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הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית
ת"צ  9700-10-13מינקה רם נ' כלל חברה לביטוח בע"מ
ביום  13.5.18אישר בית המשפט המחוזי מרכז-לוד )כב' השופטת א .שטמר( הסדר פשרה בת"צ  22384-01-15מינקה רם
נ' כלל חברה לביטוח בע"מ ,ונתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה ,בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו) 2006-להלן:
"הסדר הפשרה"(.
מר מינקה רם יקרא להלן" :המבקש"; כלל חברה לביטוח בע"מ תקרא להלן" :המשיבה".
המבקש בתובענה מיוצג על ידי עוה"ד אבנר גבאי מרחוב הסדנה  ,6כפר סבא; טל'  09-7990010פקס,072-2740912 :
 . avner@gabaylaw.comהמשיבה מיוצגת ע"י עוה"ד דני כביר ואורי קיסוס ממשרד מ .פירון ושות' ,עורכי דין מרחוב השלושה
 ,2תל אביב  ;6706054טל' ;03-7540113 :פקס.DannyK@firon.co.il ,03-7540031 :
כללי:
 .1הסכם הפשרה אשר עיקריו יפורטו להלן ,נעשה תוך שהצדדים הצהירו כי אין בהתקשרותם בהסכם הפשרה משום
הודאה מצד מי מהם ו/או מי מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהי של משנהו שנטענה בכתבי בית-הדין שהוגשו במסגרת
התובענה ובקשת האישור.
 .2עניינה של הבקשה לאישור בטענת המבקש ,אשר רכש מן המשיבה פוליסת ביטוח בריאות קולקטיבית של עובדי
"תרכובות ברום" )להלן" :פוליסת הברום"( ,כי המשיבה הפרה את התחייבותה ולא שילמה את מלוא העלויות לחבר
קבוצה שעבר ניתוח המכוסה בפוליסות ביטוח בריאות של המשיבה ,פיצוי ששיעורו מחצית עלות הניתוח לקופת החולים
או מחצית מערך טופס  17של קופת החולים ,וזאת במקרים בהם הניתוח בוצע במימון קופת החולים בבית חולים פרטי,
ולא תוך הפעלת הפוליסה.
 .3חברי הקבוצה ,לעניין זה ,הינם כל מבוטחיה של המשיבה אשר עברו ניתוח בבית חולים פרטי ,ובעת הניתוח החזיקו
בפוליסות ביטוח בריאות ששווקו בעבר על ידי המשיבה )כולל חברות שמוזגו לתוך המשיבה( ,ואשר כללו ,לפי הנטען,
הוראה בדבר פיצוי הנגזר משווי "טופס  "17או פיצוי הנגזר מ"עלות הניתוח לקופת החולים בבית חולים פרטי" בשלוש
השנים שקדמו למועד הגשת התובענה )להלן" :הפוליסות הנוספות"( .ביחס לחברי פוליסת הברום ,תקופת ההתיישנות
עומדת על שבע שנים אשר קדמו ליום הגשת התובענה.
עיקרי הסדר הפשרה:
 .4למונחים המופיעים במודעה זו ,תיוחס המשמעות הקבועה בהסדר הפשרה.
 .5המשיבה מתחייבת להמשיך וליישם את המדיניות בה החלה בשנת  2010והיא תיישמה גם על המבוטחים בפוליסות
הנוספות.
 .6התקופה הקובעת להסדר הפשרה תחילתה ביום  6באוקטובר  ,2010וסיומה ביום  6באוקטובר ) 2013מועד הגשת
הבקשה לאישור( ,למעט חריגים כמצוין בהסדר הפשרה .התקופה הקובעת למבוטחי פוליסת הברום היא מיום 6.10.2006
ועד ליום אישור הסדר הפשרה.
