתרנגולי ההודו המבוטחים ערב כניסת חוזה ביטוח זה לתוקף ,ואשר
היו בידיעת המבוטח.
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 .5תביעה לתגמולי ביטוח וחובת שיתוף הפעולה של המבוטח עם המבטח
א .בכפוף להתחייבויות המבוטח בפרק ד' לעיל ,לרבות חובת דיווח מיידית למבטח על
מקרה הביטוח ,על המבוטח למסור למבטח תוך זמן סביר לאחר שנדרש לכך ,על
חשבונו ,את המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבות המבטח ,ואם אינם ברשותו עליו
לעשות כמיטב יכולתו על מנת להשיגם ולהעבירם למבטח.
ב .למען הסר ספק ,מוצהר בזה כי דרישה לתשלום תגמולי ביטוח תחשב כדרישה
שנמסרה למבטח רק אם ולאחר שנמסרו למבטח כל המידע והמסמכים הדרושים.
ג .1 .לאחר קבלת המבטח הודעה על מקרה הביטוח מהמבוטח ,יישלח המבטח מעריך
לצורך קביעת מקרה הביטוח ,היקף הנזקים וסוגיהם.
 .2ממצאי המעריך ימסרו למבוטח.
 .3חלק המבוטח על ממצאי המעריך ,עליו להודיע שוב למבטח על מקרה הביטוח
בכפוף לאמור לעיל ,והמבטח ישלח מעריך נוסף לצורך קביעה חוזרת.
ד .באי כח המבטח ועובדיו יהיו רשאים להיכנס בכל עת לשטח הלולים המבוטחים,
בתיאום עם המבוטח ,וזאת לשם ביצוע כל פעולה הנוגעת לחוזה זה .מבוטח שמנע
את כניסת עובדי המבטח ו/או מי מטעמו לשטח הלול ,ייחשב כמי שלא שתף פעולה
עם המבטח ,והמבטח רשאי להקטין את תגמולי הביטוח או להיות פטור מתשלומם,
בכפוף להוראות החוק.
ה .אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח בעד נזק שהמבוטח יכול היה למנוע או להקטין
בקרות מקרה הביטוח או לאחר מכן בנקיטת אמצעים סבירים ,שהמבטח הורה לו
לנקוט.
ו .לא פעל המבוטח על פי חבותו ,כאמור בפרק זה ,ו/או לא פעל כך במועד ,באופן
שמחדלו גרם לכך שהמבטח חוייב בתגמולי ביטוח גבוהים יותר ,לא יהיה המבטח
חייב בתשלום תגמולי הביטוח אלא בסכום שהיה חייב בו אילו קוימה חובת
המבוטח ,כאמור.
ז .עשה המבוטח במתכוון דבר שהיה בו כדי למנוע מהמבטח את בירור חבותו או
להכביד עליה ,אין המבטח חייב בתגמולי ביטוח אלא במידה שהיה חייב בהם אילו
לא נעשה אותו דבר.
ח .הפר המבוטח את חבותו על פי פרק זה ,או שמסר למבטח עובדות כוזבות או
שהעלים ממנו עובדות בנוגע למקרה הביטוח או בנוגע לחבותו ,והדבר נעשה
בכוונת מירמה  -פטור המבטח מחבותו.
ט .נגרם מקרה הביטוח על ידי המבוטח במתכוון פטור המבטח מחבותו על פי חוזה
זה.
 .6תקופת ההתיישנות
תקופת ההתיישנות של תביעה לתגמולי הביטוח ,הן מהמבטח והן בערכאות ,היא
שלוש שנים מיום קרות מקרה הביטוח.
 .7ביטוח כפל
אם יהיה קיים לתרנגולי ההודו המבוטחים ביטוח או ביטוחים אחרים לתקופות ביטוח
חופפות ,על המבוטח להודיע על כך למבטח מיד לאחר שנעשה ביטוח הכפל או נודע לו
עליו .המבטח ישתתף בסכום הביטוח החופף עם שאר המבטחים בהתאם ליחס בין סכומי
הביטוח .אין באמור לעיל כדי לגרוע מחבות המבטח כלפי המבוטח יחד ולחוד עם
המבטחים האחרים לגבי סכום הביטוח החופף.
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 .8ביטוח חסר
מוסכם בזאת בין הצדדים שבכל מקרה שנמצא כי מספר תרנגולי ההודו המבוטחים,
שבבעלותו או בהחזקתו של המבוטח ,גדול ממספר תרנגולי ההודו המצויין בתעודת
המשלוח או ההעברה ,תפחת חבות המבטח בשיעור יחסי שהוא כיחס בין מספר
תרנגולי ההודו המבוטחים לבין מספר תרנגולי ההודו בפועל.
 .9ביטוח יתר
עלה סכום הביטוח ,בעת כריתת החוזה או לאחר מכן ,באופן בלתי סביר על שווים של
תרנגולי ההודו המבוטחים ,רשאי המבטח לדרוש בכל עת הפחתת סכום הביטוח עד
לשווי תרנגולי ההודו המבוטחים בקרות מקרה הביטוח .נדרשה הפחתה זו ,יפחת סכום
הביטוח ובמקביל יפחתו גם דמי הביטוח לתקופה הרלוונטית.
 .10הצמדה
מוסכם בזאת בין הצדדים כי סכום הפיצוי המחושב לתרנגול הודו כמפורט בנספח מס' )(1
לחוזה ,הנם סכום הפיצוי המוסכם מראש בין הצדדים וכי הם ישתנו בהתאם למדד
המחירים לצרכן הידוע במועד תשלום תגמולי הביטוח ,ביחס למדד המחירים לצרכן הידוע
ביום תחילת תוקפו של חוזה זה.
 .11קיזוז חובות
חובות קצובים שהמבוטח ו/או בעלת הפוליסה חייבים למבטח בין בגין חוזה ביטוח זה
ובין בגין חוזה ביטוח אחר ,ניתנים לקיזוז ,כנגד כל סכום המגיע למבוטח מהמבטח.
