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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 לבך, מכתב זה מכיל תוכן כללי 
ושיווקי בלבד אודות ביטוח בקר לחלב 

ברפתות המוצע לך, אין לראות בו מסמך 
מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס 

לחוזה הביטוח או להליך כריתתו. חוזה 
ביטוח בקר לחלב ברפתות - לעונת 2022 

מסלול ביטוח מורחב על נספחיו, לפי העניין, 
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 ביטוח בקר 
לחלב לעונת 2022

טפסי הרשמה
Tel. 972-3-6270200 | www.kanat.co.il |  kanatpage בקר לחלב לעונת 2022

 www.kanat.co.il את חוזה הביטוח תוכל למצוא באתר קנט 
או לפנות למחלקת ביטוח במשרדי קנט בטלפון 03-6270200

kanat@kanat.co.il או במייל



הכחול
סכומי הפיצוי מותאמים למחירי הבקר לחלב, 

וזאת תמורת דמי ביטוח נמוכים יחסית, כך 
לדוגמא הפיצוי בגין פרה מעל גיל 22 חודש יהיה 

 5,600 ₪ ודמי הביטוח יהיו 11.00 ₪.
תשלום הפיצויים יהיה למקרה של נזק לאירוע 

או בנזקים מצטברים.

בכל מקרה בשני המסלולים דמי הביטוח לא 
יפחתו מ - 800 ₪ לרפת. כמו כן, למבוטח שקיבל 

תגמולי ביטוח פעם אחת או יותר בשש העונות 
האחרונות, תגדל ההשתתפות העצמית, 

כמפורט בחוזה הביטוח.

כיצד מצטרפים לביטוח תמותות 
וגניבות?

	 מלא את טופס הבקשה להצטרפות לביטוח 
כולל אישור הרופא הווטרינרי המטפל, וודא כי 
ברשותך יומן עדר בעל רישום מעודכן ומלא של 

העדר אשר יעודכן על ידך באופן מלא ושוטף 
במהלך כל שנת הביטוח. שים לב זהו תנאי 

מקדמי לתחולת הביטוח ולקבלת תגמולי 
ביטוח. קנט תהא רשאית בכל עת לדרוש 

כי תציג לה את יומן העדר אותו אתה מנהל 
כתנאי לבדיקת זכאותך לתגמולי ביטוח.

	 עליך לבטח את כל מצבת עדר הבקר הנמצאת 
והצפויה לעבור ברפת המבוטחת במהלך כל 

תקופת הביטוח )ולא רק עמדות קיימות(. 
במקרה שבו יחול שינוי ומצבת העדר בפועל 

תגדל ב-15% ויותר ממצבת העדר אותה 
ביטחת, עליך לדווח על כך מיידית לקנט 

בכתב.

	 בחר את מסלול הביטוח בו הנך מעוניין: מסלול 
מחיר קבוע / מסלול דף כחול משופר.

	 בטופס הבקשה לביטוח סמן את אחד ממסלולי 
התשלומים שבאמצעותו ברצונך לשלם את דמי 

הביטוח.

 באפשרותך להעביר את הצעתך במייל
kanat@kanat.co.il או בפקס 03-6270206. 

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

אכן הצעתך התקבלה 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.

חובת מתן חיסונים
לתשומת לבך, הכרה במקרה ביטוח כתוצאה 

מתמותה ו/או שחיטה דחופה כתוצאה ממחלה 
מותנית בכך שהעדר המבוטח חוסן כנדרש 

בהתאם ללוח החיסונים, מועדים ותדירות 
כמפורט בנספח 3 לחוזה הביטוח וכל חיסון 

אחר עליו יורו השו"ט.

איך מקבלים פיצוי?
הדיווח על הפגרים שישלחו למתקן הכילוי 

יגיע לקנט ללא צורך בהתערבות נוספת שלך 
ובתנאי שמסמכי הזיהוי של הפגר יועברו למתקן 

הכילוי באופן מלא. כלומר, לא תידרש להגיש 
מסמכים נוספים על אלו אותם הנך מגיש בעת 

פינוי הבקר, למעט באירוע גניבה ושחיטה דחופה, 
והפיצוי יעשה באופן שוטף.  

נתוני הבקר שפונו למתקן הכילוי יועברו ישירות 
לקנט, בכפוף להעברת תעודות הזהות של הבקר 

למתקן הכילוי.

לתשומת לבך: 

 באירוע גניבה - עליך להודיע מידית 
למשטרה ולקנט. יש לצרף אישור משטרה 

על גניבה/פריצה/שוד.

	 באירוע תמותה ו/או תחלואה עליך 
להודיע מידית לקנט ולרופא המטפל, שים 

לב במקרה של שחיטה דחופה יש לקבל 
אישור מראש מקנט ומותנה בהצגת 

תעודת ש.ו. 64.

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 למחלקת הנהלת 

חשבונות.

