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הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגית )באופן חלקי(
ת"צ  33390-04-14אביב ואח' נ' איילון חברה לביטוח בע"מ
מובאת בזאת לידיעת הציבור ,בהתאם לסעיף )25א() (1לחוק תובענות ייצוגיות2006-
)להלן" :החוק"( החלטתו של כבוד בית המשפט המחוזי בתל אביב )להלן":בית
המשפט"( מיום  31.12.19שבה אושר ניהולה של התביעה שבנדון כייצוגית באופן
חלקי.
הגדרת הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה הייצוגיות )להלן" :הקבוצה"( הינה" :כל
מבוטחי איילון חברה לביטוח בע"מ )להלן" :המשיבה"( שרכשו ממנה ביטוח רכב,
הכולל הרחבת "נהג חדש" ו/או "נהג צעיר" ,ותנאי הפוליסה כללו הרחבה של קבלת
רכב חילופי ,והחל מיום  23.04.11ועד למועד הגשת בקשת האישור )שלוש שנים(
אירע לרכבם אירוע המזכה את המבוטח בקבלת רכב חלופי ,והנהג החדש או הצעיר
שבשלו הרחיבו את הפוליסה לא היה יכול לנהוג בו" .יכול שהקבוצה תחולק לתתי
קבוצות במסגרת בירור המחלוקת.
זהות התובע המייצג :אביב נוסרתי .בא כוח המייצגים :עו"ד אפרת אסף ו/או עו"ד
יהונתן אסף .
עילות התובענה בגינן מאושרת הגשת תובענה ייצוגית חוק חוזה הביטוח ,חוק
הפיקוח ,הטעיה לפי הוראותיו של חוק הגנת הצרכן ,חוק החוזים ,עילת הרשלנות
שבפקודת הנזיקין ,עשיית עושר ולא במשפט.
הסעדים :סעד ממוני וצו המורה למשיבה לתקן את תנאי הפוליסה.
יציאה מן הקבוצה :בהתאם לחוק ,יראו כל מי שנמנה עם הקבוצה כהגדרתה לעיל,
כמי שהסכים להגשת התובענה הייצוגית בשמו ,אלא אם כן הודיע לבית המשפט על
רצונו שלא להיכלל בקבוצה בתוך  45יום מיום פרסום מודעה זו ,באמצעות הודעה
בכתב שתוגש לתיק בית המשפט ,ואשר העתק ממנה יימסר בדואר רשום לב"כ
המייצגים ולב"כ המשיבה.
הנוסח המלא של החלטת האישור הוא המחייב ,ובכל מקרה של סתירה בין האמור
בהחלטת האישור לבין האמור במודעה זו ,יגבר האמור בהחלטת האישור .נוסח מלא
של החלטת האישור עומד לעיון חברי הקבוצה בפנקס התובענות הייצוגיות ובמשרד
ב"כ המייצג .מודעה זו מתפרסמת על פי החלטת האישור ובאישורו של בית המשפט.
____________________
אפרת אסף ,עו"ד
ב"כ המייצג
מרח' הרצל  ,36ת.ד  ,884אשקלון 78601
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____________________
תמי גרינברג ,עו"ד
ב"כ איילון חברה לביטוח בע"מ
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מרח' יגאל אלון  ,57תל אביב 67891
טל' ;03-6886768 :פקס'03-6886769 :

2

