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הודעה בדבר הסכם פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית
בת״צ ומחוזי מרכז(  22782-02-16מורן נוי זעירא  0איי אי גיי ישראל חברה לביטוח בע״מ
ביום  10בפברואר  2016הוגשה במסגרת ההליך שבכותרת בקשה לאישור תובענה ייצוגית ,לפי חוק תובענות ייצוגיות ,תשס״ו) 2006-להלן:
״התובענה״( .ביום  28.9.16הצדדים הגישו בקשה לאישור הסכם פשרה במסגרת התובענה.
התובענה עניינה בטענת המבקשת לגביית פרמיית ביטוח רכב חובה על ידי המשיבה ,שאינה מתחשבת במערכות בטיחות שונות המותקנות בכלי
רכב המבוטחים אצל המשיבה.
המשיבה תשלם לחברי הקבוצה פיצוי כמפורט להלן:
 .1בגין פוליסות ביטוח בגין כלי רכב אשר לאחר בדיקת המשיבה התברר כי מותקנות בהן מערכות הבטיחות מסוג  ABSו/או  ESPולא
ניתנה בגינן הנחה )תת קבוצה א׳( -המשיבה תפצה את כל חברי תת הקבוצה וכן מבוטחים נוספים כאמור אשר לאחר תקופת הבדיקה
ועד לביצוע התיקון העתידי לא קיבלו/יקבלו את ההנחה בגין קיומן של מערכות הבטיחות .הפיצוי לכל אחד-מהמבוטחים יעמוד על 75%
מסכומי ההנחה הבאים ABS- 82 :ש״ח ESP- 75 ,ש״ח 2 ,המערכות. ₪ 153 -
סך הפיצוי לתת קבוצה א׳ מוערך ב ₪ 427,925 -לתקופת הבדיקה).(30.6.2016 - 1.5.2015
 .2בגין פוליסות ביטוח לכלי רכב ישנים לגביהם לא ניתן לדעת בוודאות מוחלטת אם יש מערכת בטיחות )תת קבוצה ב׳( -ישולם פיצוי של
 50%מסכום ההנחה .סך הפיצוי מוערך ב ₪ 77,199 -לתקופת הבדיקה הנ״ל.
סך כל הפיצוי לחברי הקבוצה הינו ) ₪ 505,124להלן" :הפיצוי הכולל"( .סכום הפיצוי לכל פוליסה של חבר קבוצה מתבסס על ההנחה
הממוצעת שניתנה לכל סוג מערכתבתקופת הבדיקה.
הפיצוי יועבר לכל חבר קבוצה ,על ידי זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו שילם את הפרמיה .ככל שהפרמיה לא שולמה בכרטיס אשראי או שאין
אפשרות מעשית לזכות את כרטיס האשראי ,המשיבה תישלח המחאה בגין הפיצוי לכתובת האחרונה של המבוטח הרשומה אצלה.
במקרה שהמכתב שנשלח למבוטח חזר או שההמחאה לא תיפדה תוך שישה חודשים ממועד ההמחאה ,הסכום יועבר לתרומה.
התשלומים למבוטחים יבוצעו בחודש פברואר  2017או בתוך  30יום מיום שפסק הדין המאשר את הסכם הפשרה יהפוך לחלוט ,לפי המאוחר.
למשיבה תעמוד זכות קיזוז כלפי מבוטח שחייב לה סכום כלשהו.
הצדדים המליצו כי המשיבה תשלם למבקשת גמול בשיעור  3%מסכום הפיצוי הכולל ולב״כ המבקשת שכ״ט בשיעור  12%מסכום הפיצוי הכולל
בתוספת מע״מ .הסכום ממנו ייגזרו השכ״ט והגמול הינו  155%מסכום הפיצוי הכולל.
הסכם הפשרה יחול כל מי ששילם למשיבה בשבע השנים שקדמו להגשת בקשה זו ועד למועד אישור הסכם הפשרה ,פרמיות ביטוח חובה
החורגות מהפרמיות המאושרות למשיבה על ידי המפקח על הביטוח ,וזאת בגין העובדה שלא הייתה התחשבות בקביעת הפרמיה בקיומן של
מערכות בטיחות.
עם אישור הסכם הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד ,יתגבש מעשה בית-דין כלפי חברי קבוצה שפוליסת הביטוח שלהם התחילה החל מיום
 1.5.15ועד למועד אישור הסכם הפשרה )למעט כל מי שבית המשפט התיר לו לפרוש מהקבוצה( בכל ענייני הבקשה ,כך שלחברי הקבוצה לא
תעמוד עוד כלפי המשיבה כל עילה וסעד ,כמו גם כל טענה ,זכות ,דרישה או תביעה בעילות שנכללו במסגרת בקשת האישור.
על חברי קבוצה ששילמו למשיבה בשבע השנים שקדמו להגשת בקשה זו ועד ליום  1.5.15יחול מעשה בית-דין בהליכים ייצוגיים בלבד .מובהר,
כי מעשה בית דין זה קם אך ורק ביחס לטענות והעילות שנכללו בבקשת האישור.
כל אחד מחברי הקבוצה רשאי לבקש שלא להיכלל בקבוצה לענין הסכם הפשרה .לשם כך עליו להגיש עד ליום  5.2.2017בקשה בכתב למזכירות
בית המשפט המחוזי מרכז -לוד ,בת״צ  22782-02-16או לבא כח הקבוצה עו״ד אדם לוין מרח׳ דניאל פריש  ,8תל אביב ,פקס׳.03-5716290 :
בהודעת הפרישה יש לציין שם ,מס׳ תעודת זהות ,כתובת ,טלפון נייד ,מספר פקס)אם יש( ,כתובת דאר אלקטרוני.
מי שלא יגיש הודעת פרישה כאמור יראו אותו כמי שהסכים להיכלל בקבוצת התובעים ולהתקשר בהסכם הפשרה ,ובכלל זה ייחשב כמי
שהתגבש כלפיו מעשה בית דין כאמור.
אדם הנמנה עם חברי הקבוצה רשאי להגיש למזכירות בית המשפט המחוזי מרכז -לוד ,במסגרת ת״צ  22782-02-16התנגדות מנומקת עד ליום
 ,5.2.2017או לבאי כח הצדדים.
הנוסח המלא של ההסכם הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין תוכן מודעה זו ובין האמור בהסכם ,ייגבר האמור בהסכם .הסכם הפשרה
עומד לעיון חברי הקבוצה אצל בא כח הקבוצה עו״ד אדם לוין בתיאום מראש בטל׳ 050-7133188 :ובאתר האינטרנט של המשיבה
.www.aig.co.il
תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט ,והיא מתפרסמת על פי החלטתו.
תוקף הסכם הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט.
התיק קבוע לדיון פומבי בבקשה לאישור הסדר פשרה ליום  ,16.3.17בשעה  ,14:30בבית המשפט המחוזי מרכז -לוד ,לפני כב׳ השופטת
דפנה בלטמן קדראי.