כמו כן ,במידה וקיים חשש סביר לאי פירעון החוב רשאי המבטח לקזז את יתרת דמי
הביטוח המגיעים לו מהמבוטח בגין הביטוח ,גם אם טרם הגיע מועד תשלומם.
 .12תחלוף
א .היתה למבוטח ו/או לבעלת הפוליסה ,בשל מקרה הביטוח ,גם זכות פיצוי או שיפוי כלפי
צד שלישי ,שלא מכוח חוזה ביטוח ,עוברת זכות זו למבטח ,מששילם תגמולי ביטוח
וכשיעור התגמולים ששילם.
ב .המבטח אינו רשאי להשתמש בזכות ,שעברה אליו לפי סעיף זה באופן ,שיפגע בזכותו
של המבוטח ו/או בעלת הפוליסה לגבות מצד שלישי פיצוי או שיפוי מעל לתגמולים
שקיבל מהמבטח ,ובלבד שהסכומים שנגבו מצד שלישי יחולקו בין המבטח ובין
המבוטח ו/או בעלת הפוליסה ,לפי הענין ,על פי שיעור תגמולי הביטוח מתוך סך הנזק
המכוסה.
ג .קיבלו המבוטח ו/או בעלת הפוליסה מצד שלישי פיצוי או שיפוי ,שהיה מגיע למבטח לפי
סעיף זה ,עליהם להעבירו מיד למבטח .עשו פשרה ,ויתור או פעולה אחרת הפוגעת
בזכות שעברה למבטח ,אלא אם נעשתה לפני תחילת הביטוח ,עליהם לפצותו בשל
כך ,אלא אם אשר המבטח את הפשרה מראש ובכתב.
ד .הוראות סעיף זה לא יחולו:
אם מקרה הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח סביר לא היה תובע ממנו
פיצוי או שיפוי ,מחמת קרבת משפחה או יחס של מעביד ועובד שביניהם.
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 .13הארכת הביטוח
א .כל הארכה של תקופת הביטוח על פי חוזה ביטוח זה טעונה הסכמה של המבטח אשר
תינתן בכתב ובמפורש למטרה זו.
ב .מוצהר בזה כי בתום תקופת הביטוח על פי חוזה זה לא יוארך הביטוח מאליו וכי
הביטוח אינו ניתן להארכה כלשהי מכח שתיקה או פעולה אחרת אף אם הציע המבוטח
למבטח בצורה ובמועד כלשהם להאריכו.
ג .הוארכה תקופת הביטוח על ידי חידוש חוזה הביטוח יהוו המידע ,שנמסר על ידי
המבוטח בהצעת הביטוח או בדרך אחרת ,חלק בלתי נפרד אף ממסמך ההארכה.
ד .היה חוזה ביטוח זה חידוש של חוזה ביטוח קודם ,יראו את ההצעה והמידע האחר
לביטוח המקורי ,כחלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח זה.
 .14ביטול הביטוח
א .המבטח רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח ,לפי שיקול
דעתו ,ובלבד שהודעה על כך תישלח לבעלת הפוליסה בדואר רשום לפחות  15יום
לפני התאריך בו יתבטל הביטוח .למרות האמור לעיל ,ביטול הביטוח בעקבות חוב
דמי ביטוח של בעלת הפוליסה למבטח ייעשה על פי המפורט בסעיף  15לחוק.
אם המבטח יבטל את הביטוח לפני תום תקופת הביטוח והעילה לביטול אינה שבעלת
הפוליסה הפרה את חוזה הביטוח או ניסתה להונות את המבטח ,ישיב המבטח לבעלת
הפוליסה את סכום דמי הביטוח יחסית לתקופה שנותרה עד תום תקופת הביטוח.
ב .בעלת הפוליסה רשאית לבטל את הביטוח בכל עת שהיא לפני תום תקופת הביטוח לפי
שיקול דעתה ,ובלבד שהודעה על כך תתקבל אצל המבטח בדואר רשום .פקיעת
תוקף הביטוח תחול באופן מיידי החל ממועד קבלת הודעת הביטול אצל המבטח
כאמור לעיל.
במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו  50%מדמי הביטוח עבור תקופת הביטוח כולה,
בתוספת  10%בגין כל חודש מתחילת תוקפו של חוזה הביטוח ועד למועד בו
הסתיים הביטוח בפועל.
ג .המבוטח בביטוח המורחב על פי נספחי החוזה ,רשאי לבטל את הביטוח בכל עת שהיא
לפני תום תקופת הביטוח לפי שיקול דעתו ,בתנאי שלא קיבל תגמולי ביטוח
מהמבטח במהלך תקופת הביטוח ,ובלבד שהודעה על כך תתקבל אצל המבטח
בדואר רשום.
פקיעת תוקף הביטוח תחול באופן מיידי החל ממועד קבלת הודעת הביטול אצל
המבטח כאמור לעיל.
במקרה כזה ישאיר המבטח לעצמו  50%מדמי הביטוח עבור תקופת הביטוח כולה,
בתוספת  10%בגין כל חודש מתחילת תוקפו של חוזה הביטוח ועד למועד בו
הסתיים הביטוח בפועל או את סכום דמי הביטוח יחסית לתקופה שנותרה עד תום
תקופת הביטוח לגידול  -לפי הגבוה מביניהם.
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 .15בוררות
א .בכל מקרה שיתגלעו חילוקי דעות בתביעת המבוטח ו/או בעלת הפוליסה לתגמולי
ביטוח הנובעים מחוזה זה ו/או ערעור על קביעת המעריך על פי חוזה זה ,רשאים
הצדדים ,בהסכמה ,לפנות לבוררות.
ב .פניית הצדדים לבוררות תהווה הסכמה לברור הסכסוך ביניהם במסגרת הבוררות.
