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 2022ינואר 

 2022 : ביטוח תרנגולי הודו לשנתהנדון
 28.2.2022 ליום עדעל הצעתך לביטוח להגיע לקנט 

 ,רב שלום
 . לפיטוםהודו התרנגולי  מגדליכל ל בסיסיביטוח  בקנט רכשה לענף הלול המועצה

כל זאת תמורת  -הפיצוי במקרה של נזק  םסכואת  להגדיל תוכל בו, לרכוש ביטוח מורחב ישירות בקנטכזכור ניתן 
 פרמיה לא גבוהה. 

 בהם למצבים יותר טובה הגנה לך ומאפשרת, בלולים הקיימים הסיכונים לניהול חשוב כלי מהווה הביטוח תוכנית
 .להיפגע עשויים העופות

לתשומת לבך, חוזה ביטוח תרנגולי הודו, ביטוח בסיסי וביטוח מורחב, אינו כולל כיסוי למחלת הניוקאסל המבוטחת 
אינו כולל כיסוי למחלת הסלמונלה המבוטחת במסגרת חוזה ביטוח ו 2022במסגרת חוזה ביטוח ניוקאסל לעונת 

 .2022סלמונלה לעונת 

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

 .עודכנו דמי הביטוח במסלול הבסיסי כמפורט בהמשך המכתב 

 תן בביטוח המורחב בלבדנית – הנחת העדר תביעות. 

 בסיסי ביטוח
בדצמבר  31ועד לתאריך  2022 בינואר 1יום, עבור אפרוחים שבקעו מתאריך  168הינו מיום הבקיעה ועד לגיל  הביטוח

. הביטוח מתבסס על כמות האפרוחים שאוכלסה בלולים על פי תעודות משלוח רשמיות של מועצת הלול. מגדל 2022
הודנים לפיטום יהיה מבוטח אם רכש הודנים ממגדל בעל רישיון והיתר תקפים להחזקת ולהפעלת משק הודנים שניתנו 

ולמעבדה האזורית למחלות עופות. הודעה זו  נטל העברת ההודנים, הגיעה לק, והודעה עםהווטרינרייעל ידי השירותים 
 . נטהודו בקהתכלול את מועד המסירה, מספר ההודנים ומספר תעודת המשלוח של המועצה שלפיה בוטחו תרנגולי 

 מורחב  ביטוח
 המועצהעבורך תוכל לשפר את הביטוח הבסיסי שרכשה  ,גבוהה לא פרמיה תוספת תמורת ,ביטוח מורחברכישת ב, 

 . משקך על יותר טוב להגן ובכך
 ככל והנך  ההנחה בגין העדר תביעות לה הנך זכאידמי הביטוח שישולמו על ידך ישירות לקנט, יהיו בניכוי  בנוסף(

 דמי הביטוח אותם שילמה המועצה בגין הביטוח הבסיסי ו. ובניכוי  זכאי(
 ברצף המבטחים למגדליםוזאת  30%-ל עד להגיע יכול , במסלול המורחב בלבד,תביעות העדר בגין ההנחה שיעור 

  .ואשר לא הגישו תביעה בשנים האחרונות לקנט בביטוח המורחב
 תשלום  הפיצויים במקרה של נזק יעשה באמצעות המועצה לענף הלול. לידיעתך 

 כדי לאפשר לך להגן טוב יותר על השקעותיך הרבות. וזאת -המורחב קלה, פשוטה ומהירה  ביטוחל הצטרפות
  "ב.המצ הטופס מילוי"י ע מחיר הצעת לקבל תוכל, לביטוח ההצטרפות בתהליך עליך להקל כדי
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 :הפרמיות תעריפי טבלת
 (לעוף' אגלפני הנחה בגין העדר תביעות )ו הבסיסי במסלול ביטוח דמי בניכוי הינם המוצגיםדמי ביטוח  לב שים

