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 2021דצמבר 

 לחלב ברפתות בקרביטוח הכיסוי הביטוחי במסגרת עניין חשובות ל הבהרותהנדון: 

 2022עונת ל הברוצלוזיס מחלתכנגד 

 מחלת כנגדהרשומים  לחלב בקרבקנט לכל עדרי ה ביטוחלחידוש המועצת החלב בימים אלו מתקיימים דיונים עם 

 . הברוצלוזיס

החולה  העדרביטוח של המתת  למקרהמיום לידתו,  לחלב הבקר עדר את כסהי הביטוחבמידה והחוזה יתחדש 

 .הווטרינריים השירותים קביעת לפי הכל הברוצלוזיס ממחלת ישירה כתוצאה

בהתאם להנחיות השירותים עליך לפעול  במידה והביטוח יתחדש כי לבך תשומת את להסב ברצוננו

 :ותהבא הפעולותבקיום  , בין היתר,מותנה פיצויבמקרה של נזק ה .הווטרינריים ולחוזה הביטוח

 השירותים ידי על שנקבעו וההנחיות למועד בהתאם, הברוצלוזיס מחלת כנגד המבוטח הבקר עדר חיסון 

 בקבוק)מספר  ברוצלוזיס כנגד הבקר לעדר שניתנו החיסונים של רישום לנהל יש. כמו כן, הווטרינריים

 (.המחסן של ושמו שבוצע החיסון מועד, החיסון תרכיב

 יומן עדר עדכני בו תירשם כל תמותה שארעה בעדר הבקר המבוטח, בעת קרות המקרה. לנהל 

 בהתאם לנוהל דיגום הפלות  בנושא, לרבות םעליך  לנהוג לפי כל הוראות והנחיות השירותים הווטרינריי

לגורמי הפלה ברפת החלב. את נוהל הדיגום ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח 

 הכפר ובאתר קנט. 

 פי ללא יחסן את העדר ו/או לא ינהג לפי הוראות והנחיות השירותים הוטרינריים כאמור, לרבות ש למגדל

 מפורט בחוזה הביטוח. כ הכל –למבוטח  הפיצוייופחת אזי , הפלה לגורמי הפלות דיגום נוהל

 בזאת, כי המתת עדר הבקר בעקבות הסיכון המבוטח, תבוצע אך ורק על פי החלטת השירותים  יובהר

 ועל ידם ובאחריותם הבלעדית.  הווטרינריים

 הודעה שעות לאחר קרות מקרה ביטוח תימסר על ידי המבוטח או מטעמו  24-יאוחר מ ולאשל נזק  במקרה

 בטלפון והערכה תביעות במחלקת סבינה' לגב העביר. את הדיווח יש להביטוח מקרה קרות בדבר לקנט

03-6270200. 

לחלב ברפתות כנגד ברוצלוזיס  בקרלבך, מכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד אודות ביטוח  לתשומת

, אין לראות בו מסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח במידה ויתחדש 2022לעונת 

, הוא העניין לפי, נספחיו על 2022 לעונת ברוצלוזיס כנגד ברפתות לחלב בקראו להליך כריתתו. חוזה ביטוח 

עיפי המסמך הסופי והמחייב והוא הקובע לכל עניין ועניין. חוזה הביטוח כולל סעיפים שונים ובכללם ס

 התניות, השתתפות עצמית, וסייגים לתחולת הביטוח, ועליך לקרוא אותו.

לנירה במחלקת ביטוח  לפנותאו  www.kanat.co.il הדיגום תוכל למצוא באתר קנט ונוהלאת חוזה הביטוח 

 .kanat@kanat.co.ilאו במייל  03-6270200במשרדי קנט בטלפון 

http://www.kanat.co.il/
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 2022 לשנת ברפתות לחלב בקר לביטוח הצעה לקבלת הזמנה
 14.1.2022 על הזמנתך לקבלת הצעה להגיע לקנט עד לתאריך

 _________________ מס קנט: ________________ :ז.ת ____________________________ :המבוטח שם

 ____________ ':טל ____________ :פקס ____________ :סלולרי 'טל _________________ :ענף מרכז שם

 ____________________________ :E-Mail _______ :מיקוד _____________________________ :כתובת
שים לב לקבלת שירות בקנט הבאים. מנת לסייע לנו לזהות אותך בכל פניה טלפונית, נבקשך למלא את הפרטים  על