 .7תוך  60יום ממועד אישור ההסדר תשלם המשיבה לכל אחד מהמבוטחים הזכאים בפוליסת עובדי תרכובות ברום )להלן:
"תת הקבוצה לסעדים הכספיים בפוליסת הברום"( את סכום ההשלמה כהגדרתו בהסכם ,הכל באופן הבא:
 .7.1המשיבה תערוך ברישומיה בדיקה מי מחברי הקבוצה נכלל בתת הקבוצה לסעדים הכספיים בפוליסת הברום.
בדיקה ברישומיה אודות חברי הקבוצה כאמור הזכאים לקבל את סכום ההשלמה ,הווה אומר מבוטחי פוליסת
הברום אשר ערכו ניתוח בבית חולים פרטי במהלך התקופה הקובעת וקבלו את הפיצוי המיוחד .יצויין כי בידי
המשיבה רק פרטיהם של מבוטחים שכבר פנו בעבר לקבלת פיצוי.
 .7.2המשיבה תחשב את סכום ההשלמה שזכאי לקבל כל חבר בתת הקבוצה לסעדים הכספיים בפוליסת הברום לפי
הסכם פשרה זה ,תוך שימוש במחירון המייצג ,חישוב שכר מנתחים כמבואר בסעיף  11להסדר הפשרה ,לרבות
סכומים ששולמו לאחר הגשת הבקשה לאישור .המשיבה תוסיף לסכום זה הפרשי הצמדה החל ממועד תשלום
הפיצוי לחבר הקבוצה כאמור ועד למועד אישור ההסדר .מובהר כי סכום ההשלמה הוא בנוסף להחזר סכום
ההשתתפות העצמית ששילם המבוטח ,וכי חישוב מחצית עלות הניתוח לחברה הוא לאחר שסכום ההשתתפות
העצמית נוכה מהעלות המלאה של הניתוח לחברה.
 .7.3סכום ההשלמה המגיע לכל אחד מחברי תת הקבוצה לסעדים הכספיים בפוליסת הברום יגדל בשיעור של 12%
המהווה פיצוי בגין רכיב השתלים והאביזרים המשמשים בניתוחים השונים .בכך מי שקיבל את הפיצוי האמור
מוותר על כל טענה בקשר עם רכיב השתלים והאביזרים.
 .7.4תשלום סכום ההשלמה יעשה באמצעות שיק אשר יערך למוטב בלבד .למרות האמור ,ככל שיש בידי המשיבה
פרטי חשבון בנק היא תהיה רשאית לבצע את התשלום באמצעות העברה בנקאית.
 .7.5המשיבה תשלח לכתובתו האחרונה הידועה של כל אחד מחברי תת הקבוצה לסעדים הכספיים בפוליסת הברום
מכתב בדואר רשום לפיה הוא זכאי לקבל את סכום ההשלמה ,ותצרף למכתב זה את ההמחאה שהונפקה לזכותו,
בכפוף לאמור לעיל.
 .7.6אין בהוראות הסכם פשרה זה כדי לגרוע מיתר הוראות וסייגי הפוליסות בקשר עם הפיצוי ותשלומו ,וכל טענה
שעמדה למשיבה במתן הפיצוי הראשוני ,תעמוד לה הן במתן פיצוי ההשלמה.
 .8בית המשפט אישר גמול ושכר טרחה כלהלן :החברה תישא בתשלום גמול לתובע הייצוגי בסך של  ;₪ 35,000החברה
תישא בתשלום שכ"ט לב"כ תובע הייצוגי בסך של  100,000ש"ח בתוספת מע"מ כדין כנגד חשבונית מס כדין.
 .9הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם הפשרה לבין האמור בהודעה
זו ,יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה .הסכם הפשרה עומד לעיון הקבוצה משרדי אצל ב"כ הצדדים שפרטיהם לעיל,
בתיאום מראש.
 .10תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו.
דני כביר ,עו"ד
אבנר גבאי ,עו"ד
ב"כ המשיבה
ב"כ המבקש

