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 . חלב–רפתות ,  משק חקלאי לביטוחהבקשה לעריכת פוליסהצעה ו
 ")רפורמה במשק החלבה"הצעה זו תקפה אך ורק למשקים העומדים בתנאי (

 

 ______________________________:כתובת_____________________________: המבוטח שם
 

 ___________________: סקפ __________:סלולרי______________________ :פ תאגיד.ח./ז.ת
 

 __________:'מס_____________ : סוכןשם __________ _עד ____ ________ מ :קופת הביטוחת
 

  .ת של המבטח1.2004מהדורה "  בה-הכל"מושב  לביטוח חבר ה בקשה זו מהווה חלק בלתי נפרד מפוליס
  , ונספחיהזוהליסה כל הפרטים והתנאים בהצעה זו כפופים לפרטים ולתנאים האמורים בפו

 . מעת מבטחתובכתב בכפוף לאישור מראש  אלא אם צוין במפורש אחרת
ובכפוף לקיום להלן  וגדריבהתאם לעיסוק שו "משק פעיל"ל ייחודייםם תעריפי ת עלססצעה זו מבוה

 .צעהבה ההתנאות הכלולות
 

 ._____________:מוצעת לביטוח הרפתהמיקום ,  לעדרי חלבותרפת - הפעילות /  עיסוק/מהות 
 

 , למען הסר ספק •
 , ריכוז דמי ביטוח המצורפת בזאתה ת בטבלביטוחהדמי צוינו  מולאו פרטים ולא סעיף שלגביו 

 יטוחביכיסוי /   נדרשת לבקשת אינהכי המבטחת של המבוטח הסכמה מראש כבזאת  ייחשב
 . כלשהו לגביו

 .להצעה זו, עדכני למשק האמור" מכסות חלב" יש לצרף העתק אישור -חיתום הטרם עריכת  •
 

 :הצהרת מבוטח
 

 ,)גם אם לא היו מבוטחים (שאירעו בשלוש השנים האחרונות )מחלות בעדראו (נזקים / אירועים 
 ! החבויות קירהן לפרקי הרכוש והן לפהמתייחסים הצהרה זו מתייחסת לאירועים 

 הנזק/ האירוע  מהות  נזק/ ארוע  מועד שווי הנזק :בוטח באמצעות
    

 
    

 
    

 

עלול , אי מסירת מידע או מידע לא נכון,  למתן הכיסוי ואישורוהינו מהותימענה לשאלה זו  •
 .   תשלום תגמולי ביטוח בעת מקרה נזק או תביעה בגינו-לגרום להפסקת הביטוח או לאי

  

ידוע לי כי ניהול , או תוכנת מחשב מקבילה, הל כנדרש מאשר בזאת כי אני מנהל ספר עדר עדכני מנוהנני •
 . בגין אירוע בקשר עם בעלי החיים לקבלת תגמולי ביטוח כלשהםהינו תנאי מקדיםהתוכנה /ספר העדר

 

 :למען הסר ספק •
 משום הכרה , או בהרחבות הפוליסה/או עמידה בהתנאות ו/אין בקיום התנאות מיגון ו

 . קיבל את אישור המבטחתנרכש במפורש ו אחר או הרחב / ואלא אם הכיסויבכיסוי ביטוחי 
 

 ):מבטחתואישור הבכפוף להסכם שרות ספק שירותים ( D.N.Aמסלול סימון ורישום 

 ,)יםאין באמור לפגוע בשאר תנאי הכסוי( DNAסימון וזיהוי ראשי בעדר באמצעות קוד מסלול בקשה להצטרף ל •
   ומאפשר בזאת למבטחת  DNA נתוני רישום העדר ממאגר כלהנני מאשר בזאת למבטחת לקבל את 

 . DNA ראשי העדר  שברשותי בהתאם לדיווח אשר יתקבל מעת לעת ממאגר ה לעדכן את מספר וכמות
 ). מיועד רק למבוטחים המבקשים להצטרף למסלול האמור כמפורט במשך–האמור אינו סעיף חובה (

