הודעה בדבר אישור תובענה כייצוגית
בעניין ת"צ  54603-05-15טנה נ' כלל חברה לביטוח בע"מ
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף )25א() (1לחוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו 2006-בדבר החלטתו של כבוד
בית המשפט המחוזי בירושלים )כב' השופטת גילה כנפי שטייניץ( מיום  22.5.2019בת"צ  54603-05-15טנה
נ' כלל חברה לביטוח בע"מ )"כלל"( ,במסגרתה אושר ניהול ההליך שבנדון כתובענה ייצוגית )"החלטת
האישור"(.
הגדרת הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה הייצוגיות )"הקבוצה"( :הקבוצה שבשמה תנוהל התובענה
הייצוגית תכלול את כל מוטביהם של חברי עמותת גמלאי קרן פנסיה "נתיב" דרום ומרכז )"הגמלאים"
ו"העמותה"( המבוטחים בחוזה הביטוח הקבוצתי שנכרת בין כלל ובין העמותה ביום  1.5.2013ועד
30.4.2016שנפטרו מיום ביטול חוזה הביטוח ) (1.5.2014ועד למועד סיום תקופת הביטוח הקבועה בחוזה
הביטוח ).(30.4.2016
זהות התובע המייצג :רון רולנד טנה;
בא כוח המייצגים :עוה"ד האני טנוס ו/או ניזאר טנוס ואח' מרח' אלמוג  20/1חיפה 354004 ,טל'04- :
 ;8880860פקס;04-6801900 :
עילות התובענה בגינן מאושרת הגשת תובענה ייצוגית :הפרת הוראות חוק חוזה הביטוח ,תשמ"א1981-
ותקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )ביטוח חיים קבוצתי( ,תשנ"ג ,1999-הפרת הוראות הפוליסה ,רשלנות;
שאלות של עובדה או משפט המשותפות לקבוצה :האם כלל הפרה את הוראות הדין וחוזה הביטוח כאשר
לא המציאה לגמלאים העתקים מחוזה הביטוח ודף פרטי הביטוח עם כריתת חוזה הביטוח והאם הפרה
את הוראות הדין עת לא המציאה לגמלאים הודעות פרטניות בעניין ביטול פוליסת הביטוח .וכן ,האם
הפרה העמותה את החובות המוטלות עליה בכך שהתקשרה בחוזה ביטוח מבלי לערוך בירור מוקדם בדבר
היקף הרשאתה ,ובכך שלא דיווחה לגמלאים על החוב המצטבר בתשלום דמי הפרמיה ועל ביטולה
המסתמן של הפוליסה;
הסעדים הנתבעים :תשלום תגמולי ביטוח לחברי הקבוצה;
כללי :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 במזכירות בית המשפט ובמשרד ב"כ המייצג.

إﻋﻼم ﺑﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ دﻋﻮى ﺗﻤﺜﯿﻠﯿﺔ
ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮى ﺗﻤﺜﯿﻠﯿﺔ  54603-05-15ﺗﺎﻧﻲ ﺿﺪ ﻛﻼل ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ م.ض.
ﯾﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا ﺗﻘﺪﯾﻢ إﺧﻄﺎر وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺎدة ) 25أ( ) (1ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ ،ﻋﺎم  2006-ﺑﺸﺄن ﻗﺮار اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ
اﻟﻤﻮﻗﺮة ﻓﻲ اﻟﻘﺪس )ﺣﻀﺮة اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺟﯿﻼ ﻛﺎﻧﻔﻲ ﺷﺘﺎﯾﻨﯿﺘﺲ( ﻣﻦ ﯾﻮم  22.5.2019ﻓﻲ دﻋﻮى ﺗﻤﺜﯿﻠﯿﺔ  54603-05-15ﺗﺎﻧﻲ
ﺿﺪ ﻛﻼل ﺷﺮﻛﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻦ م.ض) .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ" :ﻛﻼل"( ،واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻓﻲ اطﺎرھﺎ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إدارة اﻹﺟﺮاء اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻛﺪﻋﻮى
ﺗﻤﺜﯿﻠﯿﺔ )"ﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ"(.
