פברואר 2020

ביטוח אש ופגיעה תאונתית בלולים
בימים אלו החלה ההרשמה לביטוח עופות כנגד אש ופגיעה תאונתית בלולים הביטוח מאפשר הגנה טובה יותר
לעופות.
קנט עושה מאמצים רבים לשיפור כלי ההגנה העומדים לרשותך לשם שמירה על המערכות המותקנות בלולים,
ומציעה לך כיסוי ביטוחי רחב בפרמיות מוזלות .תוכנית ביטוח זו תוכננה ופותחה מתוך מודעות והכרה בצרכים
הייחודיים של הלולנים .התכנית מציעה השלמה לביטוח הלול ונותנת כיסוי לתמותת עופות ולמבני הלול וציודם
כתוצאה מאש ופגיעה תאונתית ,העשויים לגרום לנזקים כספיים גבוהים למגדל כפי שנוכחנו בעבר.
הביטוח מאפשר לך לרכוש הגנה מתאימה המכסה אותך ואת השקעותיך.
 להזכירך ,שיעור ההנחה בגין העדר תביעות יכול להגיע עד ל 30%-למגדלים המבטחים ברצף בביטוח המורחב ולא
תבעו בשנים האחרונות בקנט.
יתרונות הביטוח:
 סכומי הפיצוי מותאמים למחירי השוק  -תמורת פרמיה נמוכה.
 רשימת סיכונים מכוסים נרחבת ומקיפה ביותר.
 בחירה בין מסלולי השתתפות עצמית שונים המאפשרת התאמה טובה יותר של הביטוח לצרכיך האישיים.
 הצטרפות קלה ,פשוטה ומהירה.
להלן מספר דגשים לביטוח:
 הביטוח מוצע כחבילה כוללת לעופות ולרכוש ומותנה בביטוח בר תוקף לעופות בקנט.
הכיסוי הביטוחי:
 לעופות  -תמותה בלול עקב נזקי אש ,עשן או עקב פגיעה תאונתית שגרמה לכשל במערכות הלול או עקב
מקרה ביטוח לרכוש המבוטח כתוצאה מברד ,סערה ,שיטפון או שלג.
 לרכוש  -נזקי אש ועשן ובנוסף נזקי ברד ,סערה ,שיטפון ,שלג ,הכל כמגודר בחוזה הביטוח.
דמי הביטוח
מחושבים למ"ר לשנה ומשתנים בהתאם לסוג המיגון הקיים בלולים :לדוגמא מנגנונים להפלת וילון וכו'.
בסיס הפיצוי המירבי:
 למבני הלול וציודם  -השבת הרכוש הניזוק לקדמותו ערב קרות אירוע הנזק ,מוגבל לגבול האחריות של קנט
ולניכוי השתתפות עצמית.
 לעופות  -ערך העופות לפי גילם בעת מועד קרות אירוע הנזק כמוגדר בטבלאות המפורטות בחוזה הביטוח של
קנט ,מוגבל לגבול האחריות של קנט ולניכוי השתתפות עצמית.
כיצד מצטרפים לביטוח?
 מלא את הטפסים המצ"ב ,לרבות השאלון המצורף ,חתום על ההצהרה המופיעה בהם ושלח אלינו לפקס מספר
 .03-6270206לתשומת ליבך ,בקנט הוכנסה מערכת אוטומטית לאישור קבלת פקס .במידה ולא קיבלת
אישור על קבלת הפקס במשרדינו ,עלייך לוודא כי אכן הפקס התקבל במשרדי קנט.
 לאחר קבלת הצעתך ,נשלח אליך הצעת מחיר ראשונה.
 לאחר קבלת אישורך להצעת המחיר הראשונה ,נשלח סוקר לבדיקת תקינות מערכות הלול.
 בסיום הסקר ,במידה ולא ימצאו ליקויים ,נשלח אליך הודעת תשלום מעודכנת.
 הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט ולאחר חלוף  3ימים מתשלום מלא של דמי הביטוח (לא כולל יום
התשלום) ובתנאי שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה ובתנאי שהתשלום יתבצע לא יאוחר מהמועד האחרון
הנקוב על גבי דף חישוב דמי הביטוח.
 נשמח לעמוד לרשותך עם מידע נוסף אצל אבי במחלקת ביטוח בטלפון .03-6270200
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תשלום תגמולי ביטוח בהעברה בנקאית
במקרה של זכאות לתגמולי ביטוח ,ניתן לקבל את תגמולי הביטוח באמצעות מס"ב (העברה בנקאית) ובכך לזרז את
קבלת התשלום בפועל .כדי לקבל את תגמולי הביטוח באמצעות מס"ב ,עליך למלא טופס אותו תוכל להוריד ישירות
מאתר קנט או לקבלו בפנייה לאינה או יהודית במחלקת הנהלת חשבונות.
במסגרת שיפור השירות ללקוחותינו ,אנו מיישמים מערכת שבאמצעותה תוכל לקבל את פוליסת הביטוח שלך
באמצעות הדואר האלקטרוני .לצורך כך נבקשך לעדכן את פרטי הדואר האלקטרוני בטפסי הביטוח המצ"ב.
לתשומת ליבך ,מכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד אודות ביטוח אש ופגיעה תאונתית בלולים המוצע לך,
אין לראות בו מסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו .חוזה ביטוח
אש ופגיעה תאונתית בלולים לשנת  2020על נספחיו הוא המסמך הסופי והמחייב והוא הקובע לכל עניין ועניין.
חוזה הביטוח כולל סעיפים שונים ובכללם סעיפי התניות ,השתתפות עצמית וסייגים לתחולת הביטוח ,ועליך
לקרוא אותו בטרם רכישת הביטוח.
את חוזה הביטוח העדכני לשנת  2020תוכל למצוא באתר קנט  http://www.kanat.co.ilבקטגוריית חוזה
ביטוח ,כמו כן תוכל לקבל את החוזה המודפס בדואר בפניה למחלקת ביטוח במשרדי קנט בטלפון .03-6270200

