
 

 2021דצמבר 

 עבור יבואני בקר - 2022 בקר לבשר במפטמותפינוי וכילוי לביטוח 

 שלום רב,
את פינוי פגרי  גם, מסדיר בקרומגדלי הכלל יבואני הוראות הנוגעות להמחלות בעלי חיים לתקנות שנעשה בהתיקון 

 .י פגרי בקרהסדר פינודרישה להבקר וכולל 

לא יחזיק אדם בקר, בכל גיל, אלא אם כן יש לו הסדר תקף לפינוי גוויות בקר לאתר  :א(2)סעיף  התקנה פי על
, עיבוד, סילוק פסולת המורשה לפני כל דין לסלק פגרי בקר, או לאתר או מתקן אחר המורשה לפי כל דין לכילוי

 מחזור או טיפול בפגרי בקר. 

   .היבוא  עגלי פינוי דרישותכדי לענות על  כל יבואן בקר  יידרש לרכוש ביטוח לפינוי וכילוי ישירות מקנט

 :לתשומת לבך
  תקף לכל אורך חיי העגל המיובא. יהיה  2022בשנת רכש יישהפינוי על פי חוזה הביטוח ביטוח 
 למגדלמהיבואן גם לאחר העברת הבקר יישאר בתוקף  לכל עגל הביטוח . 
  לתשלום לאחר ניכוי  נטו)התעריפים המוצגים בטבלה הנם  %35הממשלה משתתפת בדמי הביטוח בשיעור של

 .השתתפות הממשלה(

או לנירה במחלקת ביטוח  053-9824048בטלפון  איציק רופאמר ניתן לפנות לבנוגע לביטוח המוצע לפרטים נוספים 
03-6270200. 

 ?בקר לבשר במפטמות לביטוח מצטרפים כיצד

  ב.המצ הטופס מילויתוכל להצטרף לביטוח בקלות ע"י" 

  למייל באפשרותך להעביר את הטופסkanat@kanat.co.il לתשומת לבך, במידה ולא . 6270206-03פקס או ל
 בל במשרדי קנט.התק אישור העברההפקס במשרדינו, עלייך לוודא כי המייל או קיבלת אישור על קבלת 

  יום כולל)לא ימים מתשלום מלא של דמי הביטוח  3רק לאחר אישור קנט ולאחר חלוף כנס לתוקף ייהביטוח 
 ובתנאי שעד למועד זה לא ארע מקרה ביטוח. קנט לאישור בכפוף, (התשלום

מכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד, אין לראות בו מסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן  ,תשומת לבךל
על  2022 בקר לבשר במפטמותאו להליך כריתתו. חוזה ביטוח  2022 בקר לבשר במפטמות ביחס לחוזה ביטוח
המסמך הסופי והמחייב והוא הקובע לכל עניין ועניין. חוזה הביטוח כולל סעיפים שונים  הוא נספחיו, לפי העניין,

וסייגים לתחולת הביטוח, ועליך לקרוא אותו בטרם רכישת הביטוח.  ללם סעיפי התניות, השתתפות עצמיתובכ
  בטלפון במשרדי קנטלפנות למחלקת ביטוח או  www.kanat.co.ilאת חוזה הביטוח תוכל למצוא באתר קנט 

03-6270200.  

mailto:kanat@kanat.co.il
http://www.kanat.co.il/


 

 לכבוד
 תאריך: _____________ קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ -קנט 
 , ת"א74מנחם בגין דרך 
 6721516אביב  -תל 51231ת.ד. 

 6240469-03באמצעות פקס: 

 2022לשנת  בקר ןיבוא כתב התחייבות ביטוחהנדון: 

, במסגרת חוזה ביטוח בקר לבשר במפטמות 2022הנני מבקש להצטרף לביטוח פינוי וכילוי לפגרי בקר לבשר לעונת 
 ."(חוזה הביטוח", ו"הביטוח)להלן : " 2022לעונת 

 בהחזקתי ימצאואשר י 2022 שנת מהלךהבקר שאייבא ב כלאת  לבטח מתחייב הנני, הביטוח במסגרת .1
 2022שנת  החל ממועד ההצטרפות לביטוח ועד סוףסך הבקר הכולל אותו אני צפוי לייבא  .2022 שנת במהלך

 לפי הפירוט הבא:, "(הבקר המבוטח"יעמוד על ______________ ראשי בקר )להלן: 

