אגף ביטוח כללי
המחלקה החקלאית
פקס03-7569501:

בית איילון ביטוח :רח' אבא הלל סילבר  12רמת-גן  52008,ת.ד10957.

הצעה ובקשה לעריכת פוליסה לביטוח משק חקלאי ,רפתות – חלב.
)הצעה זו תקפה אך ורק למשקים העומדים בתנאי "הרפורמה במשק החלב"(
שם המבוטח_____________________________ :כתובת______________________________:
ת.ז/.ח.פ תאגיד ______________________:סלולרי __________:פקס___________________ :
תקופת הביטוח :מ____________ עד ___________ שם סוכן _____________ :מס'__________:
בקשה זו מהווה חלק בלתי נפרד מפוליסה לביטוח חבר מושב "הכל-בה" מהדורה  1.2004של המבטחת.
כל הפרטים והתנאים בהצעה זו כפופים לפרטים ולתנאים האמורים בפוליסה הזו ונספחיה,
אלא אם צוין במפורש אחרת בכפוף לאישור מראש ובכתב מעת מבטחת.
הצעה זו מבוססת על תעריפים ייחודיים ל"משק פעיל" ובהתאם לעיסוק שיוגדר להלן ובכפוף לקיום
ההתנאות הכלולות בהצעה.

מהות  /עיסוק  /הפעילות  -רפתות לעדרי חלב ,מיקום הרפת המוצעת לביטוח._____________:
• למען הסר ספק,
סעיף שלגביו לא מולאו פרטים וצוינו דמי הביטוח בטבלת הריכוז דמי ביטוח המצורפת בזאת,
ייחשב בזאת כהסכמה מראש של המבוטח כי המבטחת אינה נדרשת לבקשת  /כיסוי ביטוחי
כלשהו לגביו.
• טרם עריכת החיתום  -יש לצרף העתק אישור "מכסות חלב" עדכני למשק האמור ,להצעה זו.

הצהרת מבוטח:
אירועים  /נזקים )או מחלות בעדר( שאירעו בשלוש השנים האחרונות )גם אם לא היו מבוטחים(,

הצהרה זו מתייחסת לאירועים המתייחסים הן לפרקי הרכוש והן לפרקי החבויות !
מהות האירוע  /הנזק

מועד ארוע  /נזק

שווי הנזק

בוטח באמצעות:

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

•

הנני מאשר בזאת כי אני מנהל ספר עדר עדכני מנוהל כנדרש ,או תוכנת מחשב מקבילה ,ידוע לי כי ניהול
ספר העדר/התוכנה הינו תנאי מקדים לקבלת תגמולי ביטוח כלשהם בגין אירוע בקשר עם בעלי החיים.

• למען הסר ספק:

אין בקיום התנאות מיגון ו/או עמידה בהתנאות ו/או בהרחבות הפוליסה ,משום הכרה
בכיסוי ביטוחי אלא אם הכיסוי ו/או הרחב אחר נרכש במפורש ו קיבל את אישור המבטחת.

מסלול סימון ורישום ) D.N.Aבכפוף להסכם שרות ספק שירותים ואישור המבטחת(:

•

בקשה להצטרף למסלול סימון וזיהוי ראשי בעדר באמצעות קוד ) DNAאין באמור לפגוע בשאר תנאי הכסויים(,

הנני מאשר בזאת למבטחת לקבל את כל נתוני רישום העדר ממאגר  DNAומאפשר בזאת למבטחת
לעדכן את מספר וכמות ראשי העדר שברשותי בהתאם לדיווח אשר יתקבל מעת לעת ממאגר ה .DNA
)האמור אינו סעיף חובה – מיועד רק למבוטחים המבקשים להצטרף למסלול האמור כמפורט במשך(.
חתימת המבוטח )בקשה להצטרף למסלול סימון _________________( D.N.A
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להלן פרוט תנאי ונספחי ההצעה ,המהווים חלק בלתי נפרד מטופס ההצעה:

א.

פרק א'  -כיסוי לרכוש והרחבות נוספות:

א.1.

