חודעה  1ד 1ד
לפי חוק תובענות ייצוגיות,

תגשתבסשת לאישור הסדר פשלה
חתשת״ו־ ) 2006לתלו" :חוק תובענות

ייצוגיות"(

מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום  15.3.17הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל
המשפט"( בקשה לאישור הסדר פשרה )להלן" :התדר
אביב-יפו)להלן" :בית
ברליצהיימר)להלן ־ "התובע הייצוגי"( נ׳ הראל חברה

הפשרה״( בת.צ 16 .־ 06־ 6860דן
לביטוח בע״מ)להלן:
כייצוגית)להלן בהתאמה" :התובענה"
עניינה של התובענה ושל הבקשה לאישורה
למבוטחים בענף
שהמשיבה שילמה תגמולי ביטוח
ו־״בקשת האישור"( ,בטענה
ביטוחי הבריאות שאירע להם מקרה ביטוח ,מבלי שצורפו להם הפרשי הצמדה
כדין .בבקשת האישור נטען עוד כי המשיבה הודתה בקיומה של התקלה האמורה
המשיבה)ונגד  4חברות
בתשובתה לבקשה לאישור תובענה כייצוגית שהוגשה נגד
ביטוח נוספות ,שהדיון בהן התקיים במאוחד( שעסקה באי תשלום ריבית והפרשי

"המשיבה"(.

הצמדה בת״צ  13־ 05־  27796שילה נ׳ הראל חברה לביטוח )להלן" :התובענה הראשונה"(.
המשיבה חולקת על טענות התובע הייצוגי ולטענתה היא פועלת כדין בכל הקשור
לתשלום הפרשי הצמדה על תגמולי הביטוח ,ובכלל זה בביטוחי בריאות .בסופו
להסכמות בדבר פשרה כדלקמן :
של מו״מ הגיעו הצדדים
הסדר הפשרה יחול על כל מי שקיבל ו/או יקבל תגמולי ביטוח מן המשיבה בענף
הביטוח הפרשי
לתגמולי
)כהגדרתו בהסדר( מבלי שצורפו
הבריאות
ביטוחי
לתקופה
]הקבוצה ביחס
הראשונה
הקבוצה
הצמדה כדין והוא נמנה על חברי
הקבוצה השניה
 16.05.2010ועד ליום  ,[ 16.05.2013ו/או
הראשונה ־ מיום
]הקבוצה ביחס לתקופה השניה ־ מיום  17.5.2013ועד למועד חתימת ההסדר[,
הוסכם בין הצדדים ,כי בחלוף  30ימים ממועד הפיכתו של פסק הדין המאשר את
הסדר

הפשרה

לחלוט

תתרום

המשיבה

שבעים

אחוזים ) 70%

מסך

הפרשי

מסך הפרשי
אחוזים ) 100%
הראשונה ,ומאה
התקופה
ההצמדה בחסר בגין
"התרומה"( .התרומה ,כפי שתקבע
ההצמדה בחסר בגין התקופה השנייה) ,להלן:
שהוקמה
על ידי הבודק ,תועבר על ידי המשיבה אל הקרן לניהול וחלוקת כספים
בהתאם לסעיף  27א לחוק תובענות ייצוגיות .הכספים ייועדו לתחום בריאות הציבור,
ככל שהדבר מתאפשר בנסיבות העניין ,ובהתאם לנהלי הקרן.
גמול ושכ״ט עו״ד  :הוסכם בין הצדדים כי הם יטענו בפני בית המשפט ביחס לשיעור
שכר הטרחה המומלץ לב״ב התובע המייצג וביחס לשיעור הגמול המומלץ לתובע המייצג.
אוטומטית ויתור סופי ,מלא ומוחלט של כל
הוסכם ,כי עם אישור ההסדר יתגבש
המיוצגת )שלא הגיש הודעת פרישה בהתאם לסעיף ) 18ו(
אחד מחברי הקבוצה
הייצוגיות( ומעשה בית דין כלפי המשיבה ,על כל תביעה ו/או
התובענות
לחוק
טענה ו/או דרישה ו/או זכות ,מכל מין ו/או סוג כלשהו ביחס לעילות מושא
התובענה ובקשת האישור בקשר עם הפוליסות בענף ביטוח הבריאות כהגדרתו לעיל.
הקבוצה ניתן להגיש עד ליום
ובקשות לצאת מן
ההתנגדויות להסדר הפשרה
 11.6.2017באמצעות מזכירות בית המשפט המחוזי תל אביב־יפו לתיק בת.צ 16 .־ 06־.6860
הסדר הפשרה עומד לעיון אצל ב״ב התובעים הייצוגי ,בך ,לדרמן ושות׳ ,מרח׳ בר
קומה  ,( 8טל׳ 6932833 :־  ; 03פקס :־ 03
V-Tower
כוכבא  23בני ברק )מגדל
 Limor@bachlaw.co.ilניתן יהיה לקבל עותק
אלקטרוני:
 ; 6932834דואר
ההסכם לעיון גם באמצעות דוא״ל ,וכן באתר האינטרנט של מערכת בתי המשפט.
הפשרה)על נספחיו( הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה
הנוסח המלא של הסדר
האמור במודעה זו ,יקבעו
הוראות הסדר הפשרה לבין
בין
מפורסמת
הפשרה .מודעה זו אושרה על ידי בית המשפט והיא

רון לדומן ,עו״ד
מיבאל בך ,עו״ד
בך ,לדומן ושנת׳

________ ב״ב

המבקש

ההוראות בהסדר
בהתאם להחלטתו.

עידו חיטמן ,עו״ד
יגאל ארגון ושנת׳

_________________ ב״ב

המשיבה