 
 _________________ )D.N.Aבקשה להצטרף למסלול סימון  (מבוטחהחתימת      
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 :מהווים חלק בלתי נפרד מטופס ההצעהה, להלן פרוט תנאי ונספחי ההצעה

 

  : והרחבות נוספותרכושלכיסוי  -' פרק א .א
 ,נבחר ותנאיושבהתאם למסלול הכיסוי  לרכוש כיסוי בגין נזקי טבעכולל פרק זה 

 .)אלא אם נרכש במפורש (רעידת אדמהמ נזק כולל אינוכיסוי  בכל מקרה , אחרתאלא אם צוין
 הינו, ) במפורש בפוליסהנרכשובתנאי כי ('  סעיפי פרק אולכלמלגבול עליון מקסימאלי 

 .הנמוך מביניהם - וסעיףכל סעיף עליון לה בהתאם לגבולזאת .  למקרה ולתקופה 2,500,000₪
 למקרה ולתקופה  ₪ 150,000לכדי זדון לרכוש המשקי מוגבל נזק באו /שוד ו/ פריצה גבול עליון ל

 .למקרה ולתקופה ₪ 20,000 הינוהדברה  / חומרי ריסוסמלאי גבול עליון ל, אלא אם צוין אחרת
 

 )05020סעיף ( ר" למ 2,400₪   בגבול עליון שלםתכולתמשק וה ימבנ .1.א
    :או בסעיפים נפרדים 

     )05020סעיף (ר " למ 1,200₪ בגבול עליון של ) ולהללא תכ(י מבנה משק .2.א
 )05020סעיף ( ר" למ 900₪  י בגבול עליון שלמשקה הבנמב התכול .3.א

 

 :)05077סעיף ( ,)בחצר המשק בלבדהמצוי (מצוין בהצעה  המשמש לעיסוק המשרד .4.א
  ₪ 120,000בגבול עליון של      מבנה        
    ₪ 30,000ן של   תכולתו בגבול עליו       

 

 ):05130סעיף ( ,)אשמיגון מפני כפוף לקיום התנאות ב( ותכולתה מתבןסככת  .5.א
 .למקרה ולתקופה ₪ 30,000   מבנה סככת מתבן : עד גבול עליון של

 .למקרה ולתקופה ₪ 70,000 תכולת סככת מתבן            
 

 ).05540סעיף ( ,ה ולתקופה למקר₪ 60,000גבול עליון עד  רכוש במעבר הרחב   .6.א
  .בפוליסה זו' מתייחס אך ורק לרכוש אשר בוטח במפורש בפרק א     

 

 ).05552סעיף ( ,למקרה ולתקופה₪  60,000גבול עליון עד  )ח"בעמעט של ל (גניבה  הרחב .7.א
 אם גם ואו רובוט חליבה /כולל ציוד מכון חליבה  ינוא    מוסכם ומוצהר בזאת כי כיסוי זה     

 .בפוליסה זו'     בוטחו במפורש ברכוש בפרק א
 

 )05570סעיף (, למקרה ולתקופה₪  60,000עד ) אשכתוצאה מ( רבקירו  סחורהלקול קהרחב  .8.א
 .שבר מכנימאו /ו' שינוי טמפאו בקשר ל/וכתוצאה  כולל נזק אינוכיסוי ה* 
 .ישבר מכננזקים מהרחבת לכיסוי העיונכם בתנאי נא עניין זה ל   

 

 :)05110סעיף (, חולבת / לראש ₪ 18,500בגבול עליון של ,  וציודםמבני סככות רביצה .9.א
 )כולל סככות טיפול ועמדת וטרינר (,לענףרפורמה התנאי עומדות במתייחס לסככות אשר 

  לוחות חשמל  / תאורה/ מתקני שתייה / שקתות ור וצינון ואוור' יח:  כגוןויודצכולל 
 לוות נמערכות מחלק  מהווים אינםו ,ים בתחום הרפתויהינם מצנאי שתוב או פיקוד/ו

