הודעה בדבר הסכם פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית
בת"צ (מחוזי ת"א)  61014-06-17צבי רוזנברגר נ' איילון חברה לביטוח בע"מ
א .ביום  27.6.2017הוגשה במסגרת ההליך שבכותרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית ,לפי חוק תובענות
ייצוגיות ,תשס"ו( 2006-להלן בהתאמה" :התובענה" ו"החוק") .ביום  12.2.18הצדדים הגישו בקשה
לאישור הסכם פשרה במסגרת התובענה.
ב .התובענה עניינה בטענת המבקש לגבייה שלא כדין של תוספת דמי ביטוח ,לרבות גביית סך של ₪ 180
ממבו טחים בפוליסות צד ג' שהוצאו על ידי המשיבה במסגרת מכרז החשב הכללי במשרד האוצר לביטוח
רכב פרטי לעובדי מדינה לשנת ( 2017להלן בהתאמה" :התוספת" ו"המכרז").
ג .על פי הפשרה המוצעת ,המשיבה תעניק לחברי הקבוצה (מי שרכש ביטוח רכב מהמשיבה במסגרת המכרז
ונדרש לשלם תוספת שנתית של  180ש"ח לדמי הביטוח) ,שלא קיבלו החזר בגין התוספת ,פיצוי בסך כולל
של  .₪ 241,000הפיצוי בגין פוליסה שבוטלה במהלך תקופת הביטוח יעמוד על  ₪ 45והפיצוי בגין פוליסה
שנותרה בתוקף בכל תקופת הביטוח יעמוד על .₪ 90
ד .למבוטח ששילם את פרמיית הביטוח בכרטיס אשראי ,הפיצוי יועבר על ידי זיכוי כרטיס האשראי
באמצעותו שילם את הפרמיה .המשיבה תשלח למבוטח מכתב המודיעו על ביצוע הזיכוי כאמור.
ה .ככל שהפרמיה לא שולמה בכרטיס אשראי או שאין אפשרות מעשית לזכות את כרטיס האשראי המשיבה
תישלח למבוטח המחאה בגין הפיצוי בצירוף מכתב.
ו .הזיכויים בכרטיס אשראי ומשלוח ההמחאות לחברי הקבוצה יבוצעו בתוך  45יום מהמועד המועד בו
תהפוך החלטת בית המשפט לאשר את ההסכם לפסק דין חלוט.
ז .למשיבה תעמוד זכות קיזוז כלפי מבוטח שחייב סכום כלשהו למשיבה.
ח .אם המחאה לא תיפדה תוך  60יום ממועד ההמחאה ,סכום ההמחאה יועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים
שנפסקו כסעד בהתאם לסעיף 27א לחוק והמשיבה לא תהיה חייבת בתשלום לאותו חבר קבוצה.
ט .הצדדים המליצו כי המשיבה תשלם למבקש גמול בסך  ₪ 15,000ולב"כ המבקש שכ"ט בסך ₪ 37,000
בצירוף מע"מ.
י .הסכם הפשרה יחול על מי שרכשו ביטוח רכב מהמשיבה במסגרת המכרז ונדרשו על ידה לשלם תוספת
שנתית של  ₪ 180לדמי הביטוח.
יא .עם אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד ,יתגבש מעשה בית-דין כלפי כל חברי הקבוצה (למעט
כל מי שבית המשפט התיר לו לפרוש מהקבוצה) בכל ענייני הבקשה ,כך שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד
כלפי המשיבה כל עיל ה וסעד ,כמו גם כל טענה ,זכות ,דרישה או תביעה בעילות שנכללו במסגרת בקשת
האישור.
יב .כל אחד מחברי הקבוצה רשאי לבקש שלא להיכלל בקבוצה לענין הסכם הפשרה .לשם כך עליו להגיש תוך
 45יום מפרסום מודעה זו בקשה בכתב למזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב ,בת"צ  61014-06-17עם
העתק לב"כ הצדדים (פקס' 03-6126555 :ו .)03-6886769 -בהודעת הפרישה יש לציין שם ,מס' תעודת
זהות ,כתובת ,טלפון נייד ,מספר פקס (אם יש) ,כתובת דאר אלקטרוני.
יג .מי שלא יגיש הודעת פרישה כאמור יראו אותו כמי שהסכים להיכלל בקבוצת התובעים ולהתקשר בהסכם
הפשרה ,ובכלל זה ייחשב כמי שהתגבש כלפיו מעשה בית דין כאמור.
יד .אדם הנמנה עם חברי הקבוצה רשאי להגיש התנגדות מנומקת תוך  45יום ממועד פרסום מודעה זו
במסגרת ת"צ  61014-06-17למזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב עם העתק לב"כ הצדדים.
טו .הנוסח המלא של ההסכם הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין תוכן מודעה זו ובין האמור בהסכם,
ייגבר האמור בהסכם .הסכם הפשרה עומד לעיון חברי הקבוצה אצל בא כח הקבוצה עו"ד רביד ברנר
בתיאום מראש בטל'.03-5243223 :
טז .תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט ,והיא מתפרסמת על פי החלטתו.
יז .תוקף הסכם הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט.

