
 הודעה בדבר בקשה לאשר הסכם פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית
 "(חוק תובענות ייצוגיות)להלן: " 2006-לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו

 ואח' נ' כלל חברה לביטוח בע"מ פנחס 18-09-35232בעניין ת"צ )מחוזי ת"א( 
הוגשה לבית המשפט המחוזי  2020 ספטמברלחוק תובענות ייצוגיות, כי בחודש  25ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 

יעקב פנחס, עומר רביב "( בתובענה שבכותרת בין הסדר הפשרהיפו בקשה לאישור הסדר פשרה )להלן: "-בתל אביב
"( )להלן ביחד: המשיבה" או "כללבע"מ )להלן: " "( לבין כלל חברה לביטוחהתובעים המייצגים)להלן: "ואורנה רביב 

ליאור קן ו עידו שטיינררכי הדין עו צגים והקבוצה )כהגדרתה להלן( הינם. ב"כ התובעים המיי("הבקשה"; "התובענה"
 .דרור

בפוליסות ביטוח חיים, שינתה המשיבה באופן חד צדדי את תנאי הפוליסה על עניינה של התובענה בטענת התובעים, כי 
המשיבה חולקת על כל טענות התובעים וטוענת כי ידי הקטנת הכיסוי הביטוחי בכיסויים הביטוחיים הקיימים בפוליסה. 

 פעלה כדין. בסופו של מו"מ הגיעו הצדדים להסכמות כמפורט להלן.

 עיקרי הסדר הפשרה

שבעקבות בקרת הנתונים שבוצעה ובשל כך שלא נגבתה ממנו  כללכל מבוטח של  )א( :הינה" מיוצגתהקבוצה ה" .1
תוספת מקצועית לדמי הביטוח בשל עיסוקו המקצועי, הופחת בפוליסה שלו הכיסוי הביטוחי בכיסויים הביטוחיים 

שבעקבות בקרת הנתונים שבוצעה ובשל כך  כללכל מבוטח של  )ב(-. ו"(חברי קבוצה א')להלן: " הרלבנטיים לכך
אליו לשלם דמי  כללשלא נגבתה ממנו תוספת מקצועית לדמי הביטוח בשל עיסוקו המקצועי, בחר לאחר פניית 

 ביטוח בסכום גבוה יותר, על מנת שלא יופחת בפוליסה שלו הכיסוי הביטוחי בכיסויים הביטוחיים הרלבנטיים לכך
 ."(חברי קבוצה ב')להלן: "

 מהכיסויים יותר או אחד הכוללת)לרבות פוליסת ביטוח חיים משולבת בחיסכון(  פוליסה" הינה: הפוליסה" .2
, עבודה כושר אובדן: כדלקמן, הביטוח דמי קביעת לצורך המבוטח של לעיסוקו רלוונטיות קיימת בהם הביטוחיים

 .מתאונה ונכות מתאונה מוות, מוות למקרה חיים ביטוח

השבה מלאה של  כלל תבצע, לחלוט יהפוך הפשרה הסדר את המאשר הדין פסק שבו מהמועדימים  120 בתוך .3
של הכיסוי הביטוחי או דמי הביטוח לקדמותם,  , דהיינו השבה'ב -ו' א קבוצות לחברי המצב לקדמותו בפוליסות

מהתבגרות המבוטח או כפי שהיו טרם ביצוע השינויים בעקבות בקרת הנתונים )בכפוף לשינויים בכיסוי הנובעים 
 . הפשרה בהסדר כמפורט והכל, שינוי אחר שהתבקש בינתיים ע"י המבוטח(

 'א קבוצה לחברי כללתשלם  ,לחלוט יהפוך הפשרה הסדר את המאשר הדין פסק שבוימים מהמועד  180 בתוך .4
שהיו משולמים אילולא הופחת הכיסוי  תגמולי הביטוחבין ההפרש  מלוא את )להם או ליורשיהם ו/או למוטביהם(