מבני המשק ותכולתם בגבול עליון של  ₪ 2,400למ"ר
או בסעיפים נפרדים:
מבנה משקי )ללא תכולה( בגבול עליון של  ₪ 1,200למ"ר )סעיף (05020
תכולה במבנה המשקי בגבול עליון של  ₪ 900למ"ר )סעיף (05020
משרד המשמש לעיסוק המצוין בהצעה )המצוי בחצר המשק בלבד() ,סעיף :(05077
מבנה בגבול עליון של ₪ 120,000
תכולתו בגבול עליון של ₪ 30,000
סככת מתבן ותכולתה )בכפוף לקיום התנאות מיגון מפני אש() ,סעיף :(05130
עד גבול עליון של :מבנה סככת מתבן  ₪ 30,000למקרה ולתקופה.
תכולת סככת מתבן  ₪ 70,000למקרה ולתקופה.
הרחב רכוש במעבר עד גבול עליון  ₪ 60,000למקרה ולתקופה) ,סעיף .(05540

א.2.
א.3.
א.4.
א.5.
א.6.

פרק זה כולל כיסוי בגין נזקי טבע לרכוש בהתאם למסלול הכיסוי שנבחר ותנאיו,
אלא אם צוין אחרת ,בכל מקרה כיסוי אינו כולל נזק מרעידת אדמה )אלא אם נרכש במפורש(.
גבול עליון מקסימאלי למכלול סעיפי פרק א' )בתנאי כי נרכשו במפורש בפוליסה( ,הינו
 ₪ 2,500,000למקרה ולתקופה .זאת בהתאם לגבול העליון לכל סעיף וסעיף  -הנמוך מביניהם.
גבול עליון לפריצה  /שוד ו/או נזק בזדון לרכוש המשקי מוגבל לכדי  ₪ 150,000למקרה ולתקופה
אלא אם צוין אחרת ,גבול עליון למלאי חומרי ריסוס  /הדברה הינו  ₪ 20,000למקרה ולתקופה.
)סעיף (05020

מתייחס אך ורק לרכוש אשר בוטח במפורש בפרק א' בפוליסה זו.

של בע"ח( עד גבול עליון  ₪ 60,000למקרה ולתקופה) ,סעיף .(05552
מוסכם ומוצהר בזאת כי כיסוי זה אינו כולל ציוד מכון חליבה /ואו רובוט חליבה גם אם
בוטחו במפורש ברכוש בפרק א' בפוליסה זו.

א.7.

הרחב גניבה )למעט

א.8.

הרחב קלקול סחורה בקירור )כתוצאה מאש( עד  ₪ 60,000למקרה ולתקופה) ,סעיף (05570
* הכיסוי אינו כולל נזק כתוצאה ו/או בקשר לשינוי טמפ' ו/או משבר מכני.
לעניין זה נא עיונכם בתנאי הכיסוי להרחבת נזקים משבר מכני.
מבני סככות רביצה וציודם ,בגבול עליון של  ₪ 18,500לראש  /חולבת) ,סעיף :(05110

א.9.
מתייחס לסככות אשר עומדות בתנאי הרפורמה לענף) ,כולל סככות טיפול ועמדת וטרינר(
כולל ציודו כגון :יח' צינון ואוורור ושקתות  /מתקני שתייה  /תאורה  /לוחות חשמל
ו/או פיקוד ובתנאי שהינם מצויים בתחום הרפת ,ואינם מהווים חלק ממערכות נלוות
נוספות הניתנות לביטוח נפרד ע"פ סעיפי  /תנאי הצעה זו.
א .10.מבנה מכון החליבה בגבול עליון של עד  ₪ 2,000למ"ר) ,סעיף .(05111
האמור בסעיף זה מתייחס למבנה מכון חליבה ללא רכוש ו/או ציוד.

א .11.ציוד מכון החליבה על בסיס סכום ביטוח )בערך כינון  -כחדש( )סעיף ,(05111

כגון -עמדות חליבה  /רובוט חליבה  /מיכלי אחסון חלב  /יח' קרור /
מערכות חשמל  /משאבות  /מע' בקרה  /מע' פנאומטיות  /גנרטור /
וכל ציוד אחר הקיים במכון חליבה שיפורט בנספח נלווה.
* מותנה ברכישת כיסוי לסככות רביצה ומבנה מכון חליבה.
* למען הסר ספק  -הכיסוי הניתן הינו על בסיס אש מורחב בלבד ,ואינו כולל הרחבות
ו/או כיסויים הניתנים לביטוח באמצעות שאר סעיפי ההצעה.

