
2 נט של נת הק ו ם0פ כע  rmi orc ביסודו
 כחברת 1957 משנת פועלת בחקלץוות, □בע מקי לביסוח קרן - קנם הביטוח חברת
 ביניהם: נוספים, יים1חקלץ ץותונים 14 עם בשותפות עטקית, ממשלתית ביטוח

 מגדלים. וץותוני החקלץויות הייחור מועדות החקלץוי, הץויחוד הץויכרים, התץוחדות
 המערבי, בעולם המובילות לביו נחשבת והיץ! מבוטחים ו7מ־םםם, למעלה לחברה

 השונים. החקל\וות לענפי ביטוחיים פתרונות במתו
לחלב בבקר ונות0ץו לביטוח מעודכנת הצעה יש לקנט גם

 חברת קנט, ^
II שמבטחת הביטוח 
 נזקי כנגד החקלאות את

בחקלאות, טבע
 את אלו בימים מחדשת

 בעדר אסונות ביטוח
 לקראת לחלב, הבקר
.2009 -2008 עונת

 לחלב, הבקר לביטוח בנוסף הינו זה ביטוח
 בישראל. החלב לענף המועצה בשיתוף הנרכש

 סיכונים כנגד ביטוחית הגנה מאפשר הביטוח
 כתוצאה פרות תמותת כגון, למנעם ניתן שלא

 דחופה, שחיטה חריגים, ואירועים ממחלות
 3 עד של לתקופה החלב תפוקת אובדן

קנט ועוד. חריגה מתמותה כתוצאה חודשים

קנט
טבע נזק׳ לביטוח קרן

 ביטוח: מסלולי שני בין לבחור מאפשרת
 הכחול. הדף ומסלול קבוע מחיר מסלול

 המחירים זה במסלול - קבוע פיצוי מסלול ו.
 מאפשר הביטוח מראש. וידועים קבועים
 או לאירוע נזק של במקרה פיצויים תשלום

 לאירוע, נזק של במקרה מצטברים. נזקים
 הנזק סכום כאשר הפיצויים, תשלום יינתן

 נטו ש״ח 28,000מ- גבוה יהיה לאירוע
 העצמית ההשתתפות תהיה זה )במקרה
אירוע(. לאותו ש״ח 28,000

 לפי יקבע הפיצוי מצטברים, נזקים של במקרה
 הפיצויים תשלום אופנים: בשני העדר גודל

 בניכוי נטו, המצטברים הנזקים כל בעבור
 מערך 5% של בשיעור עצמית השתתפות

 סכומי ובניכוי ₪, 60,000מ- פחות ולא העדר,
 במהלך למבוטח קנט ששילמה הביטוח תגמולי
 הפיצויים תשלום שני, אופן הביטוח. תקופת
 בניכוי נטו, המצטברים הנזקים כל בעבור

 העדר, מערך 8% בשיעור עצמית השתתפות
 סכומי ובניכוי ₪, 32,000מ- פחות ולא

 במהלך למבוטח קנט ששילמה הביטוח תגמולי
הביטוח. תקופת

 המחיר זה, במסלול - הכחול הדף מסלול .2
השוק, מחירי עפ״י ונקבע מראש ידוע אינו

 שופרו זה במסלול הנזק. קרות בעת שיהיו
 גובה את לבחור האפשרות )למשל, התנאים

 רמות שלוש בין העצמית ההשתתפות
 ממחיר אחוז לבחור האפשרות או ביטוח,
 ועוד(. הכחול בדף המתפרסם הפיצוי

 כגון: מהטבות המגדלים ייהנו זה במסלול
 העדר ערך פי על הנקבע אחריות גבול

 התמורה הכחול, הדף למחירון בהתאם
 - והכילוי הפינוי הוצאות בעבור שתתקבל

 נזקי גם מכסה הביטוח מהפיצוי. תקוזז לא
 ללא מהיר הוא הפיצוי בנוסף, והרעלה. אש

 תמותה, במקרה הנזק בהוכחת צורך
ועוד. מצטברים לנזקים פיצוי בחישוב

 קנט: הביטוח חברת מנכ״ל גינזבורג, דודי
 שונים לאסונות עדים אנו האחרונות ״בשנים

 שפגעה הבוטוליזם מחלת כמו, הבקר בענף
 חריגים תמותה אירועי וכן רבות, ברפתות
 כבדים נזקים והסבו שונות ברפתות שאירעו

 חשופים והחקלאים החקלאות לרפתנים.
 כמגן משמש והביטוח תמידי באופן לנזקים
אלו." נזקים בפני חשוב

 הוא לביטוח להצטרפות האחרון המועד
30.01.2009. ■
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