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במסגרת שיפור השירות ללקוחותינו, אנו 
מיישמים מערכת שבאמצעותה תוכל לקבל את 

פוליסת הביטוח המורחב 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 לול המוצע לך, אין לראות 

בו מסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן 
ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו. חוזה 

ביטוח לול לשנת 2022 על 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. 

חוזה וטפסי הרשמה 
ביטוח לול 

לעונת 2022
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ביטוח ענף הלול
לשלוחות הפטם וההטלה



ביטוח ענף הלול 
לשלוחות הפטם 
 וההטלה לשנת

2022

המועצה לענף הלול רכשה ביטוח בסיסי בקנט עבור המגדלים לשנת 2022 הכולל את שלוחות 
הפטם וההטלה. 

עבור השנה האחרונה קנט צפויה לשלם למגדלי הלול בשלוחות השונות כ-17 מיליון ₪. היקף 
הנזקים ממחיש את חשיבות הביטוח הבסיסי שרוכשת המועצה לענף הלול עבור המגדלים. 
תוכנית הביטוח תוכננה ופותחה מתוך מודעות והכרה בצרכים הייחודיים של הלולנים והיא 

מאפשרת הגנה טובה יותר על עסקיך וייצוב מהותי בהכנסות במקרה של נזק.

לתשומת לבך, השנה עודכנו טבלאות התעריף היומי בשלוחת ההטלה, פרטים נוספים ניתן 
למצוא בחוזה הביטוח. 

חוזה ביטוח לול בשלוחת ההטלה ובשלוחת הפטם )ביטוח בסיסי וביטוח מורחב(, אינו כולל 
כיסוי למחלות הניוקאסל והסלמונלה המבוטחות כל אחת בנפרד במסגרת חוזה ביטוח ייחודי 

לעונת 2022. 

להלן דגשים ושינויים עיקריים בחוזה הביטוח 
)רשימה חלקית, יתר השינויים מופיעים בחוזה(

ביטוח מורחב לשלוחת הפטם
בשלוחת הפטם תוכל להרחיב את הביטוח 

ולרכוש ביטוח מורחב ישירות בקנט, 
המאפשר הקטנת ההשתתפות העצמית 

והגדלת סכומי הפיצוי. 

	 ברכישת ביטוח מורחב תוכל לשפר את 
הביטוח הבסיסי שרכשה עבורך המועצה ע"י 
העלאת סכום הפיצוי המירבי ל-14 ₪ לעוף 
)לעומת 12.5 ₪ לעוף בביטוח הבסיסי( ו/או 

הקטנת גובה ההשתתפות העצמית.
	 דמי הביטוח שישולמו על ידך ישירות לקנט, 

יהיו בניכוי דמי הביטוח אותם שילמה 
המועצה בגין הביטוח הבסיסי ובניכוי 

ההנחה בגין העדר תביעות לה הינך זכאי.
	 שיעור ההנחה בגין העדר תביעות יכול 

להגיע עד ל-40% למגדלים המבטחים 
ברצף בביטוח המורחב ולא תבעו בשנים 

האחרונות בקנט.

	 חל שינוי בשיעור הפיצוי בשלוחת ההטלה 
בשבועות 1-24 כמפורט בחוזה הביטוח. 

	 תשלום תגמולי הביטוח במקרה של נזק 
יעשה באמצעות המועצה לענף הלול.

להלן דמי הביטוח:

רמת הביטוח
תוספת דמי 

 הביטוח
באג’ לעוף*

הגדלת סכום הפיצוי המירבי  א’
ל-14 ₪ לעוף

0.60 אג’

הקטנת שיעור ההשתתפות  ב’
העצמית

0.70 אג’

הגדלת סכום הפיצוי המירבי  ג’
ל-14 ₪ לעוף וכן הקטנת 

שיעור ההשתתפות העצמית

1.10 אג’

* דמי הביטוח במסלול הבסיסי 5.2 אג' לעוף 
וכוללים את הביטוח כנגד ניוקאסל וכנגד 

סלמונלה )משולמים ישירות למועצת הלול(. 

במקרי תמותת עופות מסיכון אחר שאינו   .6
מחלה, עליך לקחת על פי דרישת קנט, 

מדגם עופות מייצג כנ"ל לבדיקת מעבדה.

עליך להשאיר את העופות המתים, לצורך   .7
קביעת גורם הנזק וספירתם, עד לביקור 

מעריך קנט. 

עליך למסור למעריך קנט עותק מתעודת   .8
משלוח של האפרוחים, את גיליון רישום 
התמותה היומית של הלהקה, את דו"ח 

היסטוריית הלהקה ואת פירוט כל החיסונים 
שבוצעו בלהקה מיום בקיעתה.

עליך לדאוג מבעוד מועד לפחות לאחד   .9
מאמצעי הכילוי או הפינוי של העופות 

המתים המאושרים על פי חוזה הביטוח.

שים לב, קנט לא תפצה בגין העופות המתים 
אם הם לא נצפו ולא נספרו ע"י מעריך קנט, 

ואם אין ברשות המגדל אמצעי כילוי / פינוי 
פסדים תקין ופעיל כנדרש בחוזה הביטוח 
ואם הפגרים לא טופלו בנוכחות המעריך.

