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הודעה בדבר תיטה הטרי פשרה בתובענה ייצוגית
תשט»ו( 2006 -
להוראת סעיף (  (ft<)2sלחוט תובענות ייצוגיות.
בתובענה

ניתנת בזאת הודעה כי ביום  10.7.16אישר בית המשפט המחוזי מרכז ,לוד ,תיקון הסדר פשרה
״התובענה״( .עיקרי תיקון ההסדר הם כדלקמן :
שבכותרת)להלן בהתאמה ״ההסדר״ ו-
הייצוגית
ההסדר)״הקבוצה״(  -כל בעלי הפוליסות ,המוטבים והמבוטחים שבוטחו
 . 1חברי קבוצת התובעים עליה יחול
על ידי מגדל בפוליסות ביטוח אישי ובפוליסות לביטוח אחר ,ואשר שילמו למשיבה דמי אשראי ,דמי גביה,
מהוראות הדין או תוך חריגה משיעורי הריבית אשר הוצגו
תשלומים ביתר תוך חריגה
דמי הסדר
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למבוטחים בפוליסות ,אשר מועד תחילת תקופת הביטוח על פיהן חל בתקופה בין  7שנים לפני מועד הגשת
התובענה לבין מועד אישור תיקונו של הסדר הפשרה.
חאישייס כהגדרתם להלן ,תינתן על ידי מגדל הטבה נוספת לזו שהוסכמה בהסדר הפשרה
בביטוחים
המקורי אשר אושר על ידי בית המשפט ביום ") 24.7.2014הסדר הפשרה"( ,בסכום נוסף שלא יפחת מסך של
 1,152,057ש״ח .ההטבה תינתן לכלל מבוטחי מגדל בביטוחים האישיים ,שיחוייבו בגין פוליסות לביטוח
חודשים,

אישי שיערכו אצל מגדל ,אשר מועד תחילת הביטוח על פיהן יחול במשך תקופה שלא תפחת מ12 -
החל מיום  1.2.2016ועד ליום  31.1.2017באופן הבא :
א .לציבור הזכאים בביטוח אישי כהגדרתו בהסדר הפשרה ,יועלה שיעור ההטבה משיעור של  48%על פי
הסדר הפשרה לשיעור של . 100%
ב .לכל מבוטחי מגדל בביטוחים אישיים ,שאינם נמנים על ציבור הזכאים בביטוח אישי כהגדרתו בהסדר
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הפשרה ,תינתן הטבה באמצעות מתן הנחה בשיעור של 70%
בביטוחים האחרים כהגדרתם להלן ,תעתן על ידי מגדל הטבה
נוסף שלא יפחת מסך של  2,730,000ש״ח .ההטבה תינתן לכלל
בגין פוליסות לביטוח אחר שיערכו אצל מגדל ,בתקופה של 15
הינו החל מיום  1.2.2016ועד ליום  30.4.2017באופן הבא :

מדמי האשראי.
נוספת לזו שהוסכמה בהסדר הפשרה ,בסכום
מבוטחי מגדל בביטוחים האחרים ,שיחוייבו
חודשים אשר מועד תחילת הביטוח על פיהן

א .לכלל ציבור מבוטחי מגדל בביטוח אחר ,הן אלו שהוגדרו בהסדר הפשרה המקורי כנמנים על ציבור
הזכאים והן אלו שאינם נמנים על ציבור הזכאים ,תינתן הטבה באמצעות מתן הנחה בשיעור של 60%
מדמי האשראי בהם יחוייבו ,והם יחוייבו בדמי אשראי המשקפים ריבית שנתית אפקטיבית בשיעור שלא
יעלה על  5.60%מהפרמיה לפני דמי אשראי.
ב .ההנחה כאמור משקפת ריבית שנתית אפקטיבית בשיעור של ) 5.60%במקום ריבית שנתית בשיעור של
האחרים את שיעור הריבית

.4

.5
.6

השנתית

 14.5%בה חוייבו המבוטחים( .מגדל תציין בדף הרשימה בביטוחים
הגלומה בדמי האשראי לאחר ההטבה ,ואשר תעמוד על . 5.60%
אישיים״  -הינם פוליסות לביטוח רכב רכוש ,פוליסות לביטוח דירה או תכולתה
״ביטוחים
לעניין זה,
ופוליסות לביטוח תאונות אישיות .״ביטוחים אחרים״  -הינם פוליסות ביטוח בענפי הביטוח הכללי שאינן
אישי)כלומר  -אינן פוליסות לביטוח רכב רכוש ,לביטוח דירה או תכולתה ואינן פוליסות לביטוח
ביטוח
תאונות אישיות(.
בכל יתר הוראות הסדר הפשרה ,לא יחול כל שינוי והן יעמדו בתוקפן המלא.
מי שנמנה עם הקבוצה עליה חל תיקון זה ואינו מעוניין להיכלל בה ,נדרש להודיע לבית המשפט על רצונו
שלא להיכלל בקבוצה ,בתוך  45יום מיום פרסום מודעה זו ,באמצעות הודעה בכתב אשר תוגש לתיק בית
המשפט המחוזי מרכז  -לוד בת.צ) .מרכז(  23112-07-11בהיעדר התעה כאמור ,יראו כל מי שנמנה עם
הקבוצה כמי שהסכים להסדר ,והוראות ההסדר יחולו עליו.
הנוסח המלא של ההסדר ושל ההחלטה על תיקונו הוא המחייב ,ובכל מקרה של סתירה בין האמור בהסדר
ובהחלטה על תיקונו לבין האמור במודעה זו ,יגבר האמור בהסדר או בהחלטה על תיקונו .נוסח מלא של
הסדר הפשרה ושל ההחלטה על תיקונו יעמוד לעיון ,במשרד ב״כ התובע המייצג ,עו״ד עופר דהן ,ברח׳
 .(dblaw@zahav.net.ilניתן לעיין
מייל:
השלדג  , 10צור משה ,בתיאום מראש )טלפון09-8945708 :
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בהסכם הפשרה המלא ובהחלטה על תיקונו גם באתר האינטרנט של מגדל בכתובת:
https://www.migdal.co.il/he/insurance/libraryofinsurance/pages/faq.aspx
בכל מקרה בו מבוטח נתקל בהתנהלות שאינה תואמת להבנתו את הסכם הפשרה או תיקונו ,הוא מוזמן
לפנות בכתב באמצעות דואר רשום ,פקס או דוא״ל למשרדי מגדל לפי פרטי הקשר הבאים  :כתובת :רחוב
 .mokedbi@migdal.co.ilככל שבתוך 21
כתובת דוא״ל:
אפעל  ,4פתח תקוה ,מס׳ פקס03-6278329 :
ימים לא יקבל הפונה מענה המניח את דעתו ,יוכל לפנות לבא כוח התובע
המפורטים לעיל ,והוא יטפל בבירור התלונה ללא עלות למבוטח.

עופר דהן ,עו״ד
ב״כ המובע המייצג

המייצג בכתב ,לפי פרטי הקשר

דודון טאובמן ,עו״ד
ב״ב מגדל

