בקשה לעריכת פוליסה לביטוח בעלי-כנף
לפיטום ולהטלה (ביצי מאכל) Livestock

מספר מבוטח/לקוח
מספר סוכן

לתשומת לב ממלא הטופס:
אנא הקפד על מילוי מדויק של הפרטים המבוקשים בכל השאלות שבטופס בהתאם לעניין.
אי-דיוק בפרטים עשוי להיחשב כאי-עמידה בחובת הגילוי על-פי חוק חוזה הביטוח ,התשמ"א ( 1981 -להלן "החוק") ולהקטין את תגמולי הביטוח ,בכפוף
להוראות החוק .בקשה זו מהווה חלק בלתי נפרד מ"פוליסה לביטוח בעלי-כנף" של המבטח .כל הפרטים והתנאים בבקשה זו כפופים לאלו האמורים
בפוליסה זו ,אלא אם נרשם במפורש אחרת ברשימה.
כל הסכומים הנקובים בבקשה זו הם בשקלים חדשים ,אלא אם נרשם במפורש אחרת ברשימה.
אנא ענה על הטופס במלואו וסמן במקומות המתאימים  Vבעיגול ליד התשובה המתאימה לך.

א .פרטי המציע ותקופת הביטוח
שם המציע

תקופת
הביטוח

מספר זיהוי/תאגיד

מתאריך

כתובת המציע

פרטי
האחראי
לתיאום

עד תאריך (בחצות)
מיקוד

מספר טלפון

שם מלא

מספר טלפון נייד

מספר פקס

כתובת דואר אלקטרוני

@

ב .תביעות קודמות (השאלות שלהלן הן מהותיות ועליך לדייק ולמלא כל פרט .אם אין מספיק מקום יש להוסיף דף נפרד)
האם היית מבוטח בעבר בביטוח בעלי-כנף לפיטום ולהטלה (ביצי-מאכל)  Livestockאו ביטוח דומה?
אם כן ,רשום את שם החברה המבטחת:
לא כן

האם סירבה חברת ביטוח כלשהי לחדש או קבעה תנאים מיוחדים לחידוש או ביטלה מיוזמתה פוליסה שלכם לביטוח בעלי-כנף לפיטום ולהטלה (ביצי-מאכל)
 Livestockאו ביטוח דומה?
אם כן ,פרט:
לא כן
נא פרט את כל אירועי הביטוח והנזקים במשך  3השנים האחרונות שאירעו לבעלי-כנף ו/או בקשר עם בעלי-כנף ,בין אם היית מבוטח ובין אם לאו:

ג .מסלולים לביטוח ( -סמן ב V-את מסלול הכיסוי המבוקש)
סוג מסלול הכיסוי

ההשתתפות
העצמית הבסיסית

מסלול א
 -כיסוי צר

בעלי הכנף

מסלול ב
 -כיסוי רחב

לעופות לפיטום
לתמותה ו/או לשחיטת דחק ו/או להרעלה של בעלי הכנף המבוטחים וכן לגניבתם 10% ,מהנזק ,ולא פחות
למטילות (ביצי מאכל) למעט תמותה ו/או שחיטת דחק ממחלות ו/או ממגפות
מ  12,000-ש"ח לאירוע
לתמותה ו/או לשחיטת דחק ו/או להרעלה של בעלי הכנף המבוטחים וכן לגניבתם,
להודים לפיטום
 15%מהנזק ,ולא פחות
למעט תמותה ו/או שחיטת דחק ממחלות ו/או ממגפות.
מ  20,000-ש"ח לאירוע
סף פיצוי  10%מערך בעלי הכנף בלול הניזוק ביום התחלת הנזק.

לתמותה ו/או לשחיטת דחק של בעלי הכנף המבוטחים ,למעט תמותה ו/או שחיטת דחק
ממחלות ו/או ממגפות ,מהרעלה ,מאבדן או מנזק הנובע מגניבה או מכל ניסיון לכך.

 6,000ש"ח לאירוע

בכל המסלולים  -אפשר להגדיל את סכום ההשתתפות העצמית תמורת הנחה בדמי הביטוח כמפורט בהמשך.