ביטוח אש ופגיעה תאונתית 
בלולים

בנוסף לביטוח הלול, ניתן לרכוש ביטוח 
המשלים לבע"ח שנותן כיסוי לתמותת עופות 

ולמבני הלול וציודם כתוצאה מאש ופגיעה 
תאונתית. לקבלת פרטים נוספים אנא פנה 

לאבי במשרדי קנט.

להלן דגשים לביטוח הבסיסי 
והמורחב בשלוחת הפטם

1. הנחה בגין העדר תביעות למבוטח יכולה 
להגיע עד 40%. במידה ושולמו לך תגמולי 

ביטוח בעונה הקודמת, תקטן ההנחה ב-30%.

2. רשימת חיסוני חובה כנגד מחלות- 
ברונכיטיס; אינפלואנזה; וגמבורו. עבור 

להקות שלא חוסנו כנגד מחלות מארק 
וקוקסידיוזיס ההשתתפות העצמית תוגדל. 

3. המבוטח מתחייב לגדל עד 13 עופות למ"ר 
)כולל( בלול שאינו מבוקר ו/או אינו בעל 
אוורור אורך, עד 15 עופות למ"ר )כולל( 

בלול מבוקר ו/או בלול בעל אוורור אורך, ועד 
25 עופות למ"ר )כולל( בגידול לקורניש עד 
גיל 21 יום )כולל( ובתנאי שכמות העופות 

הכוללת באתר הגידול לא תעלה על 17 
עופות למ"ר )כולל(.

4. במקרה של נזק, ההשתתפות העצמית 
תחושב מכל אתר הגידול. 

5. את הוראות חוזה הביטוח המלאות וחובות 
המבוטח בנושאי חיסון הלהקות תוכל 

 לקרוא בחוזה הביטוח הנמצא באתר קנט
.www.kanat.co.il

כיצד מצטרפים לביטוח מורחב 
בשלוחת הפטם? 

הצטרפות לביטוח המורחב קלה, פשוטה 
ומהירה - תוכל לקבל הצעת מחיר ע"י מילוי 

הטופס המצ"ב. 

	 בחר את רמת הביטוח בה הנך מעוניין לבטח 
את העופות בשלוחת הפטם.

	 מלא את תוכנית האכלוס השנתית המצ"ב. 
לתשומת לבך, יש לבטח את כל כמות 

העופות בשלוחת הפטם שיאוכלסו בלולים 
שבבעלותך ובהחזקתך כדין במהלך שנת 

.2022 
לידיעתך, כל שינוי בכמות העופות או 

במועד אכלוסם, חייב להתקבל בקנט סמוך 
למועד האכלוס, בכתב בלבד.

	 באפשרותך להעביר את טופס ההזמנה 
לקבלת הצעה לביטוח לשלוחת הפטם למייל 

kanat@kanat.co.il או לפקס 03-6270206. 

לתשומת לבך, במידה ולא קיבלת אישור 
על קבלת המייל או הפקס במשרדינו, 

עלייך לוודא כי אכן טופס ההזמנה התקבל 
במשרדי קנט.

	 הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור 
קנט ולאחר חלוף 3 ימים 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.

	 על הצעתך לביטוח להגיע לקנט עד ליום 
.28.2.2022

מה עליך לעשות במקרה של 
אירוע נזק בלול בשלוחת הפטם 

ושלוחת ההטלה ?
לאחר קרות מקרה הביטוח, ולא יאוחר   .1

מ-24 שעות לאחריו, כתנאי לתשלום 
התביעה, עליך להודיע מיד לקנט בטלפון 

מספר  03-6270200 או במייל
kanat@kanat.co.il או בפקס מספר 

03-6270206 ולוודא כי אכן הפקס הגיע 
למשרדי קנט.

בשלוחת ההטלה - במקרה של פחיתה   .2
בהטלה, עליך להודיע על כך לקנט באופן 
מידי ולשלוח את העופות החולים לבדיקת 
מעבדה בתוך 72 שעות מתחילת הפחיתה 

בהטלת הביצים.

למרות האמור לעיל, ההודעה על קרות   .3
מקרה הביטוח חייבת להגיע למשרדי קנט 

במועד שיאפשר את הערכת הנזק בלול 
בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח.

אם נתגלו באתר הגידול סימני אחת   .4
ממחלות העופות המבוטחות על פי החוזה, 

עליך לקחת בתוך 72 שעות, מדגם מייצג 
של עופות שלא יקטן משישה עופות 

מאתר הגידול - לבדיקה במעבדה האזורית 
לבריאות העוף לצורך אבחון המחלה 

וקבלת אישור על פרוץ המחלה. 

במעבדה עליך להציג את תעודת המשלוח   .5
של המועצה, כרטיס החיסונים וגיליון רישום 

תמותה יומית של הלהקה. 

על הזמנתך 
לקבלת הצעה 

להגיע לקנט עד 
28.2.2022