לחוזה הביטוח
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לטפסי הרשמה

הזמנה לקבלת הצעה לביטוח אש ופגיעה תאונתית בלולים לשנת 2020
על הזמנתך לקבלת הצעה להגיע לקנט עד לתאריך 28.2.20
שם המבוטח ______________________ :ת.ז__________________ :.

מס' קנט______________ :

טלפון סלולרי ___________________ :פקס _____________________ :טלפון___________________ :
מרכז ענף _______________ :כתובת________________________ :E-mail ____________________ :
לנוחותך צרפנו את פרטיך האישיים .במידה ואינם מדויקים נא עדכן על טופס זה.
על מנת לסייע לנו לזהות אותך בכל פניה טלפונית ,נבקשך למלא את הפרטים הבאים .שים לב ,בפניותיך הבאות
אלינו ,תידרש לענות על שאלות אלו :תאריך לידה שלך ___ ___/___/שם ביה"ס היסודי בו למדת ___________
הנני מבקש לבטח את כל הלולים שבבעלותי והחזקתי כדין ואת כל העופות שיאוכלסו בלולים אלו בשנת 2020
כמפורט להלן ,בהתאם לתנאי חוזה ביטוח אש ופגיעה תאונתית בלולים לשנת  ,2020לפי הפירוט הבא.
חוות לולים עבור (הקף בעיגול) :פיטום  /הודים  /רביה קלה ו/או רביה כבדה
שווי
מספר
כמות
סוג הלול
מלא
לביטוח עופות ממוצע
שנת (ראו פירוט
שטח
אורך
רוחב
מס' מס'  /שם הלול
(רכוש) למחזור עופות
מתחת
(מ"ר) הקמה
(מטר)
(מטר)
סד'
ש"ח
למ"ר
גידול
לטבלה)
.1

1/2/3/4/5/6

.2

1/2/3/4/5/6

.3

1/2/3/4/5/6

.4

1/2/3/4/5/6

.5

1/2/3/4/5/6

סוג
.1
.2
.3
.4
.5
.6

הלול:
סככה רגילה
אוורור אורך או רוחב עם הפלת וילון  /הרמת תריס אוטומטית בנפילת מתח
אוורור אורך או רוחב ללא הפלת וילון  /הרמת תריס אוטומטית בנפילת מתח
מבנה עם קירות פנלים מבודדים קבועים עם אוורור מאולץ
לול דגם הארלו בעל קירות מעץ
אחר :פרט ____________________________________________________________________ -
_____________________________________________________________________________

