הודעה על בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית
בת"צ  18689 04 14בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד
מובא בזה לידיעת הציבור כי ביו

 23.7.2017הוגשה לב ית המשפט המחוזי מרכז בלוד )להל

" בית

המשפט "( בקשה לאישור הסדר פשרה )להל " הסדר הפשרה " או " ההסדר "( בגדרי תובענ ה ובקשה
לאשרה כייצוגית )ת"צ  ; 18689 04 14להל " בקשת האישור "( .הצדדי להסדר פשרה ה מר אייל
" התובע המייצג " ( ומנורה מבטחי ביטוח בע"מ )להל
רווח )להל
המייצג והקבוצה הוא עו "ד עופר דה )להל " ב"כ התובע המייצג "(.

" המשיבה "( .בא כוח התובע

עניינה של בקשת האישור בטענה כי המשיבה גובה ממבוטחיה הפרשי הצמדה ביתר מכיוו ש לא
הפחיתה את תשלו דמי הביטוח עקב מדדי שליליי שהורידו את ה מדד מתחת למדד הבסיס הידוע
במועד תחילת תקופת הביטוח על פי הפוליסה ו/או ה תוספת לפוליסה .בנוס ,+נטע בבקשת האישור כי
הוצגו ערכי מד ד שוני בפירוט החיובי בכרטיס האשראי של מבוטחי המשיבה  ,לעומת ערכי המדד
הרשומי בפוליס ות או בתוספות  ,ויש שוני ביחסי ביניה .
המשיבה חלקה על הטענות הנ"ל ,אול הבהירה כי בסיטואציות מסוימות בה נגבתה פרמיה
ממבוטחיה באמצעות כרטיס י אשראי אירעו תקלות בהצמדת הפרמיה למ דד המחירי לצרכ .
בהסכמת הצדדי בית המשפט מינה את רו"ח עופר אלקלעי כמומחה מטע בית המשפט לבדיקת
" המומחה "(  .המומחה הגיש חוות דעת וכ חוות דעת משלימה )להל ביחד
טענות הצדדי )להל
" חוות דעת המומחה "(.
בהתבסס על חוות דעת המומחה ובהמלצת בית המשפט הגיעו הצד די
מהצדדי מודה בטענות הצד האחר.

להסדר פשרה ,מבלי שמי

עיקרי הסדר הפשרה :
.1

חברי הקבוצה הוגדרו בהסדר הפשרה באופ הבא )להל
ו/או המוטבי

ו/או המבוטחי

" חברי הקבוצה "(  :כל בעלי הפוליסות

שבוטחו על ידי המשיבה בפוליסות ביטוח ו/או תוספות

לפוליסות ,בענפי הביטוח ה כללי ,אשר שילמו למשיבה דמי ביטוח ב  7השני שקדמו לתובענה
ועד מועד אישורו של הסדר זה  ,ונגר לה נזק כתוצאה מגביית יתר של הפרשי הצמדה בגי דמי
ה ביטוח שנגבו מה  ,במקרי בה המשיבה לא הפחיתה את תשלו דמי הביטוח בהתא
ל מדדי שהורידו את ה מדד מתחת למדד הבסיס כמשמ עותו בפוליסה.
.2

בהתא לממצאי חוות דעת המומחה  ,הנזק לחברי הקבוצה הינו בס 1,455,451 -ש"ח  .במסגרת
הסדר הפשרה ,הצדדי הגיעו להסכמה כי המשיבה תעביר את מלוא הסכו הנ"ל  ,בתוספת
הפרשי הצמדה וריבית בשיעור שנתי של  3%היינו ס -כולל של  1,815,274ש"ח )להל " סכו
הפשר ה "( לקר לניהול וחלוקת כספי לפי סעי 27 +א לחוק תובענות ייצוגיות  ,התשס"ו 2006
)להל " החוק "( ,וזאת בתו 45 -ימי מהמועד בו יהפו -פסק הדי המאשר את הסדר הפשרה
לסופי וחלוט .זאת ,לאור העובדה כי סכו הפיצוי הפרטני לכל אחד מחברי הקבוצה צפוי להיות
נמו -ולעמוד כ כלל על שקלי בודדי  ,באופ שעלות ביצוע השבה פרטנית צפויה להיות ג ב ו הה
מסכו הפיצוי הפרטני עצמו.