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ إدارة اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ ﺑﺎﺳﻤﮭﺎ )"اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"( :ﺳﻮف ﺗﺸﻤﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ إﺟﺮاء
اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﻤﺜﯿﻠﯿﺔ ﺑﺎﺳﻤﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﺘﻔﯿﺪي اﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪي ﺻﻨﺪوق اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ "ﻧﺎﺗﯿﻒ" اﻟﺠﻨﻮب واﻟﻤﺮﻛﺰ )"اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ"
و"-اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ"( ،اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻋﻘﺪت ﺑﯿﻦ ﻛﻼل واﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ  1.5.2013وﺣﺘﻰ
 ،30.4.2016واﻟﺬﯾﻦ ﺗﻮﻓﻮا ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﻟﻐﺎء اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ) (1.5.2014وﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ).(30.4.2016
ھﻮﯾﺔ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﻤﻤﺜﻞ :رون روﻻﻧﺪ ﺗﺎﻧﻲ؛
وﻛﯿﻞ اﻟﻤﻤﺜﻠﯿﻦ :اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ھﺎﻧﻲ طﻨﻮس و /أو ﻧﺰار طﻨﻮس وآﺧﺮﯾﻦ ﻣﻦ ﺷﺎرع أﻟﻤﻮج  20/1ﺣﯿﻔﺎ 354004 ،ھﺎﺗﻒ04- :
8880860؛ ﻓﺎﻛﺲ;04-6801900 :
أﺳﺒﺎب اﻹﺟﺮاء اﻟﺬي ﺗﻤﺖ ﺑﺴﺒﺒﮭﺎ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ دﻋﻮى ﺗﻤﺜﯿﻠﯿﺔ :ﺧﺮق ﻷﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ،ﻋﺎم، 1981-
وأﻧﻈﻤﺔ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ )اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﺎة( ،ﻋﺎم ، 1999-ﺧﺮق أﺣﻜﺎم اﻟﺒﻮﻟﯿﻀﺔ ،وإھﻤﺎل ؛
أﺳﺌﻠﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ أو اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ :ھﻞ ﺧﺎﻟﻔﺖ ﻛﻼل أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺰود
اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ ﺑﻨﺴﺦ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﺻﻔﺤﺔ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻋﻨﺪ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وھﻞ ﺧﺎﻟﻔﺖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻨﺪ ﻋﺪم
ارﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ ﻓﺮدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﻟﻐﺎء ﺑﻮﻟﯿﺼﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ .وﻛﺬﻟﻚ ،ھﻞ اﻧﺘﮭﻜﺖ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻋﻠﯿﮭﺎ
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ إﺑﺮام اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺄﻣﯿﻦ دون إﺟﺮاء ﻓﺤﺺ ﻣﺴﺒﻖ ﺑﺸﺄن ﻧﻄﺎق ﺗﻔﻮﯾﻀﮭﺎ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﺗﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪﯾﻦ ﻋﻦ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﺪل اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ واﻹﻟﻐﺎء اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﺒﻮﻟﯿﺼﺔ؛
اﻟﻄﻠﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى :دﻓﻊ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ؛
ﻋﺎم :اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻘﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ھﻮ اﻟﻤﻠﺰم ،وﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﯿﻦ ﻣﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ وﻣﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ ھﺬا
اﻹﻋﻼن  ،ﯾﺘﻐﻠﺐ ﻗﺮار اﻟﻤﻮﻓﻘﺔ .اﻟﻨﺺ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻘﺮار اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺘﺎح ﻻطﻼع أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺳﻜﺮﺗﺎرﯾﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ وﻓﻲ
ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﻤﺜﻞ.