 . זותנאי הצעה / סעיפי פ "ע נפרד נוספות הניתנות לביטוח 
 .)05111סעיף (, ר"מל ₪ 2,000עד   בגבול עליון של חליבההמכון   מבנה .10.א

 .או ציוד/רכוש ו ללאהאמור בסעיף זה מתייחס למבנה מכון חליבה   
 

 ,)05111סעיף ( ) כחדש-ערך כינון ב( סכום ביטוחעל בסיס   חליבהה מכון יודצ .11.א
 / קרור ' יח/ מיכלי אחסון חלב /  רובוט חליבה /עמדות חליבה  -כגון

 /גנרטור / פנאומטיות ' מע/  בקרה ' מע/ משאבות / מערכות חשמל 
 . נלווהנספחב פורטשיהקיים במכון חליבה ציוד אחר וכל 

 .מבנה מכון חליבהרביצה וסככות כיסוי לישת  ברכ מותנה*
  כולל הרחבותאינוו ,הינו על בסיס אש מורחב בלבדהניתן כיסוי ה    -למען הסר ספק *  

 .ההצעה סעיפישאר באמצעות ביטוח ם הניתנים ליאו כיסוי/ו              
 

  .)11210סעיף ( ,)כחדש - ערך כינוןב( למערך חליבה שבר מכניהרחב כיסוי  .12.א
     ביטוח רכוש ר בוטח בשציוד אומיועד רק לדמי ביטוח בתוספת הכרוכה  ההרחב ווההמכיסוי זה * 

 ).מבוטחהח "עעלות הסקר תהא ( כיסוימתן הטרם ת  מטעם מבטחכפוף לסקרבו   בסעיפים המפורטים לעיל
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 .)11410סעיף ( , למערך חליבה ציוד אלקטרוניכיסוי .13.א

 ,להצעהרכוש כמפורט בנספח המצורף / פוף להמצאת רשימת ציוד כהינו כיסוי * 
 ).או נתונים/או מאגרי מידע ו/ כולל כיסוי לתוכנות והאינ הרחבה זו   (
 . ברכישת כיסוי לציוד מכון חליבהתמותנ הרחבהה* 

 

 :)5242 סעיף ( - קלקול חלבלכיסוי בגין  ההרחב .14.א
  עד חמש חליבותלב של ח לתכולת תמוגבלההרחבה  .או שינוי טמפרטורה/כתוצאה משבר מכני ו

 .לתקופה ₪ 70,000למקרה ו ₪ 35,000ול עליון של גבבלבד למקרה אך לא יותר מ
 , )קבל תגמול ובין אם לאוהתהיה ובין אם ( יום מאירוע קודם 45חלפו שבתנאי 

 ,ההפעלה/ כיסוי בכפוף לקיום מערכות התרעה ואזעקה  בנוסף למערכת הבקרה ה
 .מפורט בתנאי הפוליסהכ
 . בפוליסה זו"שבר מכני"רק באם בוטחו מערכות קירור בכיסוי  קבלניתן לכיסוי זה * 

 

 :)5243סעיף ( -כיסוי לאיכות החלבבגין  ההרחב .15.א
 או פסילת החלב ובתנאי כי המבוטח נהג /או חמיצות ו/כתוצאה מהמצאות חומר זר ו

  כיסוי כתוצאה מוחרג .תקנה ודיןכל ות החלב מועצאו תקנון /על פי הוראות וטרינר ו
 . החלבלקוי של אחסון כתוצאה מאו /חליבה והאו תקלה במערך /מקלקול ו

 , היטליםאו /לל קנסות ווא כליחושב על בסיס מחיר מטרה בשער המשק והשיפוי 
  ,לתקופה ₪ 90,000 עד  ולמקרה ₪ 45,000 של גבול עליוןכיסוי עד ה
  .)אירוע קודםיום מ 45בתנאי כי חלפו (

 .פוליסה זובמבכירות / לעדר החולבות " מורחב"כיסוי ביטוחי מסוג רכישת  במותנה סעיף זה 
 : לכיסוי האמור מותנה בקיום הוראות כמפורט לעילתגמול