 הנושא

 גיל
העופות 
 בשבועות

 דמי הביטוח 
 במסלול בסיסי

 דמי הביטוח 
  -במסלול המורחב 

 רמת ביטוח א' )בניכוי 
 הביטוח הבסיסי(  רכיב

 אג' 7.50 אג' 3.50 1-6 בית אמון בלבד

 אג' 21.50 אג' 12.00 7-24 לול פיטום בלבד

 אג' 29.00 אג' 15.50 1-24 גידול מלא
א  דמי הביטוח  הנוש

 במסלול בסיסי

 דמי הביטוח 
ב    -במסלול המורח

 רמת ביטוח א' )בניכוי 
 הביטוח הבסיסי(  רכיב

 ₪ 105 ₪ 81.50 ש"ח/לעוף סכום פיצוי מירבי

ח של תגמולי ביטוח, לפני ניכוי ההשתתפות העצמית, אותו ישלם המבט הסכום המירבי - תקרת גבול אחריות המבטח
 תקרת 2022עונת בלמבוטח באמצעות בעלת הפוליסה בגין מקרי הביטוח שאירעו למבוטח במהלך תקופת הביטוח. 

 מיליון ש"ח בלבד. 30גבול אחריות המבטח עומדת על 

 :עצמית השתתפות
ישתנה בהתאם למספר אירועי הנזק הקודמים באתר בביטוח המורחב הבסיסי ו בביטוח העצמית ההשתתפות שיעור

ולא ממספר תרנגולי ההודו שאוכלסו בפועל באתר הגידול ) 5%  :הגידול וכן במקרים חריגים כמוגדר בחוזה הביטוח
לפי  - ₪ 100,000או כמות תרנגולי הודו שערכם לא יעלה על סכום של  ביטוח מקרה לכל הודו תרנגולי 2,000 -מ יותר

 לכל הודו תרנגולי 4,000 -מ יותרולא ממספר תרנגולי ההודו שאוכלסו בפועל באתר הגידול ) 8% או(, הנמוך מבניהם
 כתוצאה מתמשך תמותה אירוע של במקרה. בעבר לאירועים בהתאם תחושב העצמית ההשתתפות. (ביטוח מקרה

 .העצמית ההשתתפות לשיעור בלבד 1% של תוספת תהיה מבוטחת ממחלה

 .שיעורי ההשתתפות העצמית ניתן לפנות למחלקת ביטוח במשרדי קנט או לחוזה הביטוח המצוי באתר קנט לפירוט

 ?מורחב לביטוח מצטרפים כיצד
  שיאוכלסו בבתי  ההודולבך, יש לבטח את כל כמות תרנגולי  לתשומתהשנתית המצ"ב.  האכלוסמלא את תוכנית

 .2022האימון ובלולי הפיטום שברשותך במהלך שנת 
 .בלבד בכתב, האכלוס למועד סמוך בקנט להתקבל חייב כל שינוי בכמות העופות או במועד אכלוסם,: לידיעתך

 נוספים פרטים לקבלת ביטוח' במח לנירה יפנה אחד גידול שלב רק לבטח המבקש מגדל. 

  למייל לקבלת הצעה לביטוח  ההזמנהבאפשרותך להעביר את טופסkanat@kanat.co.il  6270206-03לפקס או .
 טופס ההזמנה אכן כי לוודא עלייך, במשרדינו הפקסהמייל או  קבלת על אישור קיבלת ולא במידה, לבך לתשומת

 .קנט במשרדי התקבל

 ימים מתשלום מלא של דמי הביטוח )לא כולל יום  3קנט ולאחר חלוף  הביטוח יכנס לתוקף רק לאחר אישור
ובתנאי שהתשלום יתבצע לא יאוחר מהמועד האחרון  התשלום( ובתנאי שלא אירע מקרה ביטוח עד למועד זה

 הנקוב על גבי דף חישוב דמי הביטוח.
  .שים לב בטופס סמן את אחד משלושת מסלולי התשלומים שבאמצעותו ברצונך לשלם את דמי הביטוח 
 28.2.2022עד ליום  לקנט להגיע לביטוח הצעתך על. 