ג .עם קבלת הסכמת הצדדים לפנות לבוררות ,יראו הוראות סעיף זה כהסכם בוררות
בהתאם לחוק הבוררות ,תשכ"ח.1968-
ד .הבוררות תתקיים בפני שלושה בוררים ,שימונו כדלקמן:
אחד  -על ידי המבטח.
אחד  -על ידי בעלת הפוליסה.
אחד  -על ידי המנהל הכללי של משרד החקלאות אשר ישמש כיו"ר )להלן :ועדת
הבוררות"(.
ה .על הבוררות לא יחולו סדרי הדין והראיות המחייבים בערכאות משפטיות.
ו .על הבוררות לא יחול הדין המהותי.
ז .ועדת הבוררות לא תהיה מחויבת לנמק את פסקיה ,למעט במקרים בהם פסק הבוררות
יקבע לתשלום סכום העולה על חצי מיליון ש"ח.
ח .על הבוררות יחולו הוראות חוזה זה.
ט .המבטח ו/או המבוטח ו/או בעלת הפוליסה ימציאו בכתב לועדת הבוררות את מהות
חילוקי הדעות המובאים להכרעה וזאת תוך  30יום מעת שנמסרה למבוטח ו/או לבעלת
הפוליסה החלטת המבטח ביחס לתביעת תגמולי הביטוח ,ואילו המבטח ו/או המבוטח
ו/או בעלת הפוליסה ימציאו בכתב לועדת הבוררות את כתב הגנתם תוך  30יום מעת
שנמסרה למבטח ו/או למבוטח ו/או לבעלת הפוליסה כתב התביעה בכתב ,כאמור לעיל.
י .מוסכם בזאת בין הצדדים ,כי אם זומנה ועדת הבוררות כמותנה בסעיף זה ,ובמועד
הדיון לא הופיע אחד משני הבוררים או שלא הופיעו שני הבוררים שאינם משמשים
כיו"ר ,כמפורט בסעיף קטן ד' לעיל ,וזאת ללא הודעה מוקדמת ,למרות שזומנו כדין,
בעוד כל שאר הצדדים לדיון הופיעו ,רשאי יו"ר ועדת הבוררות ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי ,לדון באותו עניין באותו מועד כבורר דן יחיד.
יא .מוסכם בזאת ,כי עם הגשת תביעה על ידי המבוטח לועדת הבוררות ,על המבוטח
לשלם דמי בוררות בסך  400ש"ח .במידה והבוררות תמשך למעלה משתי ישיבות,
החל מהישיבה השלישית ואילך ,על המבוטח לשלם דמי בוררות בסך  400ש"ח עבור
כל ישיבה נוספת.
יב .לבורר יהיה שיקול דעת באם להחזיר למבוטח את דמי הבוררות ששולמו על ידו בלבד,
וזאת באופן מלא או חלקי ,ובתנאי שהמבוטח זכה בבוררות .למען הסר ספק יובהר,
כי הבורר לא יהיה מוסמך לפסוק הוצאות למי מהצדדים.
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 .16תגמולי הביטוח
א .תגמולי הביטוח ישולמו על ידי המבטח לבעלת הפוליסה תוך  30יום מהיום שהיו בידי
המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו על פי חוזה זה ,ובעלת הפוליסה
רשאית להעביר את תגמולי הביטוח למבוטח באמצעות הקבלן המורשה ממנו נגבו דמי
הביטוח .דין העברה כאמור כדין העברה למבוטח.
ב .בעלת הפוליסה יכולה להורות בכתב לשלם תגמולים אלה למוטב אחר ובתנאי
שהמבטח הסכים לכך מראש בכתב.
ג .על תגמולי הביטוח תתוסף ריבית בשיעור הקבוע בסעיף  28ד' לחוק ,מתום  30יום
ממסירת המידע והמסמכים הדרושים למבטח ,וזאת בנוסף להצמדה למדד ,כמפורט
בסעיף  10לעיל.
ד .העקרונות האמורים בסעיף זה לחישוב תגמולי הביטוח ושיעורי ההצמדה יחולו גם אם
שולמה התביעה לאחר תום תקופת הביטוח על פי חוזה זה.
 .17קריאת סרק
המבטח יהיה זכאי לתבוע מהמבוטח פיצוי ו/או השבה בגין כל הוצאותיו והנזקים שנגרמו לו
כתוצאה מקריאות סרק ו/או הטרדה ללא צורך שנעשו באופן סידרתי מטעם המבוטח בקשר
לתביעה לתגמולי ביטוח על פי חוזה זה.
 .18הודעות
הודעה של המבוטח למבטח תימסר למען המבטח :דרך מנחם בגין  ,74תל-אביב .הודעה
של המבטח למבוטח תימסר לפי המען האחרון הידוע למבטח .הודעה ,שדוורה בדואר
רשום בצירוף אישור מסירה תיחשב כהודעה ,שנמסרה לנמען  72שעות אחר שנשלחה.
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נספח מס' ) (1לחוזה ביטוח תרנגולי הודו לעונת 2017
דמי הביטוח לתרנגול הודו באגורות
 25אגורות לכל תרנגול הודו.
שלוחת תרנגולי הודו  -טבלת סכומי הפיצוי המירביים
סכום הפיצוי יחושב באופן יחסי על-פי הטבלה המצורפת לפי גיל תרנגולי ההודו ויתבסס על
סכום פיצוי מירבי של  ₪ 81.50לתרנגולי הודו מבוטחים )כולל מחיר האפרוח(.
גיל תרנגולי ההודו
בימים
שבוע 1 -
שבוע 2 -
שבוע 3 -
שבוע 4 -
שבוע 5 -
שבוע 6 -
שבוע 7 -
שבוע 8 -
שבוע 9 -
שבוע 10 -
שבוע 11 -
שבוע 12 -
שבוע 13 -
שבוע 14 -
שבוע 15 -
שבוע 16 -
שבוע 17 -
שבוע 18 -
שבוע 19 -
שבוע 20 -
שבוע 21 -
שבוע 22 -
שבוע 23 -
שבוע 24 -

