נספח מס' ( )2לחוזה ביטוח תרנגולי הודו לעונת 2021
מסלול ביטוח מורחב
בכפוף לרכישת ההרחבה כמפורט להלן ,נספח זה הנו חלק בלתי נפרד מחוזה ביטוח תרנגולי
הודו לעונת ( 2021להלן" :חוזה הביטוח") ,ויחולו עליו כל הוראות חוזה הביטוח בשינויים
המחויבים ,למעט השינויים שיבואו במקום תנאי חוזה הביטוח והתוספות המפורטים כדלקמן.
בכל מקרה של סתירה בין תנאי חוזה הביטוח למפורט בנספח זה ,יגבר האמור בנספח זה.
א .תמורת תשלום דמי ביטוח נוספים שישולמו על ידי המבוטח ישירות ומראש למבטח ,רשאי
המבוטח לבטח את תרנגולי ההודו במסלול ביטוח המורחב בהתאם למפורט להלן ,וזאת במקום
במסלול הביטוח הבסיסי שרכשה בעלת הפוליסה ,ובלבד שיבטח במסלול המורחב את כל
תרנגולי ההודו שיאוכלסו בלולים הנמצאים בבעלותו ו/או בהחזקתו במהלך כל תקופת
הביטוח.
ב .דמי הביטוח לאפרוח  24אגורות.
רמת הביטוח

סכום הפיצוי המירבי
בש"ח לתרנגול הודו

ב

81.5

ג .שיעור ההשתתפות העצמית בו יישא המבוטח במסגרת הביטוח המורחב יהיה על פי המפורט
להלן ,המבוטח ישא בהשתתפות עצמית שתחושב מכמות תרנגולי ההודו המבוטחים שאוכלסו
בלולים שניזוקו ביום הקניה או ההעברה ,באירוע נזק ראשון בלהקה ,והחל מהאירוע השני ואילך
באותה הלהקה ,בניכוי כמות תרנגולי ההודו המתים שנספרו על ידי מעריך המבטח באירועים
להלן:
כמפורט
קודמים,
ד .בקרות מקרה ביטוח באחת מהלהקות המבוטחות במהלך תקופת הביטוח ,תהיה ההשתתפות
העצמית בשיעור של  8%מכמות תרנגולי ההודו המבוטחים שאוכלסו בלול הניזוק באותו אירוע,
הלהקה.
באותה
הנוספים
מהאירועים
אחד
ובכל
נגרם אירוע נוסף באותה להקה כתוצאה ממחלה מבוטחת ,שהנו המשכו של האירוע הראשון,
תהיה ההשתתפות העצמית בשיעור של  1%בלבד.
ה .גבול אחריות לביטוח תהיה בסך של  1מיליון  ₪למגדל לתקופה.
ו.

כל תנאי והוראות חוזה הביטוח יחולו על המבוטח במסלול המורחב.

ז .המבוטח מתחייב להודיע למבטח באופן מיידי על כל שינוי שיחול במהלך תקופת הביטוח
במספר תרנגולי ההודו שיאוכלסו בפועל בלולים המבוטחים ביחס למספר תרנגולי ההודו
שביטח.
ח .למען הסר ספק ,במקרה בו ימצא כי מספר תרנגולי ההודו שאוכלסו בלולים המבוטחים
בפועל גדול ממספר תרנגולי ההודו שבוטחו  -מתחייב המבוטח לשלם למבטח את דמי
הביטוח הנוספים בגין מספר תרנגולי הודו נוסף זה ,מיד לכשיתבקש לכך על ידי המבטח.
ט .המבוטח נותן למבטח רשות בלתי חוזרת לקבל מהמועצה לענף הלול כל נתון שיידרש על
ידי המבטח לצורך הטיפול בתביעה לקבלת תגמולי ביטוח שהוגשה על ידי המבוטח בגין
נספח זה.
י.

תגמולי הביטוח למבוטחים במסלול ביטוח המורחב על פי נספח זה ,ישולמו למבוטחים
באמצעות בעלת הפוליסה ,אלא אם זו תורה למבטח אחרת בכתב.

