
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

  2014ינואר 
  2014לשנת  לחלבבקר פינוי וכילוי ביטוח 

  
של קנט אותו רוכשת המועצה לענף החלב בישראל מדי שנה לכלל מגדלי בקר בקר לחלב פינוי וכילוי ביטוח 
  .מתחדש בימים אלולחלב 

  
יופעל גם , כחלק מהמאמץ להרחבת הידע והשליטה בכל הקשור למחלות בעלי החיים בשירותים הוטרינריים

באזור עין  הפועלהמערך כולל מיתקן לכילוי פסולת מן החי . מערך לטיפול בפגרי הפרות ובני בקרהשנה 
 בין השילוב. הפגרים מערך ארצי להובלת הפגרים וכן ביטוח המכסה את הוצאות הפינוי והכילוי של, המפרץ
לעמוד לכולנו ע ביו אקולוגיה מאפשר .קנט וחברת א, בישראל החלבלענף  המועצה, הוטרינריים םהשירותי

מערכת איסוף הפגרים הארצית מאפשרת לכל יצרני . בסטנדרטים הגבוהים שמציבים גורמי איכות הסביבה
  .ג לפינוי הפגריםהנות מהשרות ובכך נמנע הצורך של כל רפתן לדאויהחלב בארץ ל

  
  :להלן פירוט הסעיפים העיקריים בחוזה הביטוח

  
 ח"ש 900יהיה ) 64. ו.ש תעודתכולל (סכום הפיצוי לבשר פסול בבית המטבחיים כתוצאה משחיטה דחופה  .1

  .2013של חודש דצמבר הסכום יוצמד למדד המחירים לצרכן  - שנפסל במלואו לכל בן בקר
  

שנפסל  לכל בן בקרח "ש 650סכום הפיצוי לבשר פסול בבית המטבחיים כתוצאה משחיטה רגילה יהיה  .2
  .2013דצמבר הסכום יוצמד למדד המחירים לצרכן של חודש  -  במלואו

 
ישולמו עלויות פינוי הבקר והשמדתו ישירות למערך , בני בקר שנשחטו בשחיטת דחק או מתו ברפתבגין  .3

  .הפינוי והכילוי
  

 .1.1.2014-לתוקפם ב כנסויכל הסעיפים שפורטו  .4
  

 .במידה ויהיו שינויים נודיעכם, ייתכנו שינויים בביטוח במהלך השנה - שים לב  .5
  

במקרה של תמותת בקר . כדיןעל פי הנחיות השירותים הוטרינריים חלה חובת סימון : לתשומת ליבך
  . למוביל בעת פינוי הפגר) 200. ו.ש(מסומן חלה עליך החובה למסור את תעודת הזיהוי של הפגר 

  
היצרן במקרה זה לא יקבל  .י קנט"ע הבמלוא תכוסהעלות הפינוי למיתקן הכילוי של בני בקר , לידיעתך

  .כל תמורה עבור הפגר
  .שונים ופירוט תהליכי פינוי הפגריםב תמצא פירוט של סוגי הביטוח ה"בדף הרצ

  
אין לראות בו , המוצע לך ביטוח פינוי וכילוי בקר לחלבמכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד אודות 

ביטוח פינוי חוזה . מסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו
הוא המסמך הסופי והמחייב והוא הקובע לכל עניין  ,לפי העניין ,על נספחיו 2014לעונת  וכילוי בקר לחלב

וסייגים לתחולת , השתתפות עצמית, חוזה הביטוח כולל סעיפים שונים ובכללם סעיפי התניות. ועניין
את חוזה הביטוח תוכל למצוא באתר קנט . ועליך לקרוא אותו בטרם רכישת הביטוח, הביטוח

www.kanat.co.il  03-6270200בטלפון  במשרדי קנט תביעותמחלקת מונה בלפנות או.  
  

  
  ,בכבוד רב  

      

  

  דוד גינזבורג  שייקה דרורי  

  ל קנט"מנכ  ל המועצה"מנכ  


