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 2016הוגשה לבית המשפט המחוזי
סססספיייייררררר
תקציבאי/ת:

פשרה ולמתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה בתובענות הנ"ל.
בהתאם להחלטת בית המשפט ,יובא המידע הרלבנטי כדלקמן:
חברי הקבוצה :כל אדם או תאגיד אשר התקשר עם מי מהנתבעות בהסכם סליקה ונגבו ממנו עמלות
מינימום ,כנזכר בהסכם הסליקה ,בתקופה הרלוונטית ,במסגרתן לא חושבו עמלות סליקה בגין עסקאות
תשלומים שהועברו לניכיון באמצעות תאגידים אחרים בתקופה הרלוונטית".
זהות התובעים המייצגים :עכבר הכפר מלאכת מחשב בע"מ ,מר יואב אדר ומר גיא גרימן.
זהות באי הכוח המייצגים :עוה"ד ירון אלון ויוסף סיסו.
עילות התביעה הן :הפרת חוזה ,רשלנות ,עשיית עושר שלא במשפט וחוסר תום לב בקיום חוזה.
עניינם של ההליכים :אופן זקיפת תשלום עמלות סליקה בגין עסקאות המועברות לניכיון במסגרת חישוב
עמלת המינימום לבית העסק .האם הנתבעות היו זכאיות לחשב את עמלת המינימום מבלי להביא בחשבון
את העמלות המשולמות להן בגין עסקאות המועברות לניכיון באמצעות תאגידים אחרים .ואם לא ,האם
בחישוב כפי שבוצע יש כדי לבסס את עילות התביעה והסעדים הנתבעים.
הסעדים הנתבעים הם .1 :השבה לכל אחד מחברי הקבוצה של הסכום ששולם למשיבות ביתר ,לאמור:
הפער בין עמלות המינימום שנגבו על ידי המשיבות לבין עמלות המינימום שהיו זכאיות לגבות לו הובאו
בחשבון העמלות בגין אותן עסקאות שהועברו לניכיון .2 .צווי מניעה וצווי עשה ביחס לאופן חישוב עמלת
המינימום ושקלול עמלות הסליקה בגין עסקאות המועברות לניכיון באמצעות תאגידים אחרים.
עיקרי הסדר הפשרה :מבלי להודות בדבר ,הצדדים הסכימו כי ללקוחות הנתבעות יושב  55%מההפרש
שבין גביית עמלת המינימום לבתי העסק בפועל ובין גביית העמלה בחישוב עסקאות שהועברו לניכיון.
התנגדויות להסדר הפשרה ובקשות לצאת מן הקבוצה ניתן להגיש עד ליום  4.12.16באמצעות מזכירות
בית המשפט המחוזי תל-אביב – יפו ,לתיק ת"צ .24205-04-14
עיון בנוסח המלא והמחייב של הסדר הפשרה עומד לעיון המעוניינים בכך במשרד ב"כ התובעים ,ברחוב
בן גוריון  ,2ב.ס.ר  ,1רמת גן.
הנוסח המלא והחתום של הסדר הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה
לבין האמור בהודעה זו ,יקבעו ההוראות שבהסדר הפשרה.
תוקף הסדר הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט.
מתפרסמת על פי החלטתו.
נוסח מודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא
התיק נקבע לתז"פ ליום 31.12.16

