הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה ולמתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה בתביעה ייצוגית
בהתאם לסעיפים )18ג( ו)25 -א() (3לחוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו ,2006-מוגשת בזאת הודעה על הגשת בקשה לאישור הסדר
פשרה ולמתן תוקף של פסק דין להסדר פשרה בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד איילון חברה לביטוח בע"מ )להלן" :איילון"( )ת"צ
 (66215-11-15כדלקמן:
.1

ביום  30.11.15הוגשה בקשת האישור בענייננו שבבסיסה הטענה לפיה איילון הפרה חובות גילוי שונות ,ובכלל זה הוראות
דין ברורות ומפורשות ,בקשר עם חריג/סייג הכלול בפוליסת "ביטוח תאונות אישיות לעמיתי חבר" של איילון ,אשר
הופקה עבור עמיתי המועדון הצרכני "חבר משרתי קבע והגמלאים בע"מ" )להלן" :הפוליסה"( ,לפיו במקרה של תאונת
עבודה או תאונה שהתרחשה תוך כדי או עקב השירות הצבאי של משרת הקבע או תאונת דרכים ,לא יהיו זכאים חברי
הקבוצה לכיסוי הביטוחי הנקוב בכל אחד מפרקי הכיסויים בפוליסה ,אלא לכיסוי ביטוחי נמוך הרבה יותר )30%
מהפיצוי בלבד( )להלן" :הסעיף שבמחלוקת"( .עוד נטען במסגרת בקשת האישור ,בין היתר ,כי בשל הפרותיה הנטענות
של איילון אין היא רשאית להסתמך על הסעיף שבמחלוקת.

.2

איילון דחתה את טענות המבקשים וטענה ,בין היתר ,כי הסעיף שבמחלוקת הינו סעיף שהתבקש על ידי נציגי ארגון
"חבר" אשר פעלו עבור ולטובת עמיתי "חבר" במסגרת מכרז לקבלת הצעות ביטוח; כי בחירת "חבר" ויועץ הביטוח שלה
בסכומי ביטוח מופחתים כאמור בסעיף שבמחלוקת נעשתה על מנת להוזיל את הפרמיה ומתוך הבנה שאלו סוגי תאונות
אשר מתקבל בגינם פיצוי מגורם אחר; כי הסעיף שבמחלוקת מפורט באופן ברור ומודגש בפוליסה אשר נשלחה לכל
המבוטחים ואשר הגילוי הנאות מהודק אליה; כי בנסיבות אלה איילון לא הטעתה את המבוטחים ולא הפרה את חובת
הגילוי כלפיהם; כי אין המדובר בסייג לפוליסה אשר יש לפרטו בגילוי הנאות; כי אין קשר סיבתי בין ההטעיה הנטענת
)המוכחשת( לבין נזק כלשהו באשר המדובר במוצר אטרקטיבי מבחינת התנאים והמחיר; כי בכל הנוגע לתאונות דרכים
ותאונות במהלך השירות הצבאי ,מדובר בהטבה משמעותית ביחס לפוליסה הקודמת שכן לפני כן ,עניינים אלו היו
מוחרגים לחלוטין מהפוליסה .עוד נטען על ידי איילון ,כי תביעת התובעים אינה ראויה להידון כתביעה ייצוגית בעיקר
בשל הנסיבות הפרטניות של כל התקשרות ביטוחית.

.3

על אף האמור לעיל ,העדיפו הצדדים על מנת לחסוך בזמן שיפוטי ומתוך רצון להיטיב עם חברי הקבוצה ,לגבש ביניהם
הסדר פשרה ,מבלי שמי מן הצדדים מודה בטענות האחר.

