בקשה לאישור
הגשת
הודעה בדבר
בת״צ
אורית ס<קרו ני הראל
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ניתנת

לאישור

בזאת

הודעה

הסדר

פשרה

לחוק

בהתאם לסעיף (25א)(
בתובענה הנ״ל.
המשיבה בפוליסת
המבוטחים אצל

51.21.3
תובענות ייצוגיות ,כי ביום

תסכם

פשרה

חברה לביטוח

הוגשה לבית

המשפט

בע״מ

המחוזי

בירושלים(להלן

בית

המשפט)

בקשה

ביטוח הרכב של החשב הכללי
חברי הקבוצה כל
באי נוח
המבקשת עוה״ד ניצן שמואלי ואיילת אשל
אורית סיקרון.
fivpian
תמידית
הביטוח הנוסף למקרה נכות
המגדיר את תנאי
בטענה כי
עניינו של ההלין
מתאונה(לעיל ולהלן
הנספח לפוליסות ביטוח רכב לעובדי המדינה,
החשב הכללי(להלן-החשכ׳׳ל) לביטוח רכב
במכרזי
נספח הנכות) ושנשלח למבוטחים בשנים  2009עד  2013אינו תואם את תנאי הפוליסה כפי שנקבעו
סטייה
התוצאה שלו היא
אשר
התאמה״
בשנים הללו ,וכלל בין היתר ״סעיף
המשיבה)
עובדי המדינה ,שבהם זכתה הראל חברה לביטוח בע״מ(להלן
שהיו

מבוטחים

במסגרת

נספח

בשנים  2009עד 2015

הנכות,

שיפון.

החישוב

מדרך

שנקבעה

במכרזים

בהסכם החשכ״ל בשנים  2009עד  2013על פי החישוב המעוגן בפוליסה
שבעקבות טעות בתום לב ,חושבו תגמולי ביטוח למבוטחים
בתגובה
המשיבה טענה
התאמה ,כך שבמהלך השנים ל13 -
מבוטחים שולמו תגמולי ביטוח נמוכים יותר מאלה שהיו זכאים להם על פי מכרזי החשכ״ל.
הסטנדרטית של הראל ,הכוללת סעיף
כאשר סך הפער בין התגמולים ששולמו
מבוטחים,
הביטוח לאותם 13
הטעות והשלימה את תגמולי
את
תיקנה
המשיבה
הבקשה,
הגשת
בעקבות
.₪
000,07
שצריכים היו להיות משולמים ,הינו כ-
והתגמולים
הצדדים פנו להליך גישור בפני כבי
את
אסתר דודקביץ ,אשר סייעה לצדדים ללבן את המחלוקות ביניהם ולגבש
שופטת בית
המשפט המחוזי (בדימוס)
הסכם

הפשרה.

