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ינואר 2017

שלום רב,
המועצה לענף הלול רכשה ביטוח בסיסי בקנט לשלוחות הפטם וההטלה לשנת .2017
בשנה האחרונה שילמה קנט למגדלי הלול בשלוחות השונות מעל ל 11 -מיליון  .₪היקף הנזקים ממחיש את
חשיבות הביטוח הבסיסי שרוכשת המועצה לענף הלול עבור המגדלים.
בעונת  ,2017עודכנו התעריפים בסעיף פחיתה בהטלה כמפורט בחוזה הביטוח .תוקנו התעריפים
לתשומת לבך ,חוזה ביטוח לול( ,ביטוח הבסיסי וביטוח מורחב) ,אינו כולל כיסוי למחלת הניוקאסל המבוטחת
במסגרת חוזה ביטוח ניוקאסל לעונת  .2017ואינו כולל כיסוי למחלת הסלמונלה המבוטחת במסגרת חוזה
ביטוח סלמונלה לעונת .2017
מה עליך לעשות במקרה של אירוע נזק?
 .1לאחר קרות מקרה הביטוח ,ולא יאוחר מ 24-שעות לאחריו ,כתנאי לתשלום התביעה ,עליך להודיע לקנט
בטלפון מס'  03-6270200או בפקס מס'  03-6270206ולוודא כי אכן הפקס הגיע למשרדי קנט.
 .2במקרה של פחיתה בהטלה ,עליך להודיע על כך לקנט באופן מידי ולשלוח את העופות החולים לבדיקת
מעבדה בתוך  72שעות מתחילת הפחיתה בהטלת הביצים.
 .3למרות האמור לעיל ,ההודעה על קרות מקרה הביטוח חייבת להגיע למשרדי קנט במועד שיאפשר את הערכת
הנזק בלול בסמוך למועד קרות מקרה הביטוח.
 .4אם נתגלו באתר הגידול סימני אחת ממחלות העופות המבוטחות על פי החוזה ,עליך לקחת בתוך  72שעות,
מדגם מייצג של עופות שלא יקטן משישה עופות מאתר הגידול  -לבדיקה במעבדה האזורית לבריאות העוף
לצורך אבחון המחלה וקבלת אישור על פרוץ המחלה.
 .5במעבדה עליך להציג את תעודת המשלוח של המועצה ,כרטיס החיסונים וגיליון רישום תמותה יומית של
הלהקה.
 .6במקרי תמותת עופות מסיכון אחר שאינו מחלה ,עליך לקחת על פי דרישת קנט ,מדגם עופות מייצג כנ"ל
לבדיקת מעבדה.
 .7עליך להשאיר את העופות המתים ,לצורך קביעת גורם הנזק וספירתם ,עד לביקור מעריך קנט.
 .8עליך למסור למעריך קנט עותק מתעודת משלוח של האפרוחים ,את גיליון רישום התמותה היומית של הלהקה,
את דו"ח היסטוריית הלהקה ואת פירוט כל החיסונים שבוצעו בלהקה מיום בקיעתה.
 .9עליך לדאוג מבעוד מועד לפחות לאחד 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 ,אם 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.
יובהר בזאת ,כי קנט מחויבת להעביר לממשלה ,לפי דרישתה ,כל נתון או מידע שנתבקש בדבר פרטי
הפוליסות שנמכרו על ידה והממשלה רשאית לעשות כל שימוש במידע שיתקבל לפי שיקול דעתה לצורכי
בקרה ופיקוח ,תוך שמירה על הגנת פרטיות המבוטחים והגנה על המידע באבטחת מידע נאותה .עם רכישת
הביטוח בקנט ,אני מסכים בזאת להעברת המידע לממשלה כאמור.
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  2017על 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 הביטוח העדכני לשנת  2017נמצא באתר קנט  http://www.kanat.co.ilבקטגוריית חוזה ביטוח ,כמו כן
תוכל לקבל את החוזה המודפס בדואר בפניה למחלקת ביטוח במשרדי קנט בטלפון  03-6270200או בסריקת
של הברקוד המוצג מטה.
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