 שם בית הספר היסודי בו למדת: __________ תאריך הלידה שלך: ___/___/___פרטי זיהוי אלו: נבקשך לענות על 

 ברפתות לחלב בקר לביטוח תמותות וגניבות הצעה לקבלת הזמנה
 חוזה תנאי י"עפ בקר לחלב ברפתות בביטוחוהחזקתי כדין  שבבעלותי לחלב הבקר עדר כל את לבטח מבקש נניה

 לפי תקבע שנתי( מצטבר )לנזק העצמית ההשתתפות .לפי המסלול הנבחר ,2022 לשנת ברפתות לחלב בקר ביטוח
  .והפרמיה העדר ערך

  :המבוקש ומלא את הפרטים הנדרשיםהקף בעיגול את המסלול  -יש לבחור רק אחד מבין המסלולים

 מסלול מחיר קבוע  / הכחולמסלול הדף   : רצויהביטוח המסלול סמן את 
ול הדף הכחול כמות ראשים סוג העדר ים ביטוח דמי מסל ול הדף הכחול נמוכה עצמית השתתפות לפי לראש ₪ מירבי ית עצמית השתתפות לפי מסל ונ ינ ול הדף הכחול ב ול הדף הכחול גבוהה עצמית השתתפות לפי מסל ול מחיר קבוע (1) עצמית השתתפות רמת מסל  לראש ₪ ביטוח דמי מסל

 ראשים כמות סוג הבקר

 מסלול מחיר קבוע מסלול הדף הכחול
 לפי לראש ₪ מירביים ביטוח דמי

 עצמית השתתפות גובה
 רמת

 השתתפות
 (1) עצמית

 ₪ ביטוח דמי
 לראש

 גבוהה בינונית נמוכה

 נמוכה 14.50 16.00 24.75  (בהריון עגלות כולל)פרות 

 בינונית

 גבוהה

11.00 

 7.20 9.20 10.50 15.00  עגלות

 5.80 10.70 17.50 30.00  עגלים
)הנתונים למגדל שלא  לאירוע ₪ 48,000, גבוהה לאירוע ₪ 29,000, בינונית לאירוע ₪ 24,000עצמית: יש לבחור רמה אחידה. נמוכה  השתתפות (1)

  יש לפנות למשרדי קנט. ,%100 -אם ברצונך לבטח על אחוז פיצוי נמוך מ .קיבל תגמולי ביטוח בשש השנים האחרונות(
 )אנא הקף בעיגול(. בקר במרעה / בקר במפטמות אני מגדל גם:

 :המבוטחוהתחייבות  הצהרת
ט, קנ י"ע ותאושר שתתקבל לאחר זו הצעתיו מטעמי הצעה לקבלת הזמנה תהווה זה טופס גבי על חתימתי כי לי ידוע .1

הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור קנט ולאחר  .הביטוח מחוזה נפרד בלתי חלק ותהווה לביטוח בסיס תשמש
  ימים מתשלום מלא של דמי הביטוח )לא כולל יום התשלום( ובתנאי שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה 3חלוף 

 .הביטוח דמי חישוב דף גבי על הנקוב האחרון מהמועד יאוחר לא יתבצע שהתשלום ובתנאי
 החלטת על להשפיע העלולים מידע או פרט העלמתי לא כיו ונכון מלא הינו ידי על שנמסר המידע כל כי מצהיר אני .2

ואשר  כדין ובהחזקתי בבעלותי אשר לחלב הבקר עדר כל בוטח .ותנאי את לקבוע או הביטוח את לקבל קנט
נמצא וימצא ברפת במהלך כל תקופת הביטוח וכי הבקר המבוטח מחוסן בכל החיסונים הנדרשים )כמוגדר 
בחוזה הביטוח( ומקבל טיפול רפואי ותרופתי מלא במקרה של תחלואה על פי חוק ועל פי הוראות הרופא 

 הווטרינרי המטפל ו/או השירותים הווטרינריים.
יומן עדר בצורה שוטפת, מלאה ועדכנית והוסבר לי שהדבר מהווה תנאי מקדמי ידוע לי כי חובה עליי לנהל  .3

 כתנאי מנהל אתה אותו העדר יומן את לה אציג כי לתחולת הביטוח, וכי קנט תהא רשאית בכל עת לדרוש
 אירע ולא לביטוח המוצע לחלב הבקר בעדר בביטוח מכוסה מסיכון לנזק סימן אין .ביטוח לתגמולי זכאותי לבדיקת

 . לי הידוע ביטוח מקרה כל
הנני נותן לקנט רשות לעשות שימוש בפרטים שנתתי לעיל  .הביטוח חוזה הוראות כל את ולקיים לקרוא מתחייב הנני .4

לרבות מספר טלפון נייד, כתובת מייל וכתובת ביתי לצורך העברת מידע אלי. במידה ולא אהיה מעוניין לקבל שירות 
 זה, אודיע לקנט.