כיסוי נגד גניבה ייכנס לתוקף בכפוף לביצוע סקר הגנות ,יישום המלצות הסוקר במלואן ואישור המבטח.
ד .הרחבות לביטוח ( -סמן ב V-את סוג ההרחבה המבוקשת)
סוג ההרחבה

כיסוי התפתחות

בעלי הכנף (משקל)
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כיסוי התפתחות
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בעלי הכנף (הטלה) -
לעופות להטלה
(ביצי מאכל)

עופות לפיטום ,הודים לפיטום ,אווזים לפיטום ,ברווזים לפיטום ופרגיות להטלה (ביצי מאכל).
אבדן או נזק כלכלי שייגרם למגדל כתוצאה מאי-התפתחות העוף/ההודי למשקל הנורמטיבי ( 80%
מטבלותאהרוני או שפיר העדכניות וטבלת ההתפתחות הנורמטיבית לפרגיות להטלה).
על המבוטח להודיע מיידית למבטח על כל פיגור בהתפתחות בעלי הכנף שמעל ל  12%-מההתפתחות
הנורמטיבית .ההודעה הנדרשת לעיל היא אמצעי להקלה בסיכון ואי-עמידה בה עשויה להפחית
את תגמולי הביטוח או אף לשלולם בהתאם לסעיפים  19 , 18ו  21-לחוק חוזה הביטוח,
התשמ"א . 1981 -
אבדן או נזק כלכלי שייגרם למגדל כתוצאה מירידה אל מתחת לקו  80%מגרף ההטלה הנורמטיבי
למטילה בלהקה כתוצאה מנזק מכוסה.
על המבוטח להודיע מיידית למבטח על כל עיכוב בהתפתחות כושר ההטלה של בעל הכנף ברמה של
יותר מ  12%-מהרמה הנורמטיבית .ההודעה הנדרשת לעיל היא אמצעי להקלה בסיכון ואי-עמידה
בה עשויה להפחית את תגמולי הביטוח או אף לשלולם בהתאם לסעיפים  19 ,18ו  21-לחוק
חוזה הביטוח,התשמ"א .1981 -

ההשתתפות
העצמית הבסיסית

 10%מהנזק ,ולא פחות
מ  12,000-ש"ח לאירוע

 15%מהנזק ,ולא פחות
מ  12,000-ש"ח לאירוע
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למען הסר ספק ,חנק כתוצאה מכשל מערכות (למעט בלולי סככות פתוחות) מכוסה בשני המסלולים ובכפוף
להפעלת מערכות התראה והגנות אחרות המופיעות בפוליסה.
חתימת המציע:
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ה .פירוט עופות לביטוח ( -סמן ב V-את סוג העופות לביטוח ואת המסלול הנבחר)
עופות לפיטום

מטילות (ביצי מאכל):
הודים:

סוג הלול

מספר הלולים
ומיקומם

מטילות ביצי מאכל (מעל גיל  3חודשים)
פרגיות להטלה (גידול עד גיל  3חודשים)
הודים עד  42ימים
הודים מ  43-עד  176ימים
הודים  176-1ימים
תעריף בש"ח
סה"כ לתשלום
שטח הלולים
סיכונים
מסלול ב
מסלול א
בש"ח
במ"ר
כיסוי רחב
כיסוי צר
אש
סיכונים אחרים
אש
סיכונים אחרים
אש
סיכונים אחרים
אש
סיכונים אחרים
אש
סיכונים אחרים
אש
סיכונים אחרים

לולים בסככות
(סככות פתוחות)
לולי אוורור אורך עם מנגנון
נפילת וילון מחוסר מתח חשמל
לולים מבוקרים ומאולצים
מטילות (ביצי מאכל)
הודים בלולים ,בסככות ובבתי
אימון רגילים
הודים בבתי אימון מבוקרים
ומאולצים