  בלולים. תאונתית, ניתן לרכוש בקנט ביטוח אש ופגיעה ההודולהרחבת ביטוח תרנגולי  בנוסף
ותנת כיסוי לתמותת עופות ולמבני הלול וציודם כתוצאה מאש ופגיעה ביטוח זו, משלימה את הביטוח לבע"ח ונ תוכנית

 .קנט במשרדי לאבי פנה אנא נוספים פרטים לקבלת .תאונתית
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 לפיטום? ההודועליך לעשות במקרה של אירוע נזק לתרנגולי  מה
 בטלפון לקנט להודיע עליך , כתנאי לתשלום התביעה,שעות לאחריו 24-יאוחר מ ולא, הביטוח מקרה קרות לאחר .1

הפקס הגיע המייל או ולוודא כי אכן  6270206-03' מס בפקסאו  kanat@kanat.co.ilבמייל  או 6270200-03' מס
 למשרדי קנט. 

 הנזק הערכת את שיאפשר במועד קנט למשרדי להגיע חייבת הביטוח מקרה קרות על ההודעה, לעיל האמור למרות .2
 .הביטוח מקרה קרות למועד בסמוך בלול

, שעות 72לקחת בתוך  עליך, המבוטחות על פי החוזה ההודוסימני אחת ממחלות תרנגולי  באתר הגידול נתגלו אם .3
 לצורך העוף לבריאות האזורית במעבדה לבדיקה - גידול אתר מכול הודו תרנגולי שישה לפחותמדגם מייצג של 

  . המחלה פרוץ על אישור וקבלת המחלה אבחון
 .הלהקה של יומית תמותה רישום וגיליון החיסונים כרטיס, המועצה של המשלוח תעודת את: להציג עליך, במעבדה .4
"ל כנ מייצג עופות מדגם, קנט דרישת פי על לקחת עליך, מחלה שאינו אחר מסיכון הודו תרנגולי תמותת במקרי .5

 .מעבדה לבדיקת
 בגין תפצה לא קנט, עד לביקור מעריך קנט. וספירתם הנזק גורם קביעתלהשאיר את העופות המתים, לצורך  עליך .6

 .קנט מעריך"י ע נספרו שלא מתים עופות
 את, הלהקה של היומית התמותה רישום גיליון את, האפרוחים של משלוח מתעודת עותקלמסור למעריך קנט  עליך .7

  .בקיעתה מיום בלהקה שבוצעו החיסונים כל פירוט ואת הלהקה היסטוריית"ח דו
המתים אם הם לא נצפו ולא נספרו ע"י מעריך קנט, אם אין ברשות  ההודולב, קנט לא תפצה בגין תרנגולי  שים

 / פינוי פסדים תקין ופעיל כנדרש בחוזה הביטוח ואם הפגרים לא טופלו בנוכחות המעריך. כילויהמגדל אמצעי 

 זכאי יהיה לא םהווטרינרייהחיסונים של השירותים  בתוכניתלבך מגדל שלא יחסן נגד מחלות המפורטות  לתשומת
בקרות מקרה ביטוח כתוצאה ממחלת אבעבועות ו/או מחלת כולרה  .אלה ממחלות כתוצאה ביטוח במקרה לפיצוי

 .תחול השתתפות עצמית מוגדלת במידה והלהקה לא חוסנה נגד מחלות אלו

שלך  הביטוח פוליסת את לקבל תוכל שבאמצעותה מערכת מיישמים אנו ,ללקוחותינו השירות יפורש במסגרת
 .ב"המצ הביטוח בטפסי האלקטרוני הדואר פרטי את לעדכן נבקשך כך לצורך האלקטרוני. הדואר באמצעות

המוצע לך, אין לראות בו מסמך תרנגולי הודו מכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד אודות ביטוח  ,לתשומת ליבך
 2022 לשנת תרנגולי הודומחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו. חוזה ביטוח 

הוא המסמך הסופי והמחייב והוא הקובע לכל עניין ועניין. חוזה הביטוח כולל סעיפים שונים ובכללם על נספחיו 
 עצמית וסייגים לתחולת הביטוח, ועליך לקרוא אותו בטרם רכישת הביטוח.סעיפי התניות, השתתפות 