)א( הנני הח"מ מאשר בזאת למשרד החקלאות ופיתוח הכפר באופן בלתי חוזר עבור שנת  – ידעהעברת מ .5
הביטוח הנוכחית, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובכפוף לכל דין, להעביר 

פי פוליסת  לקנט מידע המצוי ברשות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ושנוגע באופן ישיר לגידול המבוטח על
(, גודל GIS) הביטוח שלי. למען הסר הספק יובהר כי המידע יהיה כפי המפורט להלן בלבד: מיקום שטח הרפת

העדר, דו"ח חיסונים, גיל, העברות בין חקלאים , מספרי אוזן, תעודות ייבוא וייצוא של בעלי חיים וכן מידע אודות 
בזאת לקנט באופן בלתי חוזר להעביר למשרד החקלאות בריאות )מחלות( בעלי חיים. )ב(הנני הח"מ מאשר 

)ג( הנני הח"מ מאשר בזאת לקנט  שבהחזקתי.בקר ופיתוח הכפר כל מידע המצוי ברשות קנט ושנוגע לעדרי ה
)ד( הנני הח"מ נותן  להעביר ולקבל מידע ממועצת החלב בקשר למכסת החלב, לביטוח ולפינוי הפגרים שלי.

 קבל נתונים ישירות ממערכת "נועה".הרשאה לפיה המבטח יוכל ל
הנני מצהיר כי פעולותיי הקשורות בחוזה הביטוח עם החברה הן עבור  – איסור הלבנת הון ומניעת מימון טרור .6

 עצמי וכי אינני פועל בעבור אחר. במידה ואפעל עבור אחר הנני מתחייב להודיע על כך מיידית לחברה.
וידוע לי שביטוח מורחב לבקר לחלב  2022י לבקר לחלב ברפתות לעונת הנני מתחייב לרכוש ביטוח פינוי וכילו .7

 , מותנה בכך שארכוש בקנט גם ביטוח פינוי וכילוי כאמור.2022שרכשתי לעונת 

 ___________ חותמת תאריך:_______________  חתימה:_______________  תפקיד:_________________________ שם החותם:
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 ______________________ מס' קנט: ______________ יישוב: __________________________ שם מגדל:

 2022ענף בקר לחלב ברפתות לעונת  – המטפל הווטרינרי הרופא אישור

כמפורט לעיל, מטופל על ידי  תעדר הבקר לחלב הכולל פרות, עגלים ועגלות ברפת המבוטח כי בזאתהריני מאשר  .1

 באופן אישי ושוטף.

את העדר ולפי מיטב ידיעתי מצב הבריאות בעדר תקין. הבקר המבוטח מחוסן בכל  לאחרונההריני לאשר שבדקתי  .2

החיסונים הנדרשים )על פי חוזה הביטוח( ומקבל טיפול רפואי ותרופתי מלא במקרה של תחלואה על פי חוק ועל 

 .הווטרינרייםפי הוראות הרופא הווטרינרי המטפל ו/או השירותים 

 רפואיות מיוחדות בשנה האחרונה )למעט המפורט בהערות להלן(.אין ולא היו בעיות  .3

 _____________________________________________________________________________ הערות: 

     

 המטפל יהווטרינרחתימה וחותמת הרופא   המטפל יהווטרינרשם הרופא   תאריך
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 הצהרת פרטי המועמד לביטוח - 2022שאלון למגדלי בקר לחלב ברפתות לעונת 
 , נבקשך לענות על השאלון המצ"ב. 2022לצורך בחינת בקשתך לביטוח בקר לחלב ברפתות לעונת 

 שם המגדל: _________________________________ 

 מס' זיהוי/מס' התאגיד: ______________________ כתובת: ______________________________________