 ים יש ליידע העובד, כולל סרט צבעוני המוצמד לשתי רגליה האחוריות(סימון החולבות אשר קבלו טיפול תרופתי כלשהו * 
 .החולבים במהות הסימון האמור   
  קבלת תשובה שליליתרק לאחר , SP-DELVO TEST או לבצע דגימה לבדיקת/לפני הכנסת החולבת למערך החליבה יש לשלוח ו* 

 .   ניתן לצרף החולבת למערך החליבה 
 .יקוי יסודי לכלי החליבה שבאו במגע עם חומרים תרופתייםניש לבצע שטיפה ו*  
  לבדיקת נוכחות –או שעברו הפלה /או פרות שהמליטו טרם זמנן ו/ובצע הפרדה לפרות אשר עברו טיפול אנטיביוטי יש ל*  

 .   חומרים מעכבים בטרם תבוצע חליבה סדירה
 טרם חליבתן , את קבוצת הפרות המסומנות יש לחלוב בסוף החליבה, י מערכות החליבה"אין לחלוב פרות אשר אינן מזוהות ע* 
 .למיכלהחשוד כנגוע /  הנגוע או חסימת מעבר החלב /ודא  ניתוק וובה לחו  

  .משני ושאינו נמצא בסמוך למיכל ראשית למיכל  יופרד כל חלב  הנחלב מאותה החולב–או נגוע / עטין פגוע  ו1/4במקרה של * 
 

  ):5244 סעיף ( - החלבתנובת  בכמות ירידהלכיסוי בגין הרחב  .16.א
או מבכירות /חולבות ו פרות תמותתכתוצאה מאירוע המבוטח עדר בלב ירידה בתנובת ח

תוצאה ישירה  ןאובדן תנובה הינ/הירידה בתנובהו אושר תגמול על פי פוליסה זו ןשבגינ
 שלושה עדחושב לתקופה של יאובדן תנובה  .פ פוליסה זו"המכוסה עממקרה ביטוח 

 20%של בשיעור  סף פיצוירה תנאי כי הכמות עבבוחודשים מיום קרות מקרה הביטוח 
הנחלבת כמות  ביחס ל,חודשים שלאחר מועד תחילת האירועלושה בששווקת מהכמות המ

 יחסית בהתאמההאירוע ומועד  למוקדששנתיים ב ,חופפים במועדםהחודשים לושה בש
  .האמור ראשי חולבות במשק כמותל
כמות לתגמול  הכ " ובכל מקרה סהלמשק האמור נובההת מ40% עדבזאת  מוגבל תגמולה

 .שנת האירועשאושרה למשווקת בפועל לא תעלה על מכסת החלב הוהכמות 
  .למקרה ולתקופה, ןניהי מבכההנמוכמות הפרש העל תגמול יוכר רק 

 .בעדר  חולבתכל לשנתוני העבר את ממוחשב הכולל ה תנאי לתגמול הינו קיום מערך רישום תנוב
 .שנים ומבכירותשבע הכיסוי מתייחס לחולבות עד גיל 

  היהי, מכוסה מאירועו ניזוקר שאאו מבכירה /פרה חולבת ובגין תגמול ל גבול עליון
  150,000₪של   יותר מגבול עליוןאך לא, למבכירה ₪ 3,000עד וחולבת ל ₪ 4,000  עד
 .ת הביטוחתקופל

 לתוצאותבהתאמה  ,מועד האירועהמתייחס ל לרבעון בשער המשק בסיס התגמול יהיה מחיר מטרה 
  .נחסכותהוצאות  בניכוי העדר המבוטח

 . זוהפוליסב מבכירותה/ ות לבולעדר הח" מורחב"כיסוי ביטוחי מסוג רכישת   במותנה סעיף זה 
 
 
 



                           אגף ביטוח כללי    
 קלאיתמחלקה החה

 03-7569501:                                                                                       פקס 