 ביטוח בקר
לחלב ברפתות 

לעונת
2022

להלן דגשים עיקריים בביטוח:

ביטוח פינוי וכילוי בקר לחלב 
)חלק א' בחוזה הביטוח(

הביטוח מאפשר לכל יצרן חלב פינוי מסודר 
של פגרים ממשקו כנדרש על פי חוק ובכך 

מסייע בשמירה על בריאות העדר ואיכות 
הסביבה. על פי חוק כל מגדל בקר לחלב נדרש 

להחזיק בהסדר לפינוי וכילוי פגרי בקר.

רכישת הביטוח בקנט נעשית על ידי המגדל 
בהשתתפות מועצת החלב ומשרד החקלאות 

בעלות דמי הביטוח. גביית דמי הביטוח 
מהרפתנים תתבצע במהלך שנת 2022, ולא 

יאוחר מ-21.5.2022. מגדל שלא ירכוש ישירות 
בקנט ביטוח פינוי וכילוי, לא יהיה מבוטח החל 
מ-22.5.2022 ולא יוכל לפנות פגרי בקר ממשקו.

 הביטוח מקנה לך הסדר פינוי וכילוי של 	
פגרים כנדרש על פי החוק וכולל שירות 

פינוי וכילוי של פגרי בקר ברפתות.

 הבקר יבוטח על פי נתוני מכסת החלב 
שלך, וכן יבוטחו כל ראשי הבקר לחלב 

ברפתות בעדר מיום לידתם ואילך 
המסומנים על פי דין, נכון למועד 

ההצטרפות לביטוח.

להלן פירוט תהליך פינוי הפגרים:

 דמי הביטוח יתבססו על מכסת החלב 
השנתית שלך כפי שרשומה במועצת 

החלב בשנת 2022. בחודשים הקרובים, 
יישלח אליך פירוט של דמי הביטוח לצורך 

ביטוח זה.

 הביטוח אינו כולל פינוי וכילוי עגלים 
שמקורם מרפת החלב ונמצאים במפטמה. 

לכן, אם ברשותך מפטמות עם עגלים 
שמקורם מרפת החלב עליך לרכוש גם 

עבורם ביטוח פינוי וכילוי, וזאת עד ליום 
 .31.12.2021

א. המבוטח אחראי להזמנת הרופא הווטרינרי 
המטפל לצורך בדיקת בן הבקר.

ב. הרופא המטפל במשק יאשר את תמותת 
הבקר, ימלא את האבחנה ויחתום על 

תעודת רישום בקר ש.ו. 200.

ג. בכל מקרה של תמותה, באחריות המבוטח 
לפנות את הפגר עם תווית אוזן מחוץ 

למשק, להזמין ולתאם עם המוביל של חברת 
"א.ע. ביו אקולוגיה" את נקודת האיסוף, 

למסור למוביל תעודת רישום הבקר ש.ו. 200 
ולקבל העתק של תעודת משלוח חתומה 

 להלן דגשים עיקריים בביטוח:

ע"י המוביל. השרות ניתן 24 שעות ביממה 
ובתיאום מראש, בטלפון: משרד 04-9069500 

או בפקס 04-9069510.

 ביטוח תמותות וגניבות
)חלק ב' בחוזה הביטוח(

תכנית הביטוח תוכננה ופותחה מתוך מודעות 
והכרה בצרכים הייחודיים של הרפתות ומאפשרת 

ייצוב מהותי בהכנסות הרפתנים במקרה של 
נזקים גדולים. רכישת הביטוח בקנט תעניק לך 
כיסוי מפני תמותה, שחיטה דחופה וגניבה של 

הבקר בעדר, בהתאם לתנאים המפורטים בחוזה 
הביטוח ובכפוף לסייגים. הביטוח מעניק לך רשת 
ביטחון והגנה מירבית מפני אירועים בלתי צפויים 

אלו, העלולים לגרום לנזקים כלכליים כבדים.
 במקרה של נזק כתוצאה מקדחת קיקיונית 

לעדר מחוסן, תינתן תוספת פיצוי של 20 ₪ 
עבור אובדן תפוקת החלב לכל פרה חולבת, 

כמפורט לעיל.
 הנחה בגין העדר תביעות – הוגדלה ההנחה 

המירבית בגין העדר תביעות ל- 30%.
 מגדלים חדשים שיצטרפו השנה לביטוח, יוכלו 

לקבל הנחת העדר תביעות בגובה של 15%.

 למגדל שקיבל תגמולי ביטוח באחת או יותר 
משש העונות האחרונות, תגדל ההשתתפות 

העצמית כמפורט בחוזה הביטוח.