א .12.הרחב כיסוי שבר מכני למערך חליבה )בערך כינון  -כחדש() ,סעיף . (11210
* כיסוי זה מהווה הרחבה הכרוכה בתוספת דמי ביטוח ומיועד רק לציוד אשר בוטח בביטוח רכוש
בסעיפים המפורטים לעיל ובכפוף לסקר מטעם מבטחת טרם מתן הכיסוי )עלות הסקר תהא ע"ח המבוטח(.
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א .13.כיסוי ציוד אלקטרוני למערך חליבה) ,סעיף .(11410
* כיסוי הינו כפוף להמצאת רשימת ציוד  /רכוש כמפורט בנספח המצורף להצעה,
)הרחבה זו אינה כולל כיסוי לתוכנות ו/או מאגרי מידע ו/או נתונים(.
* ההרחבה מותנת ברכישת כיסוי לציוד מכון חליבה.
א .14.הרחבה בגין כיסוי לקלקול חלב ) -סעיף :(5242
כתוצאה משבר מכני ו/או שינוי טמפרטורה .ההרחבה מוגבלת לתכולת חלב של עד חמש חליבות
בלבד למקרה אך לא יותר מגבול עליון של  ₪ 35,000למקרה ו ₪ 70,000לתקופה.
בתנאי שחלפו  45יום מאירוע קודם )בין אם היה והתקבל תגמול ובין אם לאו(,
הכיסוי בכפוף לקיום מערכות התרעה ואזעקה בנוסף למערכת הבקרה  /ההפעלה,
כמפורט בתנאי הפוליסה.
* כיסוי זה ניתן לקבל רק באם בוטחו מערכות קירור בכיסוי "שבר מכני" בפוליסה זו.

א .15.הרחבה בגין כיסוי לאיכות החלב) -סעיף :(5243

כתוצאה מהמצאות חומר זר ו/או חמיצות ו/או פסילת החלב ובתנאי כי המבוטח נהג
על פי הוראות וטרינר ו/או תקנון מועצת החלב וכל תקנה ודין .מוחרג כיסוי כתוצאה
מקלקול ו/או תקלה במערך החליבה ו/או כתוצאה מאחסון לקוי של החלב.
השיפוי יחושב על בסיס מחיר מטרה בשער המשק ולא כולל קנסות ו/או היטלים,
הכיסוי עד גבול עליון של  ₪ 45,000למקרה ועד  ₪ 90,000לתקופה,
)בתנאי כי חלפו  45יום מאירוע קודם(.

סעיף זה מותנה ברכישת כיסוי ביטוחי מסוג "מורחב" לעדר החולבות  /מבכירות בפוליסה זו.
תגמול לכיסוי האמור מותנה בקיום הוראות כמפורט לעיל:

* סימון החולבות אשר קבלו טיפול תרופתי כלשהו )כולל סרט צבעוני המוצמד לשתי רגליה האחוריות ,יש ליידע העובדים
החולבים במהות הסימון האמור.
* לפני הכנסת החולבת למערך החליבה יש לשלוח ו/או לבצע דגימה לבדיקת  ,SP-DELVO TESTרק לאחר קבלת תשובה שלילית
ניתן לצרף החולבת למערך החליבה .
* יש לבצע שטיפה וניקוי יסודי לכלי החליבה שבאו במגע עם חומרים תרופתיים.
* יש לבצע הפרדה לפרות אשר עברו טיפול אנטיביוטי ו/או פרות שהמליטו טרם זמנן ו/או שעברו הפלה – לבדיקת נוכחות
חומרים מעכבים בטרם תבוצע חליבה סדירה.
* אין לחלוב פרות אשר אינן מזוהות ע"י מערכות החליבה ,את קבוצת הפרות המסומנות יש לחלוב בסוף החליבה ,טרם חליבתן
חובה לוודא ניתוק ו/או חסימת מעבר החלב הנגוע  /החשוד כנגוע למיכל.
* במקרה של  1/4עטין פגוע ו/או נגוע – יופרד כל חלב הנחלב מאותה החולבת למיכל משני ושאינו נמצא בסמוך למיכל ראשי.
א .16.הרחב בגין כיסוי לירידה בכמות תנובת החלב ) -סעיף :(5244
ירידה בתנובת חלב בעדר המבוטח כתוצאה מאירוע תמותת פרות חולבות ו/או מבכירות
שבגינן אושר תגמול על פי פוליסה זו והירידה בתנובה/אובדן תנובה הינן תוצאה ישירה
ממקרה ביטוח המכוסה ע"פ פוליסה זו .אובדן תנובה יחושב לתקופה של עד שלושה
חודשים מיום קרות מקרה הביטוח ובתנאי כי הכמות עברה סף פיצוי בשיעור של 20%
מהכמות המשווקת בשלושה חודשים שלאחר מועד תחילת האירוע ,ביחס לכמות הנחלבת
בשלושה חודשים החופפים במועדם ,בשנתיים שקדמו למועד האירוע ובהתאמה יחסית
לכמות ראשי חולבות במשק האמור.
התגמול מוגבל בזאת עד  40%מהתנובה למשק האמור ובכל מקרה סה"כ הכמות לתגמול
והכמות המשווקת בפועל לא תעלה על מכסת החלב שאושרה לשנת האירוע.
תגמול יוכר רק על הפרש הכמות הנמוכה מביניהן ,למקרה ולתקופה.