0.47
1.77
1.28
5.16
3.23
8.88
1.15
4.63
1.15
4.63
1.76
7.11

0.08
0.67
0.52
4.72
0.88
8.00
0.08
0.88
0.08
0.88
0.55
5.22

יש לבטח את כל בעלי הכנף כדי להימנע מתת-ביטוח .דמי-ביטוח מיזעריים  1,600 -ש"ח

ו .הנחות אפשריות ( -סמן ב V-את ההשתתפות העצמית המבוקשת)
מסלול א  -כיסוי צר
השתתפות עצמית בסיסית  6,000ש"ח
בעבור הגדלת ההשתתפות העצמית לאירוע לסך

 12,000ש"ח
10%

הנחה בשיעור ()%

 40,000ש"ח
30%

 26,000ש"ח
20%

 56,000ש"ח
40%

מסלול ב  -כיסוי רחב  -עופות לפיטום ומטילות (ביצי מאכל)
השתתפות עצמית בסיסית  10% -מהנזק ,לפחות  12,000ש"ח לאירוע:
בעבור הגדלת ההשתתפות העצמית בשיעור  10%מהנזק ,סכום מזערי לאירוע לסך
הנחה בשיעור ()%

 40,000ש"ח
30%

 26,000ש"ח
20%

 56,000ש"ח
40%

מסלול ב  -כיסוי רחב  -הודים לפיטום
השתתפות עצמית בסיסית  15% -מהנזק ,לפחות  20,000ש"ח לאירוע:
בעבור הגדלת ההשתתפות העצמית בשיעור  15%מהנזק ,סכום מזערי לאירוע לסך

 40,000ש"ח
10%

הנחה בשיעור ()%

 56,000ש"ח
20%

למען הסר ספק ,סף הפיצוי נשאר זהה בכל מקרה של הגדלת השתתפות עצמית.

ז .הרחבות נוספות ( -סמן ב V-את סוג ההרבה המבוקשת)
סוג ההרחבה
הרחבה לכיסוי התפתחות העוף

סוג העוף

מספר הלולים ומיקומם

תעריף בש"ח

1.60
1.60
1.60
1.15

עופות לפיטום
הודים לפיטום
פרגיות להטלה

הרחבה לאבדן כושר הטלה

שטח הלולים
במ"ר

סה"כ לתשלום בש"ח

מטילות מעל  3חודשים

ח .בסיס השיפוי
ACC
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לעופות לפיטום ,הודים לפיטום ומטילות (ביצי מאכל) עד גיל  3חודשים.
השיפוי על-פי ערך העוף ביום השיווק בניכוי ניצולת ,תמותה טבעית והוצאות נחסכות.
(להודים – יום השיווק הקובע הוא בגיל  42ימים; למטילות (ביצי מאכל) – בגיל  3חודשים).
למטילות (ביצי מאכל) מעל גיל  3חודשים.
ערך העוף ביום השיווק בתוספת מרבית של  300ביצים למטילה בניכוי ביצים שכבר שווקו ובניכוי ניצולת ,תמותה טבעית והוצאות נחסכות.
גבול אחריות מרבי לאירוע ולכל תקופת הביטוח הוא  1,400,000ש"ח (  200,000ש"ח לנזקי גניבה).
גבול אחריות להוצאות רפואיות לאירוע ולכל תקופת הביטוח הוא  40,000ש"ח.
סה"כ דמי-ביטוח בעבור עופות והודים לפיטום ,מטילות (ביצי מאכל)
למען הסר ספק :מבנים ,ציוד ומערכות הספקה אינם מכוסים במסגרת פוליסה זו.
חתימת המציע:
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הצהרת המועמד לביטוח
 .1אני מצהיר בזה שכל תשובותיי מלאות ונכונות לכל פרטיהן ,ושלא העלמתי עובדות או פרטים מהותיים כלשהם המתייחסים להערכת הסיכון על ידי
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ (להלן "החברה") .מוסכם בזאת כי הצעה זאת תהווה בסיס לחוזה הביטוח ביני ובין החברה .ידוע לי כי
השאלות המופיעות בטופס הצעה זה תחשבנה כעניין מהותי על פי הוראות סעיף  6לחוק חוזה הביטוח התשמ"א .1981
 .2אני מאשר שמסרתי לחברה ,לרבות באמצעות מי מטעמה (לרבות סוכן הביטוח) ,את המידע אודותיי ואודות צדדים שלישיים (להלן "המידע") מרצוני
החופשי .אני מאשר שאני מורשה למסור את המידע וכי המידע שברשות החברה ו/או מי מטעמה ,הכולל גם מידע שיתקבל במהלך הטיפול בפוליסה,
יישמר על-ידי החברה וחברות הבנות שלה (קבוצת ביטוח חקלאי) ו/או מי מטעמן ,למטרות המפורטות במדיניות הפרטיות של החברה ,לרבות לצורך
מתן ושיווק של שירותים ו/או מוצרים שלהן ,על-ידן ו/או על-ידי מי מטעמן ,הפקת פוליסות ביטוח ,טיפול בתביעות ובבקשות שונות ,שימור קשר עם
לקוחות ,אחסונו וטיובו של המידע .הובהר לי שחברות הקבוצה מסתייעות בצדדים שלישיים בחלק מהשירותים והמוצרים אותם הן נותנות ,ואני מאשר
שהמידע יימסר לצדדים שלישיים אלה ,לצורך כך .הובהר לי שפירוט מלא אודות האיסוף ,השימוש ,השמירה וההעברה של המידע נמצא במדיניות
הפרטיות של החברה ,הזמינה ב  ,www.bth.co.ilואני מסכים לה.

