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ביום  28בנובמבר  2016הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאשר הסדר פשרה בת"צ
 12-10חגיגי נ' בנק הפועלים בע״מ )להלן :הבנק(.
א.
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בקשת האישור בת"צ  49339-11-11עוסקת בטענות אודות חיוב חשבונות של לקוחות משפטיים בהוצאות משפטיות בלי שניתן לכך אישור של בית
המשפט או רשם ההוצאה לפועל .כמו כן ,בקשת אישור זו עוסקת בחיוב חשבונות של לקוחות משפטיים בריבית ביתר ,בגין הוצאות משפטיות
שאושרו .הבנק דוחה טענות אלה.
בקשת האישור בת"צ

 3796-12-10עוסקת בטענות לפיהן הבנק מדווח

ללשכת ההוצאה לפועל אודות הקטנת חוב לאחר המועד שבו

התקבל

התשלום אצל המשיב ,וכתוצאה מכך הזיכוי בגין הריבית על תקופת האיחור מחושב לפי ריבית נמוכה מהריבית החלה על החוב באותה תקופה.
הבנק דוחה טענות אלה.
ב.

חברי הקבוצה בת"צ
חברי הקבוצה בת"צ

 49339-11-11הם כל לקוחות הבנק שחוייבו בהוצאות משפטיות אשר לא אושרו ,בתקופה שמיום  27בנובמבר .2004
 3796-12-10הם כל לקוחות הבנק אשר בתיק ההוצאה לפועל שהבנק מנהל נגדם ,הבנק מסר דיווח אודות הקטנת חוב

לאחר המועד שבוצע התשלום לבנק או למי מטעמו ,למעט לקוחות שתיק ההוצאה לפועל שלהם נסגר עד יום  2בדצמבר .2003
ג.

הסדר הפשרה מקים זכאות אפשרית לזיכוי או לתשלום ,לחברי קבוצה הזכאים לכך ,בכפוף לבדיקות שיבוצעו על ידי מומחה מוסכם שיתמנה
מטעם בית המשפט.
בקשר לת"צ  49339-11-11המומחה יערוך בדיקות ומדגמים ,ויקבע את הסכום לזיכוי חשבונות הבנק או הסכום לתשלום לחברי הקבוצה הזכאים
לכך ,לפי הענין.
בקשר לת"צ  3976-12-10המומחה יערוך בדיקות ומדגמים ,ויקבע את הסכום שבו יוקטן החוב בתיקי הוצאה לפועל פתוחים ,וכן את הסכום
לתשלום לחברי הקבוצה הזכאים לכך ,לפי הענין.

ד.

הסדר הפשרה ,בכפוף לאישורו" ,צור מעשה בית-דין כלפי חברי הקבוצה למעט אלה שיבקשו מבית המשפט לצאת מן הקבוצה ובית המשפט
"עתר לבקשתם .עם זאת ,על חברי קבוצה שלא יקבלו זיכוי וגם לא יקבלו תשלום ,לא יחול מעשה ביתדין ,והם יוכלו להגיש תביעה פרטית בגין
העילות שנדונו

ה.
ו.

בבקשות האישור ,אך לא תביעה "צוגית.

הסכם הפשרה נעשה בלי שמי מהצדדים מודה בטענות של הצד האחר.
כל מי שנכלל בקבוצה אולם אינו מעוניין שיחול עליו הסכם הפשרה ,רשאי להגיש בקשה בכתב לבית המשפט בדבר רצונו שלא להיכלל

בקבוצת

התובעים ,וזאת עד  20יום לאחר אישור הסדר הפשרה.
ז.
ח.

חבר קבוצה ,אדם הפועל לטובת עניינם של חברי הקבוצה ,רשות ציבורית או ארגון הפועלים לקידום מטרה ציבורית בקשר לענין שבו עוסקת בקשת
האישור ,רשאים להגיש לבית המשפט התנגדות להסדר ,וזאת עד ליום .30.4.2017
ניתן לעיין בהסדר הפשרה בפנקס התובענות הייצוגיות וכן באתר האינטרנט של באי כח הקבוצה -

.www.ronlaw.co.il

ט.

לצורך התביעה ,הקבוצה מיוצגת על-ידי משרדי עורכי-הדין גיל רון ,קינן ושות' ,ואביעד ,סרן ושות',
ברחוב ויצוון  32תל-אביב  62091טל׳ 6967676 :־  ;03מס ,פק 0י.03-6967673 :

י.

הנוסח המלא של הסכה הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה ובין הודעה זו ,יקבעו ההוראות הסדר הפשרה.

יא .תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפס והיא

מתפרסמת על פ׳ החלסתו.

שכתובתם לצורך הליך זה אצל גיל רון ,קינן ושות'