תנאי לתגמול הינו קיום מערך רישום תנובה ממוחשב הכולל את נתוני העבר של כל חולבת בעדר.

הכיסוי מתייחס לחולבות עד גיל שבע שנים ומבכירות.
גבול עליון לתגמול בגין פרה חולבת ו/או מבכירה אשר ניזוקו מאירוע מכוסה ,יהיה
עד  ₪ 4,000לחולבת ועד  ₪ 3,000למבכירה ,אך לא יותר מגבול עליון של ₪ 150,000
לתקופת הביטוח.

בסיס התגמול יהיה מחיר מטרה בשער המשק לרבעון המתייחס למועד האירוע ,בהתאמה לתוצאות
העדר המבוטח בניכוי הוצאות נחסכות.
סעיף זה מותנה ברכישת כיסוי ביטוחי מסוג "מורחב" לעדר החולבות  /המבכירות בפוליסה זו.
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א .17.כיסוי ביטוחי לבעלי החיים  -עדרי חלב  /מפטמה במכלאות,
להלן פרוט גבול עליון לראש ע"פ סיווג בעל החיים:
גבול עליון  /מרבי לשיפוי
סיווג בעל חיים:
 1,200דולר לראש
א .פרות חולבות  -עד גיל  7שנים.
 800דולר לראש
ב .חולבות מגיל  7שנים ועד גיל  10שנים
 500דולר לראש
ג .חולבות מגיל  10שנים ועד גיל  12שנים
 1,000דולר לראש
ד .מבכירות בהריון
 650דולר לראש
ה .עגלות מגיל  90עד  365יום )לא בהריון(
 350דולר לראש
ו .עגלים/ת עד גיל  90יום
 850דולר לראש
ז .עגלי מפטמה מגיל  90ועד  420יום
 1,000דולר לראש
ח .עגלי מפטמה מייבוא עד גיל  420יום
* אלא אם הוסכם בכתב אחרת בכפוף לאישור מבטחת והתאמת דמי ביטוח.
* חלה חובה לבטח את כל העדר .באם חלה הרחבה שמעל  5%במצבת
העדר יש לדווח מידית בכתב לחברת הביטוח על מצבת העדר העדכנית,
)עגלי מפטמה יבוטחו על בסיס מלאי שנתי מקסימאלי(.
א 17.1.פרוט הכיסוי המצומצם לבעלי החיים ) -סעיף :(5215
כיסוי אש מורחב כולל פריצה ,פגיעה תאונתית ע"י כלי רכב ,הכשה ,טרף – בכפוף
לסייגי הפוליסה וקיום התנאות המיגון כמפורט לעיל.
למען הסר ספק :כיסוי גניבה "פשוטה" )בהגדרתו( אינו תקף בגניבת בעלי חיים
גם אם נרכש הרחב גניבה בפוליסה זו .גניבה ממכלאות  /רפתות שאינן מוגנות ו/או
שמערכות ההגנה לא פעלו בהתאם לדרישת המבטחת לא תחשב כפריצה.
פרק זה אינו כולל כיסוי בגין:
נזקי טבע  /הרעלות  /מחלות ו/או כל סיכון אחר שאינו נכלל בכיסויים המפורטים
בזאת מעלה ,כפוף לגבול אחריות עליון לראש ו/או שווי ממשי בהתאם להגדרות
הפוליסה הנמוך מביניהם.