.3

כפי שהצהירה המשיבה וכפי שאישר המומחה בחוות דעתו ,התקלות

באשר להסדרה לעתיד

מושא בקשת האישור תוקנו.

2
.4

לעניי הגמול לתובע ושכ"ט עו"ד לבא כוחו ,הסכימו הצדדי

להמלי 0לבית המשפט לקבוע ס-

של  70,000ש"ח כגמול לתובע הייצוגי וס -של  293,000ש"ח בתוספת מע"מ ,כשכר טרחה לבא
כוחו.
הגשת התנגדויות ופרישה מ! ההסדר
.5

חבר י ה קבוצה  ,רשות ציבורית הפועלת לקידו

מטרה ציבורית בקשר לענ י י ני

בקשת האישור  ,ארגו שאישר השר לעני י זה ,הפועל לקידו

שב ה

עוסקת

מטרה ציבורית כאמור ,וכ היוע0

המשפטי לממשלה ,רשאי להגיש לבית המשפט התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכ להמלצה
המוסכמת בעניי גמול ושכר טרחה.
.6

חבר קבוצה אשר אינו מעוניי כי יחול עליו הסדר ה פשרה ,רשאי להודיע ל בית המשפט כי הוא
" הודעת הפרישה "( .מי שלא יגיש את הודעת
אינו מעוניי שהסדר הפשרה יחול עליו )להל
הפרישה בזמ )ראה להל (  ,יראו אותו כמי שהסכי להיכלל בקבוצת התובעי ולהתקשר בהסדר
הפשרה .הודעת פרישה תכלול את כל הפרטי הבאי  :ש  ,מספר תעוד ת זהות ,כתובת ,מספר
טלפו וכתובת דוא"ל.

.7

התנגדויות או הודעות פרישה כאמור בסעיפי

 6 5נית להגיש עד ליו

 , 2.11.2017למזכירות

בית המשפט המחוזי מרכז בלוד ,לתיק ת"צ  18689 04 14רווח נ' מנורה באמצעות פקס מספר:
. 08 6683476/7
.8

יובהר ,כי א יתברר למשיבה ש נמסרו הודעו ת פרישה על ידי  50או יותר חברי קבוצה ,תהיה
המשיבה רשאית לבטל את הסדר הפשרה לפי שיקול דעתה הבלעדי בהודעה בכתב שתימסר
לבית המשפט ולב"כ התובע ,בתו 30 -ימי מתו התקופה שנקבעה למת הודעות פרישה.
במקרה כאמור הסדר הפשרה יהיה חסר תו ק  +משפטי ) ,( Voidכאילו לא נ חת

מלכתחילה,

והאמור בו לא ישמש את הצדדי כראיה בהלי -משפטי כלשהו או בכל דר -אחרת.
שונות
.9

ה ס דר הפשרה זמי לעיו והורדה באתר הבית של המשיבה ,חברת מנורה מבטחי

ביטוח בע"מ,

תחת הכותרת "בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניי גביית הפרשי הצמדה ביתר";
וכ במשרד ב"כ התובע המייצג  ,עו "ד עופר דה  ,ברחוב השלדג  , 10צור משה )בטל'; 09 8945708 :
פקס.( 03 5754885 :
. 10

הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בי הוראות הסדר הפשרה
לבי האמור במודעה זו ,יקבעו הוראות הסדר הפשרה.

. 11

נוסח המודעה אושר על ידי בית המ שפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו.

. 12

תוק +הסדר הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט.

התיק נקבע לדיו! בבקשה לאישור הסדר הפשרה ליו  9.11.2017בשעה  09:30בבית המשפט המחוזי
מרכז לוד .
____________
עופר דה  ,עו"ד

______________
עידו חיטמ  ,עו"ד

______________
גי א קורתני ,עו"ד
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ב"כ המבקש

יגאל ארנו ושות'
ב"כ המשיבה