 טלפון: _________________ מס' טלפון סלולרי: __________________מס' פקס: __________________מס' 

 כתובת דואר אלקטרוני: __________________________________________________________________

 פרטי הרפתן )מלא רק אם השם אינו תואם לשם המגדל לעיל( : 

 _________________ :טלפון _________________________ :שם

 : המטפל בעדר המבוקש לביטוח הווטרינר אנא פרט מי הוא .1

 מס' רישיון: ________________ מס' טלפון: ______________ ________________________שם מלא: __

 )הקף בעיגול(. חקלאיתהדרך פרטית / מסגרת  -העדר המבוקש לביטוח באיזו מסגרת מטופל  .2

 ציין מה מספר הביקורים השבועי של הווטרינר ברפת: ___________________________________________  .3

 )הקף בעיגול( / ספר ניהול עדר תוכנה לניהול העדרניהול העדר מתבצע באמצעות  .4

 זו : ______________________________________________  , איזו תוכנהקיימת תוכנת לניהול העדראם  .5

 העדר מתבצע ביומן העדר/תוכנת ניהול העדר אשר מעודכן על ידך בצורה מלאה ושוטפת :  כן / לאהאם ניהול  .6

 יש לפרט מתי חוסן:________________________ -, אם כן למחלת הפה והטלפיים? כן / לא  חוסןהאם העדר  .7

 ? כן / לאהוכרזת במהלך השנתיים האחרונות כמשק בסיכון גבוה לברוצלה האם .8

 ומתי: _____________________________________________________  העדר קיבלאילו חיסונים נוספים . 9

________________________________________________________________________________ 

פרט:  -ראשי בקר? אם כן 5במחלה כלשהי בשנה האחרונה שהביאה לתמותה אשר עלתה על  האם העדר חלה .10

________________________________________________________________________________ 

 __________________ מה כמות הראשים שנגנבו? .כן / לאהאם היו אירועי גניבה בשלוש השנים האחרונות?  .11

 ___________מס' השנים _ _________________ אם כן, באיזו חברה? כן / לא.האם העדר היה מבוטח בעבר? . 12

ושומרת לעצמה את הזכות לשאול  הצטרף לביטוחלתשומת לבך, קנט אינה מתחייבת לאשר את בקשתך ל
 .להצטרף לביטוח שאלות נוספות ו/או לבקש מידע ומסמכים נוספים בקשר לבקשתך

ידוע לי כי הפרטים שמסרתי בשאלון זה עשויים להשפיע על נכונותה של קנט להיענות לבקשתי להצטרף לביטוח 
, והנני מצהיר כי הפרטים שמסרתי לעיל נכונים ומלאים וכי לא הסתרתי כל מידע חיוני 2022בקר ברפתות לעונת 

 .חול שינויומתחייב לדווח מידית לקנט, אם באחד או יותר מהפרטים הנ"ל י מקנט

שם החותם: ________________________ מס' ת.ז. __________________ תאריך: __________________
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 ______________ מס' קנט: __________________ יישוב: ___________________________ שם מגדל:

 2022 עונתל לחלב ברפתותבקר התשלום לביטוח  מסלולי
בהמשך לטופסי הבקשה להצטרפות לביטוח, ברצוננו להסב את תשומת לבך כי בכל אחת מצורות התשלום 

 המפורטת להלן, הביטוח יכנס לתוקף בהתקיים התנאים הבאים במצטבר: 
 בהינתן אישור קנט בכתב. (1
 .יום התשלום(את מתשלום מלא של דמי הביטוח )לא כולל  ימים 3 חלפו (2
 לא בשטח)לא כולל יום קבלת הנתונים אצל המבטח( ו 14.1.2022למשרדי קנט עד לתאריך  יגיעו הטפסים (3

 .חביטו מקרה ארע

 :להלן המפורטות מהדרכים באחת לשלם ניתן הביטוח דמי את

 :מועדף מסלול -לחיוב מידי אשראי בכרטיס תשלום. 1
 .התשלוםבקשת  את תאשר האשראי כרטיסי חברתלאחר ש הביטוח יכנס לתוקף זה  במסלול

 בשוטף + ניתן לשלםאשראי ויזה וישראכרט  בכרטיסי. אשראי דמי ללא תשלומים 12-ב הביטוח דמי את לשלם ניתן
 יום, מיום שתעביר את פרטי כרטיס האשראי. 90יום או  60

