החקלאית
מחירון סוסים
2015
* חובת הלקוחות לבדוק את החיובים בתעודות המשלוח בעת הטיפול *

באתר "החקלאית" באינטרנט בכתובתwww.hachaklait.org.il :
ניתן למצוא :ריכוז תעודות משלוח אישי ,מידע כללי וכתבות ,שאלות ותשובות,
הזמנה לאירועים וכנסי לקוחות ועוד!
לקבלת קוד לכניסה לאתר פנו אלינו לכתובת:
office@hachaklait.co.il

מחירון סוסים
המחירים לפני מע"מ
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מחיר התקשרות חודשי –  ₪ 29לסוס.
שעות העבודה רגילות ,6:00-13:00 :משך זמן ביקור רגיל 45 :דקות.
טווח מרחק נסיעה מקסימלי מביתו של הרופא ללא תשלום 40 :ק"מ.
האחריות לתשלום תחול על מי שהסוס באחזקתו (גם אם הוא שייך לאדם אחר והזמין את הרופא).
במידה ולפי הנהלים המקובלים תוכר זכותו של בעל הסוס לפיצויים ,לא יעלה סכום התשלום על
 ₪ 6,000לסוס.
אורוות רבייה  -בעל משק הרבייה יחויב בתשלום על שירות לסוסות שאינן בשירות "החקלאית".
קריאה דחופה תיענה או תופנה לטיפול חלופי תוך שעה* ,ובכפוף לסעיף  9להלן.
כל טיפול בבית החולים הוו טרינרי או טיפול ע"י רופא חוץ ארגוני אחר הינו על חשבון בעל הסוס.
פעילות
ביקור רגיל
כל שעה נוספת מעל  45דקות
ביקור חוזר לאותו מקרה
ביקור מחוץ לשעות העבודה הרגילות
מחיר לק"מ מעל  40ק"מ
בדיקת בריאות ורישום תעודה (בנוסף למחיר הביקור)
טיפול בסוס נוסף (באותו ביקור)
בדיקת הריון ידנית (כולל הביקור)
כל סוסה נוספת (באותו ביקור)
בדיקת אולטרא סאונד (כולל הביקור)
בדיקת אולטרא סאונד – כל סוסה נוספת (באותו ביקור)
טיפול בצליעה והרדמה עצבית אזורית (בנוסף לביקור)
חיסון סוס ראשון
חיסון סוס נוסף (באותו ביקור)
כירורגיה בהרדמה מקומית או טשטוש (בנוסף לביקור)
כירורגיה בהרדמה מלאה (בנוסף לביקור)
שיוף שיניים בטשטוש (כולל הביקור)
הרכבת עירוי ורידי (בנוסף לביקור)
סרוס (כולל הביקור)

מחיר לפני מע"מ
₪ 223
₪ 111
₪ 167
₪ 334
₪ 2.25
₪ 111
₪ 111
₪ 223
₪ 89
₪ 279
₪ 111
₪ 223
₪ 78
₪ 45
₪ 167
₪ 334
₪ 279
₪ 111
₪ 557

 --חובה על הלקוח לבדוק חיובי טיפולים בתעודת המשלוח! ---*

הסוסים המבוטחים בשירות וטרינרי במסגרת החקלאית יקבלו שירות מהרופא המטפל בלבד .בהיעדרו של הרופא
המטפל ,ייתכן ולא יתאפשר ליתן שירותים על ידי רופא תורן או רופא מחליף .במקרה שכזה ,על הלקוח לפנות לרופא
וטרינר פרטי העוסק ברפואת סוסים והעלויות הנוספות הנגזרות מהטיפול הרפואי ותוצאותיו יחולו על הלקוח בלבד.
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ביטוח בדיקות מעבדה
תנאי הביטוח:
הביטוח כולל רק בדיקות אבחון שוטף בבעלי חיים חולים בעדר.
ההחלטה על דגימה רק בידי הרופא .אין לשלוח דגימות ללא אישורו.
הביטוח מכסה בדיקות במעבדות המכון הוטרינרי ובמעבדת בקטוכם בלבד.
בדיקות שאינן כלולות בביטוח:
 בדיקות במזון בעלי חיים. בדיקות במסגרת סקר מקיף. בדיקות במעבדות אחרות.עלות הביטוח:
+ ₪ 27מע"מ לראש עד מקסימום  + ₪ 161מע"מ לאורווה ל 6-חודשים.
הערות:
 מועדי ההצטרפות לביטוח הם בחודשים ינואר ויולי בלבד. הביטוח מתחדש אוטומטית בסוף התקופה ,אלא אם התקבלה מהלקוחהודעת ביטול בכתב.
נקודות איסוף:
צפון :קצרין ,איילת השחר ,יסעור ,לביא ,שער העמקים ,צמח ,בלפוריה ,עין חרוד איחוד,
מועצה אזורית גליל מערבי.
מרכז :בית החקלאית (קיסריה) ,גרנות ,כפר ויתקין ,מכון וטרינרי (בית דגן) ,קליה ,יתיר.
דרום :באר טוביה ,סעד ,שובל ,דביר.
בעת השארת חומר במקרר יש להתקשר למס' הטלפון הרשום על המדבקה שעל המקרר ,על
מנת שיבוצע איסוף!
עדכון מיקום וזמני האיסוף מתפרסמים אחת לתקופה ב"החקלאיתון" ובאתר "החקלאית"
באינטרנט.
בשאלות נוספות נא לפנות לרופא המטפל.
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