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קנט פיצתה את מגדלי העופות בסכום של כ 64-מליון ₪
בשנת 6104
מרבית הפיצויים שולמו בעקבות נזקי מחלת הניוקאסל בענפי הלול השונים
קנט ,שילמה למגדלי העופות כ 14-מליון  ₪בשנת  .2014כך עולה מנתוני הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות
המציינת השנה  05שנות פעילות ,לקראת חידושי הביטוח בענפי הלול .מרבית הפיצויים שולמו בעקבות מחלת
הניוקאסל בענפי הלול השונים .הביטוח כנגד מחלת הניוקאסל נרכש גם השנה ע"י המועצה לענף הלול ויקיף את
כלל שלוחות ענף הלול .במסגרת הביטוח תעניק קנט למגדלים מענה כולל ומהיר במקרה של פגיעה בעופות וכן
טיפול מרוכז תחת מנגנון ביטוחי אחד .הביטוח עבור מחלת הניוקאסל יהיה תקף בתנאי שקודם לפרוץ המחלה
מולאו כל התנאים הנדרשים על פי חוזה הביטוח והנחיות השירותים הווטרינריים.
הרחבת הביטוח כנגד מחלת הסלמונלה  -כזכור בסוף שנת  2014השיקה קנט ב יטוח חדש כנגד מחלת הסלמונלה
בלולים .הביטוח מיועד ללולנים בשלוחות הפטם ,ההטלה ותרנגולי ההודו לפיטום .מדובר בביטוח בסיסי כנגד
מחלת הסלמונלה מהזנים אינטריטידיס וטיפימוריום .הביטוח כולל כיסוי ביטוחי למקרים של תמותת עופות
שחלו במחלת הסלמונלה ,המתת עופות במקרה של צו או הוראה בכתב ע"י השירותים הווטרינריים ,או פיצוי
עבור שחיטה וטיפול תרמי בבשר הנגוע.
בשלוחות הפטם ,הרבייה הקלה והכבדה ובענף תרנגולי ההודו חידוש הביטוח נעשה בשיתוף עם מועצת הלול
המבטחת בביטוח בסיסי את כלל המגדלים .קנט מציעה ללולנים ביטוחים מורחבים ומש ופרים בשלוחות הלול
שבמסגרתם יוכלו להקטין את ההשתתפות העצמית ו/או להגדיל את סכומי הפיצוי המירביים.
לדוגמה7
בשלוחת הפטם  -ניתן להגדיל את סכום הפיצוי המירבי באמצעות רכישת ביטוח מורחב ( ₪ 11לעוף ,לעומת 12.1
 ₪בביטוח הבסיסי) וכן להקטין את גובה ההשתתפות העצמית.
בביטוח תרנגולי ההודו  -המועצה לענף הלול רכשה בקנט ביטוח בסיסי בקנט לכל מגדלי תרנגולי ההודו לפיטום,
כאשר סכום הפיצוי בביטוח הבסיסי הינו  ,₪ 51.1לעומת זאת ,בביטוח המורחב הכיסוי המירבי יוכל להגיע ל-
 ₪ 121לעוף.
תוכניות הביטוח המורחבות תוכננו ופותחו מתוך מודעות והכרה בצרכים הייחודיים של הלולנים והן מהווה כלי
חשוב לניהול הסיכונים הקיימים בלולים ומאפשרות הגנה טובה יותר על העסק החקלאי וייצוב מהותי בהכנסות
במקרה של נזק.

בנוסף לביטוחים המורחבים בשלוחות הלול ,ניתן לרכוש בקנט ביטוח עופות כנגד אש ופגיעה תאונתית בלולים.
התכנית מציעה השלמה לביטוח הלול ונותנת כיסוי לתמותת עופות ולמבני הלול וציודם כתוצאה מאש ופגיעה
תאונתית ,העשויים ל גרום לנזקים כספיים גבוהים למגדלים כפי שנוכח בעבר.
אודות קנט
חברת הביטוח קנט  -קרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות ,פועלת משנת  1641כחברת ביטוח ממשלתית עסקית
בשותפות עם ארגונים חקלאיים נוספים ,ביניהם 7התאחדות האיכרים ,האיחוד החקלאי ,מועצת הייצור
החקלאית וארגוני מגדלים .לחברה למעלה מ –  11,000מבוטחים והיא נחשבת לבין המובילות בעולם המערבי
במתן פתרונות ביטוחיים לענפי החקלאות השונים.