בקטגוריית חוזה ביטוח, כמו כן תוכל לקבל  http://www.kanat.co.ilבאתר קנט  נמצא 2022חוזה הביטוח לשנת 
 .03-6270200את החוזה המודפס בדואר בפניה למחלקת ביטוח במשרדי קנט בטלפון  

 
 חוזה ביטוח

 
 לביטוח טפסי הרשמה

mailto:kanat@kanat.co.il
http://www.kanat.co.il/
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 2022לשנת  מורחב הודוהצעה לביטוח תרנגולי הזמנה לקבלת 
 28.2.22 על הזמנתך לקבלת הצעה להגיע לקנט עד לתאריך

 ____________: קנט' מס ____________ת.ז.:  _____________________________________שם המבוטח: 

E-Mail _________________________________________ :פקס:  ____________ טלפון____________ 

 ____________מס' מגדל במועצה:  ______________________________כתובת:  ____________סלולרי:  'טל
 .זה טופס על עדכן נא מדויקים ואינם במידה. האישיים פרטיך את צרפנו לנוחותך

 מנת לסייע לנו לזהות אותך בכל פניה טלפונית, נבקשך למלא את הפרטים הבאים. על
 :אלו שאלות על לענות תידרש הבאות אלינו,שים לב, בפניותיך 

 _______________________________ למדת בו היסודי הספר בית שם__ ___/___/____ שלך לידה תאריך
אשר נמצאים בבעלותי  הפיטום ובלולי האימון בבתיושיאוכלסו  המאוכלסים העופות כמותהנני מבקש לבטח את כל 

 :, כמפורט להלן2022בהתאם לחוזה ביטוח תרנגולי הודו לעונת  הביטוח תקופתכל  במשךובהחזקתי כדין 

 הלול סוג
 )בית אימון/ 

 (פיטום לול
 האתר שם

 מספר
 לולים
 באתר

 האתר מיקום
  שטח

 האתר
 "רבמ

 תאריך
 איכלוס
 מתוכנן

 כמות
/ אפרוחים
 עופות

       

       

       

       

       

       

       

ן בתי שטח"כ סה אפרוחים בבתי אימון איכלוס וכלסת שנתית כמות"כ סה אפרוחים בבתי אימון איכלוס אימו סת שנתית כמות"כ סה בלולי פיטום הודנים איכלוס פיטום לולי שטח"כ סה בלולי פיטום הודנים איכלוס מא  מאוכל

 בלולי פיטום הודנים איכלוס אפרוחים בבתי אימון איכלוס
 מאוכלסת שנתית כמות"כ סה פיטום לולי שטח"כ סה מאוכלסת שנתית כמות"כ סה אימון בתי שטח"כ סה

    

 המבוטח:והתחייבות הצהרת 
לאחר שתתקבל ותאושר  זו הצעתי כי לי ידוע, כן כמומטעמי.  תהווה הזמנה לקבלת הצעהלי כי חתימתי על גבי טופס זה  ידוע .1

רק לאחר אישור קנט ולאחר תהווה חלק בלתי נפרד מחוזה הביטוח. הביטוח יכנס לתוקף ו לביטוח בסיס תשמש, קנטע"י 
רע מקרה ביטוח עד למועד זה יובתנאי שלא א )לא כולל את יום התשלום( ימים מתשלום מלא של דמי הביטוח 3חלוף 

 שוב דמי הביטוח.ובתנאי שהתשלום יתבצע לא יאוחר מהמועד האחרון הנקוב על גבי דף חי
אני מצהיר כי כל המידע המפורט לעיל נבדק על ידי הינו מלא ונכון, וכי לא העלמתי מידע או פרט העלולים להשפיע על  .2

בבעלותי שהודו שיאוכלסו בלולים הבוטחה כל כמות תרנגולי לקבל את הביטוח או לקבוע את תנאיו.  קנטהחלטת 
 וזאתלהודיע לקנט בכתב על כל שינוי בכמות העופות או במועד אכלוסם, . הנני מתחייב 2022כדין בשנת  ובהחזקתי