 ראשי כמות
 (1) בקר

 דועוויי המיובא הבקר מקור
 פרמיית ביטוח תעריף
 (2) ראש בקר()₪ / 

 ₪ 12.00 ישראל שטחיל מיועד, מאירופה מקורו 

 ₪ 7.50 , מיועד לשטחי ישראלופורטוגל אוסטרליהמקורו מ 

 ₪ 3.00 מיועד להעברה לרש"פ לאחר שהייה בקרנטינהכל מקור שהוא,  

עבור הצטרפות לביטוח יהיה עליך להמציא תחזית יבוא של הבקר המבוטח, בפירוט של כמויות ומועדים  (1)
 .לכתב התחייבות זה כנספח, מצורפים 2022צפויים במהלך שנת 

, דהיינו לאחר חלכל ראש בקר מבוט היבואן לתשלום"ח בש נטו הסכום תעריף הפרמיה המוצג בטבלה זו הנו (2)
 להתייקר עלוליםלעיל  המפורטים הביטוח דמיכאמור,  .35%ניכוי השתתפות המדינה בפרמיה בשיעור של 

 .הממשלה השתתפות בהיקף שינוי ויחול במידה

 מועד תחילת הביטוח עבור כל הבקר המבוטח הנו מיום הגעת הבקר המבוטח לארץ.  .2

וזאת , בקר( בכל משלוח יבואאת רצף מספרי הזיהוי הממשלתי )מספר ברזל באוזן הלהעביר לקנט הנני מתחייב  .3
 .לארץ הבקר המבוטחימים מיום הגעת  7בתוך 

 בתום תקופת הבקר המבוטחאת  תיהמגדלים להם העבראת פרטי כל הנני מתחייב להעביר לקנט בקובץ אקסל  .4
  תום תקופת ההסגר.מימים  7תוך וזאת  (,שיישאר)ככל שיישאר בחזקתי  המבוטחהבקר את פרטי ו ההסגר

תאריך העברת הבקר המבוטח,  :אליו עבר הבקר המבוטח מגדלהפרטים להלן עבור כל את בקובץ יש לפרט 
 תילזיהוי ממש מס', מס' הטלפון, יישוב שם י דרישה(,)יועבר מקנט על פת.ז/ח.פ, מספר מגדל בקנט מס' 

 )מספר ברזל באוזן הבקר(.

לעיל, קנט תכין פוליסות ביטוח לבקר המבוטח לכל מגדל בנפרד על  4עם קבלת רשימת האקסל לפי סעיף  .5
של המגדלים , שתפרט את הבקר המבוטח שהועבר אליו וכן את תאריך תחילת הביטוח בסיס רשימת האקסל

 .על ידי אשר יהיה לפי מועד העברת הבקר המבוטח אליהם

 המלא עם ההצטרפות לביטוח עבור כל הבקר המבוטח ועל פי התעריף מראשתשלום פרמיית הביטוח ייעשה  .6
בתום כל רבעון, קנט תערוך חשבון כספי לפרמיה הנדרשת בגין הביטוח על בסיס לעיל.  1המפורט בסעיף 
 ,קנטה הנדרשת בגין הביטוח לפי דרישת את הפרמי נטלק כאמור לעיל. הנני מתחייב לשלם הדיווחים שאעביר

 .ימים ממועד דרישתה 10בתוך 

הנני מתחייב לשלם לקנט את מלוא הפרמיה לה אדרש בגין הביטוח. במידה ויחול שינוי בשיעור השתתפות המדינה  .7
 את יתרת דמי הביטוח לקנט מיד כשאדרש לכך.הנני מתחייב להשלים  2022בפרמיות ביטוח נזקי טבע לשנת 

)א( הנני הח"מ מאשר בזאת למשרד החקלאות ופיתוח הכפר באופן בלתי חוזר עבור שנת  –העברת מידע  .8
הביטוח הנוכחית, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובכפוף לכל דין, 

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

(, גודל העדר / להקה, דו"ח חיסונים, גיל, העברות בין חקלאים , מספרי אוזן, GISהרפת/הדיר/מרעה/ לול )
עלי חיים וכן מידע אודות בריאות )מחלות( בעלי חיים. )ב(הנני הח"מ מאשר בזאת תעודות ייבוא וייצוא של ב

לקנט באופן בלתי חוזר להעביר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר כל מידע המצוי ברשות קנט ושנוגע לעדרי 
 הבקר שבהחזקתי.

 הן החברה עם וחהביט בחוזה הקשורות פעולותיי כי מצהיר הנני – טרור מימון ומניעת הון הלבנת איסור .9
 .לחברה מיידית כך על להודיע מתחייב הנני אחר עבור ואפעל במידה. אחר בעבור פועל אינני וכי עצמי עבור

 : על החתום

 _______________________: _ שם היבואן 

 _____________________: ___ חתימת מורשה חתימהשם ו

 ________________________:  תאריך