התנאים שנקבעו במכרז החשכ״ל
המשפט כי
במסגרתו יקבע בית
הצהרתי
הנתבעים
הסעדיס
סעד
המשפט על משלוח הפוליסות הנכונות למבוטחים ,אכיפת חוזה הביטוח ,השבה של מלוא הפרמיותולחלופין השבה חלקית של הפרמיות ששולמו למשיבה.
בית
מבוטחים בשנים  2009עד 2013
איתרה זח מכבר 13
המשיבה
הסדר
בתביעה לקבלת תגמולי ביטוח ובעניינם
אשר פנו אליה בעבר
הפשרה :כאמור,
עיקרי
ההתאמה והשלימה לחם את תגמולי
המשיבה לשלוח למבוטחים בנספח
התחייבה
הביטוח המגיעים להם .בנוסף,
שולמו תגמולי ביטוח בחסר ,עקב ביצוע
 2013על פי
הנספח
מתוקן של נספח הנכות,
המצויים בידיה ,נוסח
והנתונים
הפרטים
הנכות בשנים 2009
התואם את הוראות מכרז החשכ״ל(,להלן
המשיבה את התביעות הנ״ל
תבחן
המתוקן,
הנספח
תביעות לקבלת תגמולי ביטוחעל-פי נוסח
הקבוצה
המתוקן) .ככל שלאחר מועד המשלוח יגישו חברי
המתוקן.
שיימצאו
ותשלם את תגמולי הביטוח למבוטחים
הנספח
תקופת
הנספח
זכאים לפי נוסח
ההתיישנות ביחס לתביעות שיוגשו לתגמולי ביטוחעל-פי
אשר
ובמקרה זה בלבד ,בשל העובדה שנשלחו פוליסות
משורת הדין
 1981לפנים
תשמ״א
הביטוח,
המתוקן ,תהיה
בהתאם להוראת סעיף  31לחוק חוזה
מהמבוטחים שלא למצות את זכויותיהם ,הראל לא תטען להתיישנות לגבי כל
המבקשת יתכן שגרמו לחלק
אינן
תואמות את מכרז החשכ״ל ולפי טענת
המתוקן.
הנספח
תביעה שתוגש עד לתום  12חודשים ממועד משלוח
שימצאו כאלו,
התאמה .ככל
נוסחת
בחסר בשל כך
אשר קיבלו תגמולי ביטוח
מבוטחים נוספים
קיימים
האם
התחייבה לבדוק
המשיבה
שבוצעה בעניינם
התאמה ,אף אם שולמו להם תגמולי
הנספח
בהתאם לתגמולי הביטוח המגיעים להם לפי
המשיבה תשלים לחם את תגמולי הביטוח,
המתוקן ללא ביצוע
פסק דין,
אשר
הביטוח למבוטחים
הוראות בדבר תשלום תגמולי
ההסכם
כאמור לעיל .כן כולל
משום
פשרה או
במסגרת
הביטוח
שהמשיבה פעלה
נוסחת
החברה וכן בדבר פיצוי מיוחד לחברי
התאמה ,או
יושמה
קבוצה שבעניינם
בדיקת רופא
תביעותיהם התקבלו באופן חלקי או נדחו רק על יסוד
בהסתמך על קביעת רופא חברה.
שתביעתם נדחתה או חושבה באופן חלקי
(בתוספת מע״מ) .יודגש כי
,₪
000,002
ושכ״ט באי כוחה יעמוד על סך
000,42
למבקשת יעמוד על סך
גמול ושבר
הצדדים המליצו כי הגמול
טרחתעו׳׳ד:
ההטבה לקבוצה.
הטרחה ניתנים בנוסף ,מחוץ ולא על חשבון
הגמול ושכר
המשיבה על פי
יתגבש
הסכם זה,
התחייבויות
הפשרה ומתן תוקף של פסק דין ובכפוף למילוי
הסדר
מעשה בית דין בעניינים
מעשה בית דין :עם אישור
המשיבה בעניינים נשוא ההליך.
הפשרה כלפי כל חברי הקבוצה ,כך שלחברי הקבוצה לא תעמוד עוד כל טענה או זכות כלפי
הסכם
נשוא ההליך ו/או
הקבוצה
אדם
כל
המשפט המחוזי בירושלים (צלח א-דין 40ירושלים) הודעה על רצונו שלא להיכלל
כהגדרתםלעיל ,רשאי להגיש לבית
אשר נמנה עם חברי
קבוצת התובעים המיוצגים ,רשות ציבורית הפועלת לקידום
אדם
פרסום מודעה זו .כמו כן ,כל
בקבוצת ,והכול בתוך  45ימים מיום
מטרה
הנמנה עם
המשפט ,בכתב ,בתוך 45
רשאים להגיש לבית
המשפטי לממשלה
התובענה הייצוגית ,ארגון וכן היועץ
הבקשה לאישור או
עוסקת
בקשרלעניין בו
ציבורית
הטרחה.
ושכר
מנומקת להסדר
התנגדות
פרסום הודעה זו
המוסכמת בעניין הגמול
הפשרה וכן להמלצה
ימים מיום
בהתאם להחלטתו.
מתפרסמת
המשפט והיא
אושר על ידי בית
מודעה זו
תוכן
בכתובת
לעיון המעוניינים בכך באתר האינטרנט של
המשיבה
הנוסח המלא והמחייב של הסדר הפשרה עומד
http://www.harel-net.co.il/f11es/pirsum.pdf
במשרד ב״כ
בפנקס
ירושלים 94144
התובענות הייצוגיות וכן
המבקשת ברח׳ כורש
הפשרה.
שבהסדר
והחתום של הסדר
הנוסח המלא
ההוראות
הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרהלבין האמור בהודעהזו ,יקבעו
המשפט.
הפשרה מותנה בקבלת אישור בית
הסכם
תוקף
הם

איילת אשל שכון ,עו״ד

ניצן שמואלי ,עו״ד
בשם

המבקשת

דרור

המחייבים

את

המשיבה ,צו

חן

סברנסקי ,עו״ד
אגמון ושות׳ רוזנברג
ב״כ

הכהן
המשיבה

ושות

עשה

במסגרתו יורה

גרשקוביץ ,עו״ד

עורכי דין

