הודעה נזנר הגשת נקשה לאישור הסדר פשרה ננקשה לאישור תיגענה ייצוגית
)ת»צ  7307-01-14שיאי אופיר השקעות גע״מ גגי ננק מרנגתיל דיסקינט נע״מ(
בהתאם להוראות סעיף )18ג( ו)25ד( לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס״ו) 2006-להלן " -החוק"( ,מובא בזאת לידיעת
הציבור ,כי ביום  23.3.17הוגשה לבית המשפט המחוזי בתל-אביב  -יפו)להלן " -בית המשפט"( בקשה לאישור הסדר
פשרה )להלן  -״הסדר הפשרה״( ,במסגרת הליך בקשה לאישור תובענה ייצוגית שמתברר בגדרי ת״צ 7307-01-14
)להלן" -בקשת האישור"(.
 .1בקשת האישור הוגשה על ידי שיאי אופיר השקעות בע״מ)להלן " -המבקשת"( כנגד בנק מרכנתיל דיסקונט בע״מ
)להלך "הבנק" או "המשיב"(.
 .2טענות המבקשת עניינן בריבית על מסגרת האשראי בה חויבו לקוחות המשיב .לפי הטענה ,בין השנים 2007-2009
העלה המשיב מספר פעמים את הריבית על מסגרות האשראי של לקוחותיו ,ובמדויק יותר את מרכיב "תוספת
הסיכון" בה ,וזאת כביכול בניגוד להוראות הדין ותוך הפרת ההסכם עם המבקשת וחברי הקבוצה ,שכן המשיב
העלה את הריבית במהלכם של רבעונים קלנדריים ,ולא בסופם .עוד נטען ,כי לגבי ההעלאה שבוצעה ביום 2.1.09
לא נשלחה אליה הודעה על ידי הבנק ,וכי בהודעות האישיות שנשלחו אליה בנוגע ליתר ההעלאות ,לא צוינה
הריבית הכוללת החדשה ,לאחר העלאה ,וזאת כביכול בניגוד להוראת סעיף )2ג( לכללי הבנקאות)שירות ללקוח(
)גילוי נאות ומסירת מסמכים( ,התשנ״ב.1992-
 .3בהתאם להסדר הפשרה שאישורו מבוקש ,לצרכי פשרה בלבד ,בכפוף לקיוטו של מעשה בית דין ,ומבלי שהדבר
יהווה הודאה מצדו בדבר קיומה של חובה לעשות כך מסכים המשיב ,בכפוף לסילוק מלא ,סופי ומוחלט של כל
הטענות הנטענות בבקשת האישור ובתובענה ,לפעול ,כדלקמן:
)א( המשיב ישלם פיצוי לחברי הקבוצה )כהגדרתה להלן( בסך סופי וכולל של ) ₪ 3,200,000להלך "סכום
הפשרה״( ,וזאת בגין העלאת הריבית שבוצעה ביום  ,2.1.09כמוסבר בנוסח הסדר הפשרה .בין הצדדים
הוסכם ,כי סכום הפשרה הינו סופי ומוחלט ,ובשום מקרה המשיב לא ישלם סכום גבוה יותר ,גם אם יתברר
בעת ביצוע התשלום בפועל כי הסכום עולה על הסך הנ״ל.
כך ,הבנק ישיב לכל אחד מן הלקוחות הזכאים שניהל ברבעון הראשון לשנת  2009חשבון המשתייך לאחת
מקבוצות החשבונות הבאות  -עו״ש עסקי ,עו״ש מסחרי ,עו״ש פרטי ועו״ש מקבלי משכורת  -סכום השווה
למכפלת שיעור העלאת הריבית שהוחל על חשבונם ביום  2.1.2009בסכום הריבית ששילמו בפועל בחשבון בגין
הרבעון הראשון לשנת  ,2009בניכוי שיעור של ) 17.9%להלן בהתאמה" :הלקוחות הזכאים" ו-״סנום ההחזר
האישי"( ,וזאת כאמור עד לסכום הפשרה בלבד .אופן תשלום סכום ההחזר האישי ,יהיה כדלקמן:
) (1ללקוחות הזכאים אשר מנהלים גם כיום את חשבונם בבנק  -ישולם סכום ההחזר האישי ישירות לחשבון הבנק
שלהם וזאת עד ״מועד התשלום״ כהגדרתו להלך ) (2ללקוחות הזכאים אשר נכון למועד התשלום חשבונם בו
בוצעה העלאת הריבית סגור  -הבנק ישלם את סכום ההחזר האישי ללקוחות הזכאים כאמור ,אשר יגישו בתוך
 45ימים ממועד פרסום מודעה בדבר אישור הסדר הפשרה דרישה לתשלום בכתב לסניף בו נוהל חשבונם ,וימצאו
