
 על אישור הסדר פשרה ומתן תוקף של פסק דין בתובענה ייצוגיתהודעה 

 "(חוק תובענות ייצוגיות)להלן: " 2006-לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו

  ביטוח בע"מכלל חברה למיכאלי נ'  16-01-16534בעניין ת"צ )מחוזי ת"א( 

אביב )להלן: -אישר בית המשפט המחוזי בתל 28.1.2021מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום 

)להלן:  16534-01-16( בת.צ "הסדר הפשרה"( הסדר פשרה )להלן: "בית המשפט"

"( מן הצד האחד, התובע המייצג(. הצדדים לתביעה הם מר אבי מיכאלי )להלן: ""התביעה"

"(. ב"כ התובע המייצג והקבוצה המשיבה" או "ללכוכלל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "

 )כהגדרתה להלן( הינה עוה"ד איילת רייך מיכאלי.

ת ביטוח בטענת התובע, כי המשיבה, גבתה, כביכול, ממבוטחיה בפוליסוהתביעה עניינה של 

להגדיל את הכיסוי להתקשר בפוליסה חדשה או אשר ביקשו  חיים משכנתא ופוליסות נוספות

ככלל או תשלומי פרמית לחודש, תשלומי פרמית 'ריסק'  1-ליסה קיימת לאחר ההביטוחי בפו

התקשרו בפוליסה או לחודש בו  1-מוגדלים עבור הכיסוי הביטוחי המוגדל, החל מה 'ריסק'

הורחבה הפוליסה בפועל, כאשר על פי הטענה, התקשרו או הורחבה הפוליסה ועד למועד בו 

על הגידול בסכום. המשיבה חולקת ככלל או בתקופה זו המשיבה אינה נושאת בסיכון ביטוחי 

בסופו של מו"מ הגיעו הצדדים להסכמות כמפורט על כל טענות התובע וטוענת כי פעלה כדין. 

 להלן.

 עיקרי הסדר הפשרה

או  בפוליסה מסוג "שוהם"אשר התקשר עם כלל מבוטח " כוללת כל הקבוצה המיוצגת" .1

 1-לאחר המסוג "שוהם" בפוליסה הקיים ביקש להגדיל את הכיסוי הביטוחי מבוטח ש

שינתה את מתכונת )המועד בו כלל  2016יולי ועד לחודש  10.1.2009, החל מיום לחודש

בפרמיה ככלל או אשר חויב בפרמיה כך שלא תהיה יותר גביית יתר(; והגביה בפוליסה 

הצעת בחודש השוטף בו מולא טופס  1-למן ה ,עבור הכיסוי הביטוחי המוגדל ,מוגדלת

 1 -מולא על ידי המבוטח לאחר ה  הצעת הביטוחבאותם מקרים בהם טופס  ,הביטוח

 .הצעת הביטוחועד למועד מילוי  ,באותו החודש

 הקובע לכל חברי הקבוצה במהלך אחד מששת החודשים לאחר המועד המשיבה תעניק .2

יהפוך )שהינו המועד בו פסק דינו של בית המשפט הנכבד המאשר את הסדר הפשרה 

 ימי פרמיית "ריסק" 15, תשלום בשווי כספי של ("המועד הקובע" לחלוט; להלן:

ככלל או  בתחילת תקופת הביטוחהמשקפים ממוצע של התוספת בגין "ריסק" שנגבתה 

 "(. התשלום" :)להלןהמוגדל  הביטוח

 ההתשלום יינתן לקבוצת התובעים באחת מן הדרכים המפורטות להלן, לפי שיקול דעת .3

 :השל המשיב

שלא ייפרעו ,  סכומים. בנקאית בהעברהו/או שלום באמצעות המחאה ת .א

חודשים לשם קבלת ישה במהלך ש הפנו למשיבלא חברי הקבוצה ושהמבוטחים 

קשה שתוגש על ידי בהתאם לבהכספים המגיעים להם, ייתרם למטרה ציבורית 

  .המשיבה לאישורו של בית המשפט הנכבד

 התשלום.באופן של הפחתת הפרמיה שהמשיבה גובה ממבוטחים פעילים בשווי  .ב

 בפוליסות הביטוח הוצה, שאינו מבוטח פעיל של המשיבתובע מיוצג, חבר בקב .4

 הרלוונטיות לאחר המועד הקובע, יהיה זכאי לתשלום האמור, באופן שהמשיבה תשלם

  .בנקאית העברה או לו את התשלום באמצעות המחאה

לעיל, יעמוד  3-4השווי הכולל של התשלום לכלל חברי הקבוצה, בהתאם לאמור בסעיפים  .5

   על הסכום אותה יקבע המומחה בחוות דעתו בהתאם למוסכם בהסדר הפשרה.
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 : בית המשפט אישר את הסכמת הצדדים כדלקמן: גמול ושכר טרחה לתובע ולבאי כוחו .6

ככל שסכום ההחזר לקבוצה מכוח הסדר הפשרה יהיה עד מיליון ש"ח, שיעור של  .א

ישולם כשכר טרחה לב"כ שיקבע המומחה )בתוספת מע"מ( מהיקף התשלום  15%

ישולם כגמול שיקבע המומחה מהיקף התשלום  5%התובע המייצג; ושיעור של 

  לתובע המייצג.

ש"ח ורק ביחס ככל שסכום ההחזר לקבוצה מכוח הסדר הפשרה יהיה מעל מיליון  .ב

)בתוספת מע"מ( מהיקף התשלום  10%, שיעור של לסכום שיעלה על המיליון

מהיקף  5%ישולם כשכר טרחה לב"כ התובע המייצג; ושיעור של שיקבע המומחה 

 ישולם כגמול לתובע המייצג.שיקבע המומחה התשלום 

 הפשרהעיון בהסדר 

הסדר הפשרה עומד לעיון הקבוצה המיוצגת בפנקס התובענות הייצוגיות וכן במזכירות בית 

 וכן בתיאום מראש אצל ב"כ התובע המייצג 12:30-ל 08:30המשפט בתל אביב יפו בין השעות 

 . 08-8548377, טל': 79233משרד איילת רייך עו"ד גישור ונוטריון, מקבוצה יבנה ד.נ אבטח  –

לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה, הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא האמור 

המחייב. בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו 

 הוראות הסדר הפשרה.

 נוסח מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו.

   
 

    יגאל ארנון ושות' -עידו חיטמן, עו"ד        איילת רייך מיכאלי, עו"ד    
 כללבאי כח                           בא כוח התובע            

 