שטחי הגידול המבוקשים לביטוח נמצאים בתחומי מדינת ישראל )באזורים המוחזקים . האכלוס למועד בסמוך
ולא אירע כל מקרה ביטוח הידוע  שבבעלותיהודו התרנגולי באין כל סימן לנזק מסיכון מכוסה בביטוח . והנשלטים על ידה(

 ח.הנני מתחייב לקרוא ולקיים את כל הוראות חוזה הביטו לי.
 העברת לצורך ביתי וכתובת מייל כתובת, ניידנותן לקנט רשות לעשות שימוש בפרטים שנתתי לעיל לרבות מספר טלפון  הנני .3

  .לקנט כך על אודיע, זה שירות לקבל מעוניין אהיה ולא במידה. אלי מידע
)א( הנני הח"מ מאשר בזאת למשרד החקלאות ופיתוח הכפר באופן בלתי חוזר עבור שנת הביטוח  – העברת מידע .4

הנוכחית, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של משרד החקלאות ופיתוח הכפר ובכפוף לכל דין, להעביר לקנט מידע 
פוליסת הביטוח שלי. למען  המצוי ברשות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ושנוגע באופן ישיר לגידול המבוטח על פי

(, גודל להקה, דו"ח חיסונים, גיל, GISהסר הספק יובהר כי המידע יהיה כפי המפורט להלן בלבד: מיקום שטח הלול )
העברות בין חקלאים , מספרי אוזן, תעודות ייבוא וייצוא של בעלי חיים וכן מידע אודות בריאות )מחלות( בעלי חיים. 

לקנט באופן בלתי חוזר להעביר למשרד החקלאות ופיתוח הכפר כל מידע המצוי ברשות  )ב(הנני הח"מ מאשר בזאת
 קנט ושנוגע לעדרי הלול שבהחזקתי.

 עצמי עבור הן החברה עם הביטוח בחוזה הקשורות פעולותיי כי מצהיר הנני – טרור מימון ומניעת הון הלבנת איסור .5
 .לחברה מידית כך על להודיע מתחייב הנני אחר עבור ואפעל במידה. אחר בעבור פועל אינני וכי

: ______________תאריך ______________: ____חתימה המבוטח: ______________________________ שם
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 ____________: קנט' מס ____________________: יישוב ___________________________: מגדל שם
 2022לעונת תרנגולי הודו מורחב  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 א כולל מתשלום מלא של דמי הביטוח )ל ימים 3 חלפו (2
 ארע לא בשטח)לא כולל יום קבלת הנתונים אצל המבטח( ו 28.2.22 למשרדי קנט עד לתאריך יגיעו הטפסים (3

 .חביטו מקרה

 :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
 60 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 
 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: _________________________

 (: ___________________12)עד  מס תשלומים 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  בנק הבינלאומימ, ה"קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע -יופקדו לפקודת: קנט תשלומים בגין דמי הביטוח

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

  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. 9ניתן לשלם את דמי הביטוח בעד 

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

__________________________ אני )שם פרטי ומשפחה( ______________________________ מישוב 
כמפורט בטופס ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח המצ"ב תרנגולי הודו בענף לולים השונים לבטח בקנט את ה /תמבקש

 :/ת)להלן: "הביטוח"(, ונותן

/ה אני חבר בו ______________________________________________ קניות לארגון חוזרת בלתי הוראה .1
עליהם הצהרתי בטופס ההזמנה לקבלת הצעה  הנתונים לפי על ידה סכום דמי הביטוח שיחושבלשלם לקנט את 

 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 בכפוףה בלתי חוזרת לקנט, הורא .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
 .2022 לעונתתרנגולי הודו הביטוח, ואם יקרה נזק לא אהיה מכוסה על פי חוזה ביטוח  של 

  __________________ חתימה תאריך ______________ _________________________________ שם

 צורת תשלום אחרת יש לפנות למחלקת ביטוח. . לכל5
 יש לצרף טופס זה עם העדפת התשלום שלך יחד עם ההזמנה לקבלת הצעה לביטוח.
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