)(1-7
) ( 8 - 14
) ( 15 - 21
) ( 22 - 28
) ( 29 - 35
) ( 36 - 42
) ( 43 - 49
) ( 50 - 56
) ( 57 - 63
) ( 64 - 70
) ( 71 - 77
) ( 78 - 84
) ( 85 - 91
) ( 92 - 98
) ( 99 - 105
) ( 106 - 112
) ( 113 - 119
) ( 120 - 126
) ( 127 - 133
) ( 134 - 140
) ( 141 - 147
)( 148 - 154
)( 155 - 161
ואילך) 162ואילך (

שיעור הפיצוי ב %-לתרנגול הודו *
מסכום הפיצוי המירבי
גידול מעורב -
נקבות
זכרים
זכרים  +נקבות
5.50%
11.00%
8.00%
6.50%
12.00%
9.00%
7.50%
13.50%
10.50%
9.50%
15.50%
12.50%
11.50%
18.50%
15.00%
14.00%
22.00%
18.00%
17.00%
26.00%
21.50%
20.50%
30.00%
25.50%
24.50%
35.00%
29.50%
28.50%
39.50%
34.00%
32.50%
45.00%
38.50%
37.00%
50.50%
43.50%
41.00%
57.00%
49.00%
45.00%
63.50%
54.00%
45.00%
70.00%
70.00%
45.00%
76.50%
76.50%
45.00%
82.50%
82.50%
45.00%
89.00%
89.00%
45.00%
94.50%
94.50%
45.00%
100.00%
100.00%
45.00%
100.00%
100.00%
45.00%
100.00%
100.00%
45.00%
100.00%
100.00%
45.00%
80.00%
80.00%

