פברואר 2020

הנדון :הבהרות חשובות לעניין הכיסוי הביטוחי במסגרת ביטוח בקר לחלב ברפתות כנגד
מחלת הברוצלוזיס לעונת 2020
מועצת החלב חידשה את הביטוח בקנט לכל עדרי הבקר לחלב הרשומים כנגד מחלת הברוצלוזיס.
הביטוח מכסה את עדר הבקר לחלב מיום לידתו ,למקרה ביטוח של המתת העדר החולה כתוצאה ישירה ממחלת
הברוצלוזיס הכל לפי קביעת השירותים הווטרינריים.
ברצוננו להסב את תשומת לבך כי עליך לפעול בהתאם להנחיות השירותים הווטרינריים ולחוזה הביטוח .במקרה
של נזק הפיצוי מותנה ,בין היתר ,בקיום הפעולות הבאות:


חיסון עדר הבקר המבוטח כנגד מחלת הברוצלוזיס ,בהתאם למועד וההנחיות שנקבעו על ידי השירותים
הווטרינריים .כמו כן ,יש לנהל רישום של החיסונים שניתנו לעדר הבקר כנגד ברוצלוזיס (מספר בקבוק
תרכיב החיסון ,מועד החיסון שבוצע ושמו של המחסן).



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



עליך לנהוג לפי כל הוראות והנחיות השירותים הווטרינריים בנושא ,לרבות בהתאם לנוהל דיגום הפלות
לגורמי הפלה ברפת החלב .את נוהל הדיגום ניתן למצוא באתר האינטרנט של משרד החקלאות ופיתוח
הכפר ובאתר קנט.



למגדל שלא יחסן את העדר ו/או לא ינהג לפי הוראות והנחיות השירותים הוטרינריים כאמור ,לרבות
לפי נוהל דיגום הפלות לגורמי הפלה ,אזי יופחת הפיצוי למבוטח – הכל כמפורט בחוזה הביטוח.



יובהר בזאת ,כי המתת עדר הבקר בעקבות הסיכון המבוטח ,תבוצע אך ורק על פי החלטת השירותים
הווטרינריים ועל ידם ובאחריותם הבלעדית.



במקרה של נזק ולא יאוחר מ 24-שעות לאחר קרות מקרה ביטוח תימסר על ידי המבוטח או מטעמו
הודעה לקנט בדבר קרות מקרה הביטוח .את הדיווח יש להעביר לגב' סבינה במחלקת תביעות והערכה
בטלפון .03-6270200

לתשומת ליבך ,מכתב זה מכיל תוכן כללי ושיווקי בלבד אודות ביטוח בקר לחלב ברפתות כנגד ברוצלוזיס לעונת
 2020המוצע לך ,אין לראות בו מסמך מחייב ואין לגזור ממנו טענות כלשהן ביחס לחוזה הביטוח או להליך כריתתו.
חוזה ביטוח בקר לחלב ברפתות כנגד ברוצלוזיס לעונת  2020על נספחיו ,לפי העניין ,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.
את חוזה הביטוח ונוהל הדיגום תוכל למצוא באתר קנט  www.kanat.co.ilאו לפנות לנירה במחלקת ביטוח במשרדי
קנט בטלפון  03-6270200או במייל .kanat@kanat.co.il

