לקוח יקר ,אנא בדוק היטב את הטיוטא לפני אישור פרסום.

הודעה לפי סעיפים )18ג( ו 25 -לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו2006-
בדבר הגשת בקשה להסדר פשרה בעניין ת"צ  ;34581-02-17ת"צ 44647-02-17
מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום  13.2.2020הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ,בקשה לאישור הסדר פשרה ולמתן תוקף של פסק דין להסדר בתובענות
שבכותרת )"הבקשות הייצוגיות"(.
בבקשות הייצוגיות ,שהוגשו ע"י גב' מיכל טלבי ומר אילן בן חור )להלן יחדיו" :המבקשים"( ,כנגד כלל חברה לביטוח בע"מ ומגדל חברה לביטוח בע"מ )להלן בהתאמה:
"כלל"" ,מגדל" ויחדיו" :המשיבות"( ,נטען שהמשיבות גובות מעמיתיהן ו/או מבוטחיהן תשלום מסוים עבור מתן הלוואה והטיפול בה )"דמי טיפול"( ,בניגוד להוראות
סעיף  32לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( ,התשס"ה .2005-המשיבות כופרות בטענות הבקשות הייצוגיות וטוענות שפעלו כדין.
במסגרת הליך גישור שקיימו המבקשים והמשיבות בפני כבוד נשיא בית המשפט העליון )בדימוס( הש' אשר גרוניס ,הגיעו הצדדים לכדי הסדר גישור ,שאלו עיקריו:
א .סך השווה ל 75%-מדמי הטיפול )כהגדרתם בהסדר הפשרה( שנגבו על ידי כלל בתקופה שתחילתה  7שנים טרם מועד הגשת בקשת האישור ,בצירוף ריבית והצמדה
עד למועד ביצוע התשלום יועברו לכספי קופת הגמל הרלבנטית ממנה ניתנו ההלוואות לגביהן נגבו דמי טיפול.
ב .המשיבות מאשרות במסגרת הסדר הגישור ,כי בעת חתימת ההסדר ,הן אינן גובות דמי טיפול לכיסן והן מתחייבות שלא לגבות דמי טיפול לכיסן בעתיד ,ובלבד
שאין מניעה כי דמי טיפול כאמור ייזקפו לכספי קופת הגמל שהעמידה את ההלוואה.
ג .הצדדים ממליצים שכלל תשלם גמול ושכר טרחה )יחדיו( בשיעור כולל של ) 15%לא כולל מע"מ( מסכום ההחזר של כלל ,ומגדל תשלם גמול ושכר טרחה בסך של
) ₪ 35,500לא כולל מע"מ(.
ד .חברי הקבוצה שהוגדרו הינם "כל העמיתים/מבוטחים אצל המשיבות בקופות הגמל בניהולן של מי מהמשיבות בתקופה הרלבנטית ו/או כל חברי הקבוצה כהגדרתם
בבקשות האישור למיניהן ,ביחס לכל משיבה".
ה .כן הוסכם ,כי עם מתן אישור בית המשפט להסכם הפשרה ,יתגבש אוטומטית ויתור סופי מלא ומוחלט של כל אחד מחברי קבוצת המבקשים כלפי המשיבות על
כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה ו/או זכות מכל מין ו/או סוג שהוא הנוגעים במישרין או בעקיפין לענייני התובענות ו/או בקשת האישור ,בין שידועים כיום ובין
שיוודעו בעתיד ,בין אם מותלים ובין אם לאו ,וביחס לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי )ובכלל זה הליך בוררות(.
פרישה מקבוצת התובעים והתנגדות להסכם הפשרה:
ו .אדם הנמנה עם קבוצת התובעים ,רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין שבו עוסקת הבקשה או התביעה ,ארגון ,שאישר השר לעניין זה,
הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור ,וכן היועץ המשפטי לממשלה ,רשאים להגיש לבית המשפט ,בכתב ,עד יום  ,7.4.2020התנגדות מנומקת להסכם הפשרה
וכן להמלצה המוסכמת שהוגשה במסגרת הבקשה לאישור הסכם פשרה ,בעניין הגמול לתובע ושכ"ט בא כוחו .העתק מההתנגדות יימסר גם למשרדי ב"כ המבקשים
וב"כ המשיבות הרלבנטיים.
ז .חבר קבוצה אשר אינו מעוניין שיחול עליו הסכם הפשרה ,רשאי לבקש מבית המשפט ,עד יום  ,7.4.2020להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ההסדר.
ח .הנוסח המלא של הסדר הגישור הוא המחייב ובמקרה של סתירה הוראותיו יגברו על האמור במודעה זו.
ט .בתקופה הקצובה להגשת התנגדויות כאמור ,הסדר הגישור יעמוד לעיון חברי הקבוצה במזכירות בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ,רחוב ויצמן  1תל אביב,
בימים א'-ה' ,בין השעות  ,8:30-13:30וכן בתיאום מראש אצל באי כוח המבקשים :עוה"ד שחר סקברר ו/או נמרוד גרון מרח' כנרת  5בני ברק.
תרזה לס-גרוס ,עו"ד
ליאור גלברד ,עו"ד
שחר סקברר ,עו"ד
משרד שבלת ושות' ,ב"כ מגדל
משרד יגאל ארנון ושות' ,ב"כ כלל
ב"כ המבקשים

הלקוח  :כלל ביטוח
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