*שיעור הפיצוי מתייחס ליום הראשון בכל שבוע.
יובהר ,כי הפיצוי לפי הטבלה לזכרים או נקבות יהיה במקרה בו אוכלסו בלול הניזוק או
באתר הגידול  -לפי העניין ,תרנגולי הודו ממין אחד בלבד ,זכרים או נקבות.
דוגמא מספרית לאופן חישוב סכום הפיצוי לתרנגול הודו -
גיל העוף ממין מעורב =  67ימים )שבוע (10
תוספת יומית  7/ 47.30% - 42.00% -ימים = ) 0.75%האחוז של שבוע  11פחות האחוז של
שבוע  10לחלק ב 7 -ימים(
 3 X 0.75%ימים = ) 2.27%גיל העוף  67ימים פחות גיל העוף בתחילת השבוע  64ימים(
₪ 1.85 = ₪ 81.50 X 2.27%
) ₪ 34.23 = ₪ 81.50 X 42.00%ערך העוף בגיל  64יום(
₪ 36.08 = ₪ 1.85 + ₪ 34.23
סכום הפיצוי לתרנגול הודו מעורב בגיל  67ימים =  36.08ש"ח
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נספח מס' ) (2לחוזה ביטוח תרנגולי הודו לעונת 2017
מסלול ביטוח מורחב
בכפוף לרכישת ההרחבה כמפורט להלן ,נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח
תרנגולי הודו לעונת ) 2017להלן" :חוזה הביטוח"( ,ויחולו עליו כל הוראות חוזה הביטוח
בשינויים המחויבים ,למעט השינויים שיבואו במקום תנאי חוזה הביטוח והתוספות
המפורטים כדלקמן.
בכל מקרה של סתירה בין תנאי חוזה הביטוח למפורט בנספח זה ,יגבר האמור בנספח זה.
א .תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים שישולמו על ידי המבוטח ישירות ומראש למבטח ,רשאי
המבוטח לבטח את תרנגולי ההודו במסלול ביטוח המורחב ולהגדיל את סכום הפיצוי
המירבי לתרנגול הודו בהתאם לאחת מרמות הביטוח המפורטות להלן ,וזאת במקום
במסלול הביטוח הבסיסי שרכשה בעלת הפוליסה ,ובלבד שיבטח במסלול המורחב את
כל תרנגולי ההודו שיאוכלסו בלולים הנמצאים בבעלותו ו/או בהחזקתו במהלך כל
תקופת הביטוח.
רמת
הביטוח