תנאי מוקדם לכיסוי פריצה ו/או שוד לבעלי חיים הינו-
עדר הבקר ימצא במכלאות  /רפתות כאשר השערים הננעלים במנעול בעל קוטר
שלא יפחת מ  11מ"מ והמעוגן בתוך רתק .בהיקף הרפתות ו/או המכלאות שבהן
משוכנים עגלים ו/או עגלות בני  90יום ומעלה ,תהא מערכת אזעקה תקינה ופעילה
בכל עת שהרפת אינה מאוישת בעלת גלאי קרן א.א .בשני גבהים )במקביל לקרקע(
האחד בגובה של כ  40ס"מ מהקרקע והשני בגובה של כ  110ס"מ מהקרקע ,הכוללת
מערכת התרעה בעלת צופר חיצוני בעל עוצמה המותקן במקום גבוה שאינו נגיש
והנשמע בכל מזג אויר .המערכת תכלול חייגן אוטו' לשני מנויי טלפון זמינים בכל
עת או מנוי למוקד שמירה כאשר זמן ההגעה לרפת ממועד הקריאה אינו עולה על  10דקות.
רפתות ללא עגלים  /עגלות ניתן להסתפק בגלאי קרן אחד בהיקף הרפת
ו/או כל מיגון אחר אשר לגביו יוסכם מראש עם המבטחת בכתב טרם הכיסוי הביטוחי.
אירוע גניבה  /פריצה מחייב דיווח מידי למבטחת וקבלת אישור בכתב ממשטרת ישראל.

א 17.2.פרוט הכיסוי המורחב )כולל כיסוי  (Livestockלבעלי החיים )סעיף :(5240
כיסוי זה מהווה הרחבה בגין מקרה מוות כתוצאה מאירוע אחד או יותר שהתרחש
במהלך תקופת הביטוח ו/או המתת חסד  /שחיטת דחק )באישור וטרינר מטעם
מבטחת טרם הביצוע( זאת בתנאי כי האירוע גורם סבל בל ישוער לבעל החיים ובלבד
כי אירוע זה אינו מוחרג מהכיסוי )הכיסוי כולל נזקי טבע ,למעט רעידת אדמה(,
בכפוף לתנאי פוליסת בקר ברפתות המהווה כנספח לפוליסה זו.
גבול עליון לכיסוי בעלי החיים אשר בוטחו בכיסוי "מורחב"
מוגבל עד לסך  500,000דולר לאירוע ולתקופה.
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תנאי מוקדם להצטרפות ו/או חידוש הביטוח במסלול מורחב הינו-
המצאת אישור וטרינר המטפל בעדר באופן קבוע והמאשר כי בריאות העדר נבדקה
ונמצאה תקינה טרם ההצטרפות ו/או חידוש הביטוח ,על האישור להיות תקף למועד
תחילת  /חידוש הכיסוי) ,ע"פ נוסח "אישור וטרינר" מצורף בזאת(.
תנאי מוקדם לתגמול במסלול מורחב הינו חיסון כל העדר ויישום המלצת השירותים
הוטרינריים המפורסמים מעת לעת והוראות הרופא הוטרינר המטפל.
תגמול בגין הרעלת בוטליזים מותנה בביצוע חיסון כנגד הרעלן החל מגיל  90יום וקבלת
חיסונים במהלך השנה )פעמיים לפחות( בהתאם להנחיות המפורסמות מעת לעת.

א 17.3.דמי ביטוח יחושבו ע"פ סיוג בעלי חיים:
פרות חולבות ומבכירות ,עגלות מגיל  90עד  365יום ,עגלים/ת עד גיל  90יום
עגלים מגיל  90עד  420יום ,עגלים מיבוא עד גיל  420יום.
התנאות לכיסוי בעלי חיים:
תנאי לקבלת תגמול הינו המצאת רשימת מס' אוזן ממשלתי ו/או סימן זיהוי אחר
שלגביו יוסכם מראש ובכתב עם המבטח טרם הכיסוי האמור,
במידה ויחול שינוי מהותי )מעל  (5%במצבת העדר ,על המבוטח להודיע מידית למבטחת.
)עדרים שלגביהם קיים הסדר דגימה ודיווח באמצעות מאגר  DNAיוכלו לקבל את אישור
חברת הביטוח לפטור מחובת דיווח זו גם בחידוש הכיסוי )אישור יינתן מראש ובכתב בלבד(.
ב.