 יש למלא את פרטי כרטיס אשראי ובעל כרטיס האשראי:

 _________________ יישוב: ________________ _____________ שם משפחה:: ____________שם פרטי

 )הקף בעיגול( אמריקן אקספרס / ישראכרט / דיינרס / ויזה כרטיס: 

 ת.ז/ח.פ: _____________________ תוקף: ____/ ____ מספר: _________________________

 (: ___________________12מס תשלומים )עד  ת. לידה: ______ / ____ / ____
 יום חודש שנה 

 ידוע לי שאישור התשלום ע"י חברת כרטיסי האשראי הוא תנאי לכניסת הביטוח לתוקף.

 תאריך: __________ ____________ חתימת בעל הכרטיס ______________: _________שם בעל הכרטיס

 העברה בנקאיתב תשלום. 2
  מס'  בנק הבינלאומימ, ה"נזקי טבע בחקלאות בעקרן לביטוח  -תשלומים בגין דמי הביטוח יופקדו לפקודת: קנט

 עבורו הביטוח וענף המבוטח שם את בהערות לציין יש .409-213608, חשבון מס':  048סניף: יצחק שדה , 31בנק 
 .הבנקאית ההעברה בוצעה

  למייל להעביר את אישור ביצוע העברה הבנקאית  מחובתךלאחר ביצוע העברה הבנקאיתkanat@kanat.co.il 
הפקס במשרדינו, מחובתך  המייל או לתשומת לבך, במידה ולא קיבלת אישור על קבלת. 6270206-03לפקס או 

 .6270200-03 בטלפון קנט למשרדי הגיע אישור העברה אכן כי לוודא

 באמצעות המחאה תשלום. 3
 תשלומים שווים ועוקבים ללא דמי אשראי, תשלום ראשון מזומן. 9בעד  ניתן לשלם את דמי הביטוח

קרן לביטוח נזקי  -יש לרשום על גבי ההמחאות את שמה המלא: קנט  -בתשלום בהמחאה ובהמחאה למוטב בלבד 
 .מ"טבע בחקלאות בע

 קניות ארגון באמצעות תשלום. 4
לחיוב ארגון הקניות בדמי  הרשאה על חתוםלו יש למלא. קניות לארגוני השייכים למגדלים רקאך ו מיועד מסלולה

 .לארגון הקניותהאישיים שלך  תגמולי הביטוח להעביר את חוזרת הוראה בלתי ועל הביטוח
 זכות והמחאת לחיוב הרשאה

________________ ________________________ מישוב __________אני )שם פרטי ומשפחה( _______
מפורט בטופס ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח המצ"ב כ לחלב ברפתותעדר הבקר כל לבטח בקנט את  /תמבקש

 :/ת)להלן: "הביטוח"(, ונותן

/ה אני חבר בו ____________________________________________ קניות לארגון חוזרת בלתי הוראה .1
ם הצהרתי בטופס ההזמנה לקבלת הצעה עליה הנתונים לפי על ידה לשלם לקנט את סכום דמי הביטוח שיחושב

 דרש לכך.אמיד לכש לביטוח, וזאת

בזאת  /תעביר לקנט את דמי הביטוח כאמור, וזאת מכל סיבה שהיא, הנני מתחייבילא  וארגון הקניותבמידה  .2
 לשלם לכם את מלוא דמי הביטוח הנדרשים בגין הביטוח.

, להעביר לארגון הקניות המצוין הביטוח חוזה ולהוראות הדין למגבלות בכפוףהוראה בלתי חוזרת לקנט,  .3
 במשך כל תקופת הביטוח. במסגרת הביטוח, /תביטוח להם אהיה זכאיהתגמולי  את לעיל

תשלום דמי הביטוח במלואם, בסכומים ובמועדי התשלום לפי חשבון קנט, עשוי לגרור את ביטולו  אי :כי לי ידוע
 .2022לעונת  לחלב ברפתותאם יקרה נזק לא אהיה מכוסה על פי חוזה ביטוח בקר הביטוח,  של 

  __________________ חתימה_____________תאריך _ __________________________________ שם

 . לכל צורת תשלום אחרת יש לפנות למחלקת ביטוח.5
 לקבלת הצעה לביטוח.יש לצרף טופס זה עם העדפת התשלום שלך יחד עם ההזמנה 
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