סכום הפיצוי המירבי
בש"ח לתרנגול הודו

א'

105

ב'

125

ב .שיעור ההשתתפות העצמית בו ישא המבוטח במסגרת הביטוח המורחב יהיה על פי
המפורט בסעיף ח' לחוזה הביטוח.
ג .כל תנאי והוראות חוזה הביטוח יחולו על מבוטחי המסלול המורחב.
ד .המבוטח מתחייב להודיע למבטח באופן מיידי על כל שינוי שיחול במהלך תקופת
הביטוח במספר תרנגולי ההודו שיאוכלסו בפועל בלולים המבוטחים ביחס למספר
תרנגולי ההודו שביטח.
ה .למען הסר ספק ,במקרה בו ימצא כי מספר תרנגולי ההודו שאוכלסו בלולים המבוטחים
בפועל גדול ממספר תרנגולי ההודו שבוטחו  -מתחייב המבוטח לשלם למבטח את דמי
הביטוח הנוספים בגין מספר תרנגולי הודו נוסף זה ,מיד לכשיתבקש לכך על ידי
המבטח.
ו.

המבוטח נותן למבטח רשות בלתי חוזרת לקבל מהמועצה לענף הלול כל נתון שיידרש
על ידי המבטח לצורך הטיפול בתביעה לקבלת תגמולי ביטוח שהוגשה על ידי
המבוטח בגין נספח זה.

ז .תגמולי הביטוח למבוטחים במסלול ביטוח המורחב על פי נספח זה ,ישולמו למבוטחים
באמצעות בעלת הפוליסה ,אלא אם זו תורה למבטח אחרת בכתב.
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ח .הנחה בגין העדר תביעות:
 .1מבוטח במסגרת ביטוח תרנגולי הודו על פי חוזה ביטוח זה מסלול ביטוח מורחב ,יהיה
זכאי לקבל הנחה בדמי הביטוח לעונת  2017בגין העדר תביעות עבור השנים בהן
היה מבוטח אצל המבטח בביטוח תרנגולי הודו מסלול ביטוח מורחב ולא קיבל בהן
תגמולי ביטוח מהמבטח ,בגובה של  5%שתתווסף להנחה לה היה זכאי בעונת .2016
החישוב ייערך עבור כל אתר גידול בנפרד.
 .2בכל מקרה ,ההנחה המירבית בדמי הביטוח בגין העדר תביעות לה יהיה זכאי
המבוטח בעונת  2017תעמוד על  30%לכל היותר.
 .3יובהר ,כי מבוטח במסלול המורחב אשר היה זכאי להנחה בדמי הביטוח בגין העדר
תביעות ובעונת  2016קיבל תגמולי ביטוח מהמבטח במסגרת המסלול המורחב ,לא
יהיה זכאי להנחה בדמי הביטוח בעונת .2017
ט .מבלי לגרוע מהאמור לעיל מוסכם בין הצדדים ,כי ניתן לרכוש ביטוח מורחב לתרנגולי
ההודו על פי נספח זה ,בהתמלא כל התנאים המצטברים הבאים:
 .1הוגשה למבטח בקשה לביטוח כל תרנגולי ההודו שיאוכלסו בלולים הנמצאים
בבעלותו ו/או בחזקתו של המבוטח במהלך כל תקופת הביטוח .הבקשה הוגשה
על גבי טופס הזמנה לקבלת הצעה אשר מולא במלואו ונחתם כנדרש ,וזאת לא
יאוחר מיום .31.1.2017
 .2המבטח אישר בכתב את הסכמתו לקבלת המבוטח לביטוח.
 .3הביטוח יכנס לתוקפו  3ימים לאחר הסדרת תשלום מלוא דמי הביטוח על ידי
המבוטח בהתאם למפורט בהודעת התשלום ,ובתנאי שעד למועד זה לא קרה
מקרה הביטוח.
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