פרק ב'  -מבנה מגורים:
מבנה מגורים בגבול עליון של  ₪ 3,500למ"ר )למבנה בלבד  -סעיף .(09060
כיסוי זה אינו כולל כתב שרות לנזקי צנרת למבנה,
יש לרכוש הרחב כתב שרות :לכל מבנה בגבול עליון של עד  ₪ 1,200,000או עד  300מ"ר
בתוספת דמי ביטוח לכל מבנה.

הכיסוי זה כולל רעידת אדמה אלא אם הוסכם אחרת.

ביטול כיסוי רעידת אדמה למבנה מגורים כפוף להמצאת מסמך  /נספח החתום ע"י מבוטח !

ג.

•

פרק ג'  -תכולת מבנה מגורים:
תכולת מבנה מגורים בגבול עליון של  ₪ 1,500למ"ר )לתכולה בלבד  -סעיף (09135
כולל כיסוי רעידת אדמה לתכולה -כל תכולת מגורים יש לבטח בנפרד.
ביטול כיסוי רעידת אדמה לתכולת מגורים כפוף להמצאת מסמך  /נספח החתום ע"י מבוטח !
* כיסוי אינו כולל כיסוי תכשיטים במסלול כה"ס – אלא אם סוכם אחרת.

ניתן להרחיב גבולות אחריות ו/או כיסויים נוספים בתאום מראש עם המבטחת – בכפוף להוספת דמי ביטוח.

ד.

פרק ד'  -חבות כלפי צד שלישי )פרק חובה(:
גבול עליון  ₪ 1,500,000למקרה ולתקופה ,בכפוף לתנאי וסייגי הפוליסה,
* הכיסוי אינו כולל עיסוק שונה ו/או נוסף ,מעבר למפורט בראש ההצעה,
אך כולל חבויות בגין היות המבוטח בעל דירת מגורים לשימושו העצמי.
האמור מתייחס אך ורק למבנה ותכולת דירת מגורים שבוטחו במפורש בפוליסה זו.
הכיסוי מורחב בזאת לכלול חבות כתוצאה מריסוס  /חיטוי והדברה
)בתנאי כי בוצע לשימוש עצמי( חבות זו מוגבלת לגבול עליון של עד ₪ 150,000
למקרה ולתקופה) ,למען הסר ספק – בעלי חיים לא יהיו בחזקת כצד שלישי(.

ה.

פרק ה' – חבות מעבידים )סעיף :(11110
חבות מעבידים :עד  3עובדים – העוסקים בפעילות כמפורט בראש ההצעה.

באם קיימים מעל  3עובדים יש לרכוש הרחב חבות מעבידים שמעל לשלושה עובדים
ו/או עובדים זמניים – עובדי משק רפת בלבד )הכיסוי אינו כולל עובדי שטחים בשטחים(.
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אישור רופא וטרינר המטפל – אשר יהווה נספח לפוליסת ביטוח:
)נספח זה הינו תנאי להגשת הצעה לכיסוי בעלי חיים במסלול מורחב !(
שם הרופא /הוטרינר המטפל _____________________________מספר רשיון __________________
כתובת __________________________________________

טלפון

____________________

 .1הריני מאשר בזאת כי העדר של המבוטח _______________ :בישוב _________
מטופל על-ידי באופן שוטף ורצוף .
 .2כמו-כן ,הנני מאשר כי מצבת העדר היא כמפורט לעיל תחת הסעיף "כמות ראשים".
 .3כמו-כן ,הריני לאשר שבדקתי את העדר ולפי מיטב ידיעתי מצב הבריאות בעדר תקין.
אין ולא היו בעיות רפואיות מיוחדות בשנה האחרונה )למעט המפורט בהערות להלן(.
 .4לא ידוע לי על מחלות/מגיפות מדבקות בעדרים סמוכים העלולים להוות סכנה לעדר הנ"ל.
 .5בנוסף ,הנני מאשר כי הממשק ברפת זו מתאים לגידול ומוחזק בהתאם להוראות והנחיות
השירותים הוטרינרים.
 .6ידוע לי כי האמור בזאת הינו תנאי לכיסוי ביטוחי.
 .7הערות:

______________________________________________________
______________________________________________________

………………………
שם הוטרינר המטפל

………………………
חתימה

…………….....
תאריך
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