  10957.ד. ת52008,גן - רמת12אבא הלל סילבר ' רח: בית איילון ביטוח                                                            
 

 

 
 

 360קולקטיב /   07אוקטובר   -                                                                         הצעה לרפתות חלב       

4  

 , מפטמה במכלאות/ עדרי חלב  - בעלי החייםכיסוי ביטוחי ל .17.א
 :פ סיווג בעל החיים" לראש עגבול עליוןלהלן פרוט  

   מרבי לשיפוי /  גבול עליון   :וג בעל חייםיוס
   ראש לדולר 1,200          . שנים7עד גיל  -פרות חולבות . א
  לראש דולר    800     שנים10 שנים ועד גיל 7חולבות מגיל . ב
 לראש דולר    500         שנים12 שנים ועד גיל 10חולבות מגיל . ג
 לראש דולר 1,000           מבכירות בהריון. ד
  לראש דולר   650         )לא בהריון( יום 365 עד 90עגלות מגיל  .ה
  לראש דולר    350            יום90 עד גיל ת /עגלים . ו
 לראש דולר    850         יום 420עד  ו90מגיל    מפטמהעגלי . ז

  לראשדולר 1,000     יום420עגלי מפטמה מייבוא עד  גיל . ח           
 .  אלא אם הוסכם בכתב אחרת בכפוף לאישור  מבטחת והתאמת דמי ביטוח* 
  

  במצבת 5% באם חלה הרחבה שמעל .כל העדרבה לבטח את חלה חו*   
 ,  העדר יש לדווח מידית בכתב לחברת הביטוח על מצבת העדר העדכנית

 ).עגלי מפטמה יבוטחו על בסיס מלאי שנתי מקסימאלי  (
 

 :)5215סעיף ( - חייםהלבעלי  מצומצםהכיסוי הפרוט  17.1.א
 כפוף ב – טרף ,הכשה, י כלי רכב"ת עפגיעה תאונתי, פריצהכולל  כיסוי אש מורחב 

 . כמפורט לעילמיגוןההתנאות לסייגי הפוליסה וקיום 
  תקף בגניבת בעלי חייםאינו )בהגדרתו(" פשוטה "גניבהכיסוי :למען הסר ספק 

או /ומוגנות  שאינןרפתות  /  ממכלאות גניבה . בפוליסה זוגם אם נרכש הרחב גניבה
 . תחשב כפריצהלא מבטחת הדרישת בהתאם ל א פעלולשמערכות ההגנה 

 : כיסוי בגין כוללינואפרק זה 
כיסויים המפורטים בנכלל או כל סיכון אחר שאינו /ו מחלות/ הרעלות / נזקי טבע 

בהתאם להגדרות ממשי שווי או /כפוף לגבול אחריות עליון לראש ו , מעלהבזאת
 . מביניהםהנמוךוליסה הפ

 

 -ד לבעלי חיים הינואו שו/ו לכיסוי פריצה תנאי מוקדם
 רפתות כאשר השערים הננעלים במנעול בעל קוטר / עדר הבקר ימצא במכלאות 

 או המכלאות שבהן / בהיקף הרפתות ו.בתוך רתקוגן עממ וה" מ11שלא יפחת מ 
 תהא מערכת אזעקה תקינה ופעילה ,   יום ומעלה90או עגלות בני /משוכנים עגלים ו

 ) במקביל לקרקע(ם יבשני גבה. א.ת גלאי קרן אבכל עת שהרפת אינה מאוישת בעל
 הכוללת , מ מהקרקע" ס110כ של מ מהקרקע והשני בגובה " ס40כ של האחד בגובה 

 המותקן במקום גבוה שאינו נגיש חיצוני בעל עוצמה מערכת התרעה בעלת צופר 
 ל לשני מנויי טלפון זמינים בכ' המערכת תכלול חייגן אוטו .הנשמע  בכל מזג אוירו

  . דקות10הגעה לרפת ממועד הקריאה אינו עולה על הכאשר זמן שמירה עת או מנוי למוקד 
 בהיקף הרפת  עגלות ניתן להסתפק בגלאי קרן אחד / רפתות ללא עגלים 