תאריך

שם המציע

חתימת המציע

לידיעתך!
 .1הרשות בידי המבטח" ,ביטוח חקלאי ,אגודה שיתופית מרכזית בע"מ" ,להחליט על קבלת הבקשה או דחייתה או קבלתה בתנאים מגבילים.
 .2למען הסר ספק מובהר בזאת ,שהחתימה על טופס בקשה זה ,בין אם אמור בעריכת ביטוח חדש ובין אם בחידוש ביטוח קיים ,אינה מחייבת את המבטח" ,ביטוח חקלאי,
אגודה שיתופית מרכזית בע"מ" ,לקבלת הביטוח בחלקו או במלואו ,ורק אישורו בכתב יהווה אישור לכיסוי ביטוחי.
 .3מוסכם בזאת ,שאם תוצא פוליסה ישמשו טופס בקשה זה ביחד עם כל מידע שצורף אליו ,בסיס לחוזה הביטוח ,ויראו אותם כאילו צורפו לפוליסה והם מהווים חלק ממנה.

חתימת מורשה החתימה
תאריך

חתימה וחותמת

שם החותם ותפקידו

קבלת מידע באמצעים טכנולוגיים
אנא סמן את האפשרות הנכונה:
אני לא מסכים
אני מסכים
לקבל מהחברה באמצעות כלים טכנולוגיים ,כולל באמצעות דואר אלקטרוני ,SMS ,פקס ,חשבון אישי מקוון ועוד ,את הפוליסה וכל מידע ו/או הודעה ו/או מסמך
נוספים (כולל ביחס לפוליסות אחרות שברשותי) ,וכולל כאלה שהועברו אליי עד כה בדואר רגיל ,לפי שיקול דעתה של החברה ובכפוף להוראות הדין .ידוע לי
שבכל עת אוכל להסיר את פרטיי מרשימת התפוצה לקבלת מידע בערוצי התקשורת האלקטרוניים ,באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות של החברה או לסוכן
הביטוח או באתר החברה.
תאריך

שם המציע

חתימת המציע

הסכמה
אני מסכים ש"ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ" (להלן "החברה") ו/או מי מטעמה לרבות חברות הבנות שלה ישלחו אליי מפעם לפעם ,הצעות
שיווקיות ,דיוור ישיר ודברי פרסומת ,באמצעות פקס ,דואר אלקטרוני ,מערכת חיוג אוטומטי או הודעת מסר קצר ( ,)SMSשיחות טלפון וכדומה .הובהר לי שאינני
חייב לתת את הסכמתי לקבלת הצעות כאמור ,ושככל שאתן את הסכמתי ,אוכל לחזור בי בכל עת באמצעות אתר החברה ו/או פנייה לחברה בדוא"ל:
 service@bth.co.ilאו בפקס .03-5612379
*החתימה על סעיף זה אינה מהווה תנאי להתקשרות עם החברה.
תאריך

שם המציע

חתימת המציע
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