בשלוש השנים שקדמו  מקרה ביטוחלחברי קבוצה א' שאירע להם הביטוחי, לבין תגמולי הביטוח ששולמו בפועל, 
 . הפשרה בהסדר כמפורטוהכל , ועד למועד החזרת הכיסוי הביטוחי לקדמותו למועד הגשת התובענה הייצוגית

קבוצה ב'  לחברי כללתשלם  ,לחלוט יהפוך הפשרה הסדר את המאשר הדין פסק שבו מהמועד ימים 180 בתוך .5
ששולמו בפועל, ככל ששולמו, לבין דמי הביטוח שהיו נגבים אילולא בחרו לשלם  דמי ביטוחההפרש בין  מלוא את

והכל , (הפשרה בהסדר כמפורט)בכפוף לשינויים  דמי ביטוח בסכום גבוה יותר על מנת לשמר את הכיסוי הביטוחי
 . הפשרה בהסדר כמפורט

וגמול  15%הסכימו להמליץ על שכר טרחה בשיעור ( לחוק תובענות ייצוגיות, הצדדים 2)ז()18בהתאם לסעיף  .6
לכל אחד מהמבקשים )שניהם בתוספת מע"מ( וזאת מהערך הכלכלי העתידי של הסדר הפשרה  1%בשיעור 

 .להסדר הפשרה 13ומהסכומים שישולמו בהתאם לסעיף 

על ידי בית המשפט כפסק דין בתובענה ייצוגית ובכפוף לביצועו, מוותרים  פשרההבכפוף לאישורו של הסדר  .7
)לרבות כל תאגיד שבשליטתה  כללהתובעים המיוצגים וחברי הקבוצה המאושרת ויתור סופי, מלא ומוחלט כלפי 

עמה, בקשר עם כל תביעה ו/או הישירה והעקיפה וכל תאגיד השולט בה, וכן כל נושאי המשרה בהם( או מי מט
 פשרה.ה סדרטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או זכות, מכל מין ו/או סוג כלשהו, הנוגעים לה

כל אדם הנמנה על הקבוצה המיוצגת, כהגדרתה לעיל, ו/או גוף כהגדרתו  - הגשת התנגדויות ופרישה מן ההסדר .8
יפו התנגדות מנומקת -לחוק תובענות ייצוגיות, רשאי להגיש לבית המשפט המחוזי בתל אביב )ד(18עיף בס

. הוגשה ולהמלצה המוסכמת בדבר שכר הטרחה והגמול "(התנגדותיום )להלן: " 45להסדר הפשרה בתוך 
כן,  שיקבע בית המשפט תגובה להתנגדות. כמו התובעים והנתבעת להגיש בתוך מועד התנגדות כאמור, רשאים

)ו( לחוק, כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה שלעיל רשאי להודיע לבית המשפט )עם העתק 18בהתאם לסעיף 
לתקנות תובענות ייצוגיות,  7ימים ממועד פרסום הודעה זו, בטופס ערוך כאמור בתקנה  45לב"כ הצדדים(, עד 

 , על רצונו שלא להיכלל בקבוצה.2010 -התש"ע

במזכירות בית  ,הפשרה עומד לעיון הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות הסדר - עיון בהסדר הפשרה .9
 . יםהמייצג יםוכן בתיאום מראש אצל ב"כ התובע 12:30-ל 08:30יפו בין השעות -המשפט בתל אביב

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה, הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה  .10
תוכן מודעה זו אושר  בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסדר הפשרה.של סתירה 

תוקף הסכם  והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו. 35232-09-18בת"צ  יפו-על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב
 הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט.

   
 אורטל זנזורי, עו"ד , עו"ד    ברק טל  , עו"דליאור קן דרור  , עו"דעידו שטיינר

 באי כח המשיבה                  המבקשים ח י כבא                        
 