 .או כל מיגון אחר אשר לגביו יוסכם מראש עם המבטחת בכתב טרם הכיסוי הביטוחי/ו
 .למבטחת וקבלת אישור בכתב ממשטרת ישראלפריצה מחייב דיווח מידי  / האירוע גניב

 
 

 :)5240סעיף ( חייםהבעלי ל )Livestockכולל כיסוי ( מורחבהכיסוי ה פרוט 17.2.א 
  כתוצאה מאירוע אחד או יותר שהתרחש  מוותמקרה בגין ההרחב ווההמזה כיסוי   
 מטעם באישור וטרינר (שחיטת דחק / או המתת חסד /במהלך תקופת הביטוח ו  
 ורם סבל בל ישוער לבעל החיים ובלבד גאירוע הבתנאי כי זאת  )ביצועהטרם מבטחת   
 ,) רעידת אדמהלמעט, נזקי טבעכולל כיסוי ה( כיסויהמאינו מוחרג זה אירוע  כי  

 .לפוליסה זונספח פוליסת בקר ברפתות המהווה כלתנאי כפוף ב
 
 
 

  "רחבמו"בוטחו בכיסוי  אשרחיים הבעלי עליון לכיסוי גבול 
 .ולתקופה אירועל דולר 00,0005  סךל עדמוגבל 
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 - הינו מסלול מורחבבביטוח האו חידוש / להצטרפות ותנאי מוקדם
המאשר כי בריאות העדר נבדקה והמטפל בעדר באופן קבוע  המצאת אישור וטרינר

על האישור להיות תקף למועד , או חידוש הביטוח/ונמצאה תקינה טרם ההצטרפות ו
 ).מצורף בזאת" אישור וטרינר"פ נוסח "ע( ,הכיסויחידוש / תחילת 

   הינו חיסון כל העדר ויישום המלצת השירותים במסלול מורחב לתגמול תנאי מוקדם
 .והוראות הרופא הוטרינר המטפלהמפורסמים מעת לעת הוטרינריים 

 קבלת ום ו י90 בביצוע חיסון כנגד הרעלן החל  מגיל מותנהתגמול בגין הרעלת בוטליזים 
 .המפורסמות מעת לעת בהתאם להנחיות) פעמיים לפחות(חיסונים במהלך השנה 

 
 

   : בעלי חייםפ סיוג" דמי ביטוח יחושבו ע17.3.א
  יום90 עד גיל ת/עגלים,  יום365עד  90מגיל עגלות  ,ת חולבות ומבכירותפרו
 . יום420 עד גיל עגלים מיבוא,  יום420 עד 90  מגילםגליע
 
 :לכיסוי בעלי חיים התנאות

 או סימן זיהוי אחר /אוזן ממשלתי ו' תנאי לקבלת תגמול הינו המצאת רשימת מס
 ,  שלגביו יוסכם מראש ובכתב עם המבטח טרם הכיסוי האמור

 . למבטחתלהודיע מידית על המבוטח ,במצבת העדר) 5%מעל ( שינוי מהותיול חבמידה וי
  יוכלו לקבל את אישור DNA באמצעות מאגר עדרים שלגביהם קיים הסדר דגימה ודיווח(

 ).מראש ובכתב בלבדיינתן אישור (גם בחידוש הכיסוי מחובת דיווח זו לפטור חברת הביטוח 
  
 : מבנה מגורים -' פרק ב .ב

 ).09060סעיף  - למבנה בלבד (ר"למ₪  3,500 מגורים בגבול עליון של מבנה              
 ,  לנזקי צנרת למבנה כולל כתב שרות אינו זהכיסוי   

 ר " מ300או עד  ₪ 1,200,000עד גבול עליון של מבנה בלכל : לרכוש הרחב כתב שרותיש 
 .לכל מבנהתוספת דמי ביטוח ב