תמצית הסדר הפשרה
.1

הסדר הפשרה יחול על כל מי שהיה מבוטח בפוליסת הביטוח הקולקטיבי "תאונות אישיות לעמיתי חבר משרתי הקבע
והגמלאים בע"מ" שהונפקה על ידי איילון החל מחודש אפריל  2011ועד ליום .4.12.18

.2

איילון התחייבה להעניק פיצויים והטבות כמפורט להלן) :א( לטובת התובעים המיוצגים להם אירע מקרה ביטוח החל מיום
 1.12.12ועד ליום  4.12.18ואשר שולמו להם תגמולי ביטוח בסכום העולה על  ₪ 10,000יועמד לחלוקה סך כולל של
 .₪ 2,741,050סכום זה יחולק בין כל הזכאים באופן פרופורציונלי לסכום התביעה שאושרה להם; )ב( בנוסף ,איילון תעניק
לכל בית אב שיהיה מבוטח במועד מתן ההטבה ,חודש וחצי חינם בביטוח רובד הבסיס .שווי ההטבה לא יפחת מ2,260,000 -
) ;₪ג( בנוסף לסכום הפיצוי ,התחייבה איילון במסגרת הסכם הפשרה לנקוט בצעדים בקשר עם גילויו של הסעיף
שבמחלוקת וזאת ,בנוסף למכתב שנשלח ביום  4.12.18לכל עמיתי חבר ואשר במסגרתו הופנתה תשומת הלב לסעיף.

.3

עם אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד ,יתגבש מעשה בית – דין כלפי כל חברי קבוצת התובעים המיוצגים
)למעט כל מי שבית המשפט התיר לו לפרוש מהקבוצה(.

.4

המלצת הצדדים המוסכמת לעניין גמול לתובעים הייצוגיים ושכר טרחה לבאי-כוחם היא ,כי איילון תשלם גמול בסך
 ₪ 130,000לכל אחד מהתובעים המיוצגים ושכ"ט של  ₪ 1,175,000לשני משרדי עוה"ד המייצגים יחד .לסכומים הנ"ל
יתווסף מע"מ.

עיון בהסדר הפשרה והגשת התנגדויות
.5

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה .הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה
בין האמור בהודעה זו לבין האמור בנוסח הסדר הפשרה המלא )כפי שהוגש לאישור בית המשפט( ,יגברו הוראות הסדר
הפשרה המלא.

.6

כל אדם המבקש לעיין בנוסח הסדר הפשרה המלא ובבקשה לאישורו ,רשאי לפנות בדואר אלקטרוני למשרד ב"כ המבקשים
לכתובת ,office@mshlaw.co.il :או באמצעות טלפון  .03-7444771כמו כן ,ניתן לעיין בנוסח הסדר הפשרה המלא ובבקשה
לאישורו באתר האינטרנט של איילון בכתובת .https://www.ayalon-ins.co.il

.7

אדם הנמנה עם הקבוצה שבשמה הוגשה בקשה לאישור הסדר הפשרה ו/או כל גוף כהגדרתו בסעיף )18ד( לחוק תובענות
ייצוגיות ,רשאי להגיש התנגדות מנומקת להסדר הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בענין הגמול לתובעים המייצגים ושכר
הטרחה לבאי הכוח המייצגים .חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה ,רשאי לבקש מבית המשפט להתיר
לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר.
את ההתנגדויות להסדר הפשרה והבקשות לצאת מן הקבוצה ניתן להגיש בכתב ,ובתוך  45ימים מיום פרסום הודעה זו,
באמצעות מזכירות בית המשפט עם העתק לב"כ הצדדים )פקס .(03-7444772 ,03-6886769 :בהודעת הפרישה יש לציין שם,
מס' תעודת זהות ,כתובת ,טלפון נייד ,מספר פקס )ככל שיש( וכתובת דואר אלקטרוני.

.8

בכפוף לאישורו ע"י בית המשפט ,יחייב הסדר הפשרה את כל חברי הקבוצה שלא מסרו הודעת פרישה ,כאמור לעיל.

.9

נוסח הודעה זו מתפרסם באישורו של בית המשפט ,ובהתאם להנחיותיו.