תכנית הביטוח נותנת כיסוי ביטוחי לסיכונים 
הבאים:

א. תמותה מכל סיבה שלא הוחרגה בחוזה 
הביטוח או בפוליסה, לרבות כיסוי למקרה של 

אובדן תפוקת חלב בנזקים שהוגדרו מראש, 
ובלבד שהעדר המבוטח חוסן כנדרש כמפורט 

בחוזה הביטוח.
ב. שחיטה דחופה המתבצעת בבית מטבחיים, 

שאושרה מראש ובכתב על ידי וטרינר, 
המבטח וכמפורט בחוזה הביטוח, ובלבד 

שהעדר המבוטח חוסן כנדרש כמפורט בחוזה 
הביטוח.

בקרות מקרה ביטוח כתוצאה משחיטה דחופה, 
אשר בעקבותיו הבשר לא נפסל כולו או חלקו 

לשיווק, ינכה המבטח מתגמולי הביטוח את 
הסכום אותו קיבל המבוטח עבור הבשר על 
פי חשבוניות שיוצגו למבטח, אך לא פחות 

מ-50% מערכי הבשר כפי שמופיעים במחירון 

הדף הכחול שהיה בתוקף במועד הרלוונטי 
לשחיטה.

ג. גניבה, בכפוף לתנאים המפורטים בחוזה הביטוח.
 עליך לבטח את כל ראשי הבקר לחלב 

ברפתות החל מגיל 8 ימים ואילך המסומן על 
פי דין במהלך כל תקופת הביטוח, ובתנאי 
שהרפת המבוטחת הייתה מגודרת כיאות 

ונעולה על ידי שרשרת ו/או מנעול מתאימים.
 חיסון כנגד קדחת קיקיונית

❍חובת חיסון חלה על מגדלים באיזורים 

בסיכון גבוה כפי שיפורסמו בחוזה הביטוח 
ובאתר קנט בימים הקרובים. באזורים אלו 

לא יינתן כיסוי ביטוחי לקדחת קיקיונית 
לעדרים שלא חוסנו בפני המחלה.

❍בקרות מקרה ביטוח הגורם לתמותה 

בעדר כתוצאה ממחלה זו  ובכפוף 
לקביעת וטרינר, וככל והעדר חוסן בפני 

המחלה בתקופת הביטוח, ישלם המבטח 
למבוטח עבור כל כמות הפרות החולבות 
בבקר המבוטח )ולא יותר מכמות הפרות 

החולבות המבוטחת( סכום מירבי של 20 ₪ 
לכל פרה חולבת בגין אובדן תפוקת חלב.

ניתן לבחור באחד משני מסלולי 
הביטוח הבאים: 

 מסלול הדף הכחול.	
מסלול מחיר קבוע. 	 

בקנט:
א. גבול אחריות נקבע על פי ערך העדר אותו 
בחרת בהתאם למחירון הדף הכחול - ללא 

מגבלות נוספות.
ב. ניתן להקטין את דמי הביטוח ע"י בחירה באחת 

או בשתי האפשרויות הבאות:
 בחירת השתתפות עצמית: נמוכה, בינונית, גבוהה.

 שיעור פיצוי נמוך יותר ביחס לדף כחול )באחוזים(, 
 כמפורט בטופס הזמנה לקבלת הצעה.

קישור למחירון הדף הכחול נמצא באתר קנט 
.www.kanat.co.il

תשלום הפיצויים במסלול הדף הכחול, יהיה 
במקרה של נזק לאירוע או בנזקים מצטברים 

ויתבסס על מחירי עלות )הוצאות גידול( 
המתפרסמים בדף הכחול, עדכני ליום הנזק,  

ולא יותר מ-11,500 ₪ לראש. 

על הזמנתך 
לקבלת הצעה 

להגיע לקנט עד 
14.1.2022

בימים אלו החלה ההרשמה לביטוח בקר לחלב ברפתות לשנת 2022.
גם השנה בכוונת המועצה להשתתף בפרמיות ביטוח פינוי וכילוי לכל מגדלי הבקר לחלב 

ברפתות להם יש מכסת חלב כדין - ביטוח זה יסתיים ביום 21.5.2022. עד למועד זה, עליך לרכוש 
ישירות בקנט ביטוח שהפרמיה שלו תהיה בהשתתפות המועצה וביטוח זה יהיה בתוקף עד ליום 

.31.12.2022
בנוסף, אנו מציעים לך לרכוש ישירות בקנט ביטוח כנגד סיכוני תמותות וגניבות. השנה 

שיפרנו את חוזה הביטוח ובמקרה של נזק כתוצאה מקדחת קיקיונית לעדר מחוסן, תינתן 
תוספת פיצוי של 20 ₪ עבור אובדן תפוקת החלב לכל פרה חולבת. כמו כן, מגדלים חדשים 

שיצטרפו השנה לביטוח יוכלו לקבל הנחת העדר תביעות בגובה של 15%. תוכל לרכוש ביטוח 
זה רק אם העדר יהיה מבוטח במסגרת ביטוח פינוי וכילוי בקר לחלב ברפתות במשך כל 

השנה.

1 מסלול הדף הכחול המשופר, 
במסגרתו תהנה מהטבות ייחודיות 

2 מסלול מחיר קבוע - ללא הדף 
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