 . אלא אם הוסכם אחרתכולל רעידת אדמהזה הכיסוי 
 !י מבוטח "חתום ענספח ה/ ביטול כיסוי רעידת אדמה למבנה מגורים כפוף להמצאת מסמך 

 
 

  :  תכולת מבנה מגורים- 'פרק ג .ג
 )09135סעיף  - תכולה בלבדל (ר"למ₪  1,500 מגורים בגבול עליון של מבנה תכולת 

 . כל תכולת מגורים יש לבטח בנפרד-לתכולה כולל כיסוי רעידת אדמה
 !י מבוטח "חתום ענספח ה/  מגורים כפוף להמצאת מסמך תכולתביטול כיסוי רעידת אדמה ל

 . אלא אם סוכם אחרת–ס "כיסוי תכשיטים  במסלול כה כולל  אינוכיסוי* 

 . בכפוף להוספת דמי ביטוח–מבטחת האו כיסויים נוספים בתאום מראש עם /ניתן להרחיב גבולות אחריות ו •
 

 :)פרק חובה (שלישיצד כלפי חבות  -' פרק ד .ד
 ,כפוף לתנאי וסייגי הפוליסהב, למקרה ולתקופה₪  1,500,000גבול עליון 

 , למפורט בראש ההצעהמעבר  , נוסףאו/ושונה  עיסוק  כוללינו א הכיסוי  *
  .גין היות המבוטח בעל דירת מגורים לשימושו העצמיבחבויות אך כולל    
 . זובוטחו במפורש בפוליסהשמבנה ותכולת דירת מגורים האמור מתייחס אך ורק ל   

 דברהוהחיטוי /    הכיסוי מורחב בזאת לכלול חבות כתוצאה מריסוס 
  ₪ 150,000של עד  חבות זו מוגבלת לגבול עליון ) בתנאי כי בוצע לשימוש עצמי(  

 ).כצד שלישיהיו בחזקת  ילא בעלי חיים –למען הסר ספק (,    למקרה ולתקופה
 

 :)11110סעיף (  חבות מעבידים–' פרק ה .ה
 .העוסקים בפעילות כמפורט בראש ההצעה –  עובדים3עד  :חבות מעבידים

 לשלושה עובדים  לשמעהרחב חבות מעבידים  עובדים יש לרכוש 3ימים מעל באם קי
 ).כיסוי אינו כולל עובדי שטחים בשטחיםה( עובדי משק רפת בלבד –או עובדים זמניים /ו
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 : אשר יהווה נספח לפוליסת ביטוח– וטרינר המטפלרופא אישור 
  !)ורחבבמסלול מכיסוי בעלי חיים הגשת הצעה ללתנאי נספח זה הינו (
 
 

 __________________מספר רשיון _____________________________ המטפל הוטרינר/ שם הרופא
 

 ____________________ טלפון __________________________________________כתובת 
 

 
 _________בישוב   _______________  :המבוטחשל עדר ההריני מאשר בזאת כי  .1

 .  ורצוףידי באופן שוטף-מטופל על      
 
 ."כמות ראשים"הנני מאשר כי מצבת העדר היא כמפורט לעיל תחת הסעיף , כן-כמו .2

 
 . הריני לאשר שבדקתי את העדר ולפי מיטב ידיעתי מצב הבריאות בעדר תקין, כן-כמו .3

 ).למעט המפורט בהערות להלן(אין ולא היו בעיות רפואיות מיוחדות בשנה האחרונה 
 
 .ל" העלולים להוות סכנה לעדר הנבעדרים סמוכיםמגיפות מדבקות / על מחלותלא ידוע לי .4
 
ומוחזק בהתאם להוראות והנחיות   מתאים לגידול פת זוהנני מאשר כי הממשק בר, בנוסף .5

 .השירותים הוטרינרים
 
 .ידוע לי כי האמור בזאת הינו תנאי לכיסוי ביטוחי .6
 
 
 ______________________________________________________    :הערות .7
 

______________________________________________________ 
 

 
 

.....…………… ……………………… ……………………… 
 שם הוטרינר המטפל חתימה תאריך
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