היסטוריה ביטוחית
 .1האם ביטחת בחמש השנים האחרונות את העופות והלולים בביטוח אש ופגיעה תאונתית? כן  /לא.
אם לא היית מבוטח בחמש השנים האחרונות ,האם אירעו בשלוש השנים האחרונות כשלים במערכות?
______________________ והאם הם גרמו בעבר לתמותת עופות? ___________________________
 .2האם בחמש השנים האחרונות ביקשת להיות מבוטח ובקשתך נדחתה? כן  /לא.
אם כן ,באיזו חברה ______________ :באיזו שנה ________ :מאיזו סיבה_______________________ :
האם קיבלת תגמולי ביטוח כתוצאה מאירוע אש או פגיעה תאונתית בעופות? כן  /לא.
ציין באילו שנים_________________________ :
ציין מספר אירועים_______________________ :
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שאלון ביטוח אש וכשל מערכות בלולים  -מיגונים והתרעות  -הצהרת פרטי המועמד לביטוח
 .1האם קיים גנרטור חירום בעל הספק מתאים להזנת כל הלולים? כן  /לא
 .2האם קיימת הפעלה אוטומטית של הגנרטור בנפילת מתח? כן  /לא
 .3באיזו תדירות מבוצעת בדיקת תקינות של הגנרטור וההפעלה האוטומטית? ________________________
 .4מה גיל מצברי הגנרטור ? ________________ אם מעל  18חודש ,מתי נרכש ? ____________________.
 .5אם קיימות מערכות הפלת וילון  /הרמת תריס אוטומטית בנפילת מתח ,באיזו תדירות היא נבדקת?
_____________________________________________________________________________
 .6האם קיימת מערכת בקרה ופיקוד של מערכות הלול (אוורור ,תריסים ,וילונות ,צינון)? כן  /לא
שם יצרן מערכת הבקרה? ___________________________________________________________
 .7האם קיימת מערכת אזעקה בעלת משדר אלחוטי למקלט כיס או טלפון אלחוטי? כן  /לא
אם כן ,לאילו בעלי תפקידים היא משדרת? _______________________________________________
באיזו תדירות נבדקת מערכת האזעקה בצורה יזומה? ________________________________________
 .8האם קיימת מערכת נוספת ונפרדת של אזעקה קולית? כן  /לא
אם כן ,האם היא בטווח שמיעה מבתי מגורים? _____________________________________________
 .9האם קיימת נורית סימון מעל הלול אם יש בו אזעקה? כן  /לא
 .10האם מותקנת בלוח החשמל מערכת כיבוי אוטומטית בגז? כן  /לא
 .11האם בוצעה סריקה באינפרא אדום (טרמוגרפית) של לוח החשמל בשנה האחרונה? כן  /לא
 .12האם קיים אישור חשמלאי מוסמך על תקינות מערכת החשמל מהשנה האחרונה? כן  /לא
 .13האם קיים אישור טכנאי גז מוסמך על תקינות מערכת הגז מהשנה האחרונה? כן  /לא
 .14האם קיים מלאי של חלקי חילוף חיוניים ,פרט חלקי חילוף עיקריים ,בעיקר עבור מערכות הגז והבקרה:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 .15האם הלולים נמצאים באזור עם תנאים אקלימיים קיצוניים (ירידת שלג או שרב כבד) כן  /לא
אם כן ,האם מותקנות ממטרות על גבי הלולים? כן  /לא
 .16אילו מערכות כיבוי אש קיימות בלולים?
ספרינקלרים? היכן
הידרנטים? כמות היכן
מטפי כיבוי אש? כמות היכן
הצהרת והתחייבות המבוטח:
 .1ידוע לי כי חתימתי על גבי טופס זה תהווה הזמנה לקבלת הצעה מטעמי .ידוע לי כי הזמנה לקבלת הצעה זו
לאחר שתתקבל ותאושר ע"י קנט ,תשמש בסיס לביטוח ותהווה חלק בלתי נפרד מחוזה הביטוח .הביטוח יכנס
לתוקף רק לאחר אישור קנט ולאחר חלוף  3ימים מתשלום מלא של דמי הביטוח (לא כולל יום התשלום)
ובתנאי שלא ארע מקרה ביטוח עד למועד זה ובתנאי שהתשלום יתבצע לא יאוחר מהמועד האחרון הנקוב
על גבי דף חישוב דמי הביטוח.
 .2אני מצהיר כי כל המידע המפורט לעיל נבדק על ידי הינו מלא ונכון ,וכי לא העלמתי מידע או פרט העלולים
להשפיע על החלטת קנט לקבל את הביטוח או לקבוע את תנאיו .בוטחו כל מבני הלול שבבעלותי ובהחזקתי
כדין .אין כל סימן לנזק מסיכון מכוסה בביטוח במבנים המבוקשים לביטוח ולא ארע בהם כל מקרה ביטוח הידוע
לי .הנני מתחייב לקרוא ולקיים את כל הוראות חוזה הביטוח.
 .3הנני נותן לקנט רשות לעשות שימוש בפרטים שנתתי לעיל לרבות מספר טלפון נייד ,כתובת מייל וכתובת ביתי
לצורך העברת מידע אלי .במידה ולא אהיה מעוניין לקבל שירות זה ,אודיע על כך לקנט.
 .4העברת מידע ( -א) הנני הח"מ מאשר בזאת למשרד החקלאות ופיתוח הכפר באופן בלתי חוזר עבור שנת
הביטוח הנוכחית ,וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובכפוף לכל דין ,להעביר
לקנט מידע המצוי ברשות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ושנוגע באופן ישיר לגידול המבוטח על פי פוליסת
הביטוח שלי .למען הסר הספק יובהר כי המידע יהיה כפי המפורט להלן בלבד :מיקום שטח הלול ( ,)GISגודל
להקה ,דו"ח חיסונים ,גיל ,העברות בין חקלאים  ,מספרי אוזן ,תעודות ייבוא וייצוא של בעלי חיים וכן מידע
אודות בריאות (מחלות) בעלי חיים( .ב) הנני הח"מ מאשר בזאת לקנט באופן בלתי חוזר להעביר למשרד
החקלאות ופיתוח הכפר כל מידע המצוי ברשות קנט ושנוגע לעדרי הלול שבהחזקתי.
 .5איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור  -הנני מצהיר כי פעולותיי הקשורות בחוזה הביטוח עם החברה הן עבור
עצמי וכי אינני פועל בעבור אחר .במידה ואפעל עבור אחר הנני מתחייב להודיע על כך מידית לחברה.
שם המבוטח __________________________ :חתימה____________________ :תאריך___________ :
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