
 ענה ייצוגיתבהודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתו
 (להלן: "חוק תובענות ייצוגיות") 2006-לפי חוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו

אישר  2017בספטמבר  3) לחוק תובענות ייצוגיות, כי ביום 4(א)(25ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 

תוקף של פסק דין להסדר פשרה (להלן ונתן ") הדיןבית (להלן: " יפו-בתל אביב האזורי הדיןבית 

) נ' "התובע הייצוגי"(להלן:  לבקוביץ 10742-09-15"צ בת), "הסדר הפשרה"-" ופסק הדיןבהתאמה: "

  .")המשיבה(להלן: "כלל חברה לביטוח בע"מ 

"), בקשת האישור"-" והתובענההתובענה ושל הבקשה לאישורה כייצוגית (להלן בהתאמה: "עניינה של 

 .הריבית לה התחייבהאת  בפוליסות ביטוח מבטיחות תשואהלמבוטחיה לא העניקה המשיבה בטענה ש

פוליסות ביטוח חיים מסוג "גמלא" ב המבוטחים בהווה או שהיו מבוטחים בעברכל  הסדר הפשרה יחול על

למעט חברי הקבוצה המיוצגת אשר , שלא הוקמו מלכתחילה במערכות המשיבה ,הקיימות אצל המשיבה

ולמעט  ,ו, אם יודיעו, כי הם מבקשים שלא להימנות עם הקבוצה המיוצגת בהתאם לאמור להלןיודיע

או לבתי הדין  לבתי המשפט התובענה והסדר הפשרהתובעים שהגישו תביעות פרטניות בעילות מושא 

 .שהסתיימו בפסק דין או בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין לעבודה

חברי קבוצת התובעים המאושרת לבדיקה של סכומי הפדיון ששולמו המשיבה תערוך  פי פסק הדין-על

. ")הבדיקה(להלן: " ועד למועד אישור הסדר הפשרה 7.9.2012מיום שבפוליסות הביטוח שבפשרה בתקופה 

 .במסגרת הבדיקה תבדוק המשיבה האם סכומי הפדיון ששולמו תואמים את  נתוני הפוליסות

ככל שימצא כי במהלך התקופה הרלוונטית שולמו למבוטחים חברי קבוצת התובעים המאושרת תשלומים 

תיקון כלפי ה. ")ההשבהמסך הסכומים שהוחסרו מהם (להלן: " %70בחסר, תשיב המשיבה למבוטחים 

, תוך שמירת זכות בוצע במקרים של תשלום בחסר בלבד ולא במקרים של תשלום ביתריחברי הקבוצה 

לקזז את סכום ההשבה לו זכאי המבוטח, כולו או חלקו, כנגד כל חוב קיים של המבוטח כלפי משיבה ה

 .המשיבה, ובלבד שחוב זה נובע מאותה פוליסת ביטוח

מס כדין בשיעור חברי קבוצת התובעים המאושרת המשיבה תנכה מכל הסכומים שישולמו למבוטחים 

אישור על הסכומים שיושבו, לרבות המס שינוכה דרישתם,  המשיבה תספק למבוטחים כאמור, על פימרבי. 

האפשרות לקבלת החזר מלא או חלקי מרשויות המס בגין המס שינוכה, בהתאם , וזאת לצורך בחינת בגינם

לנתוניהם האישיים (ככל שאפשרות זו עומדת להם).

ובסמוך טרם  ,דר הפשרהמועד אישור הסלגבי פוליסות שפדיון הכספים בהן, כולו או חלקו, יבוצע לאחר 

כי סכום הפדיון או המשיבה בכל פוליסה ביצוע פדיון מפוליסות אלו או הארכה של תקופתן, תבדוק ל

וכי , כפי שמעודכנים בתיקי המבוטחים במערכות המשיבהנתוני פוליסות הביטוח הזכאות תואמים את 

  כאמור. תשלם למבוטחים אלו את הסכום על פי  נתוני הפוליסות

וסילוק של חברי קבוצת התובעים המאושרת ביחס לכל ענייני תגבש אוטומטית ויתור ה אישור ההסדרעם 

 .התובענה ובקשת האישור כך שייווצר מעשה בית דין כלפיהם

הנוסח המלא וכן באתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט.  ב"כ הצדדיםלעיון אצל עומד  הפשרה דרהס

של הסדר הפשרה (על נספחיו) הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור 

והיא מפורסמת בהתאם  הדיןמודעה זו אושרה על ידי בית במודעה זו, יקבעו ההוראות בהסדר הפשרה. 

 להחלטתו.

________________        
רם דקל, עו"ד       

 התובע המייצגב"כ 

______________________ 
 , עו"דברק טל

 יגאל ארנון ושות'
 ב"כ המשיבה
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