זכאים ,וזאת בתוך  90ימים מהמועד האחרון להגשת דרישת התשלום בכתב )להלך "מועד התשלום"( ,וזאת
באמצעות שליחת המחאה בנקאית לא סחירה בתוקף ל 60-ימים לכתובת הדואר שימסור הלקוח לפי בקשתו
בכתב .מוסכם כי הבנק יהיה רשאי לדרוש ,לפי שיקול דעתו ,מהלקוחות שיגישו דרישה לתשלום כאמור ,אסמכתא
נוספת לדרישת התשלום ,לצורך הבטחת זיהוי הלקוח הפונה ו/או לצורך הבטחת העברת התשלום ליעדו .לקוח
שנדרש להמציא את האסמכתא כאמור ,יצטרך להמציאה בדרך בה קבע הבנק ,בתוך  30ימים ממועד הפניה אליו
בדרישה כאמור .הבנק יהיה פטור מתשלום ללקוח שנדרש להמציא אסמכתא ולא המציאה; ) (3הוסכם בין
הצדדים ,כי ככל שיהיו לקוחות שלא אותרו ו/או שלא דרשו את הסכומים ו/או שלא שולם להם חלקם בסכום
הפשרה ,תחולנה ההוראות הבאות :מלוא יתרת סכום הפשרה תועבר כסעד לטובת הציבור בהתאם להוראות סעיף
)20ג( לחוק תובענות ייצוגיות ,ויועבר בהתאם להוראות סעיף )20ג() (2לחוק ל״קרן לניהול ולחלוקת כספים
הנפסקים כסעד מכוח סעיף )20א() (3ו)-ג())"(2להלך "הקרן"( ,כאמור בסעיף 27א לחוק .הצדדים הסכימו ,כי ככל
שעד למועד אישור הסדר פשרה זה ומתן תוקף של פסק דין לו לא תוקם ותפעל הקרן כאמור ,תועבר יתרת סכום
הפשרה כתרומה לעמותת "הצל ליבו של ילד" ,בכפוף לאישורו של בית המשפט הנכבד.
)ב( בנוסף ,מתחייב המשיב ,כי הודעות שישלחו בעתיד ,ככל שישלחו ,ואין בכך כדי להקים חובה כאמור ,בנוגע
להעלאות ריבית יכללו גם את הריבית הכוללת החדשה ,לאחר ההעלאה ,כאשר מובהר ומודגש ,כי אין בהתחייבות
זאת כדי להטיל על המשיב חובה כלשהי לשלוח הודעות אישיות ,מעבר לקבוע בהוראות הדין.
 .4הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה כוללת את כל מי אשר בין השנים  7) 2007שנים קודם להגשת הבקשה לאישור(
ועד הגשתה של הבקשה לאישור ניהל חשבון עו״ש אצל המשיב ,בו הועמדה לו מסגרת אשראי ,ובחשבונו בוצעה
בשנים אלו העלאה של שיעור הריבית במסגרת האשראי)להלן " -חנרי הקנוצה"(.
 .5בהתאם להחלטת בית המשפט ,הודעת התנגדות להסדר הפשרה תוגש בתוך  30יום ממועד פרסום מודעה זו .הסדר
הפשרה יחייב את כל הנמנים על הקבוצה ,למעט אלה אשר יגישו לבית המשפט הודעה בכתב )להלן " -הודעת
הפרישה״( על רצונם שלא להיכלל בקבוצה)להלן  -״הפורשים״( ,בהתאם להוראות סעיף  11לחוק ,עם העתק לבא
כוח המבקשת ולבאי כוח המשיב ,בתוך  45יום ממועד פרסום מודעה זו .במקרה שבו מספר הודעות הפרישה יעלה
על עשרה) ,(10יהיה המשיב זכאי)אך לא חייב( להודיע בכתב ,על פקיעת ההסדר .במקרה כאמור יתבטל גם פסק
הדין שיאשר את ההסדר.
 .6עם אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט ומתן תוקף של פסק דין להסדר הפשרה ,יהווה הדבר סילוק סופי
ומוחלט של זכויות המבקשת וחברי הקבוצה המיוצגת כהגדרתה לעיל בגין כלל העילות והסעדים שפורטו בבקשה
לאישור והתשובה לתגובה בקשר עם העלאות הריבית בתקופה הרלוונטית ,ובכלל זה הפרת הסכם ו/או הטעיה
ו/או אי גילוי פרט מהותי ו/או הפרת חובה חקוקה ו/או עילה מכוח כלל )2ג( לכללי גילוי נאות ו/או עשיית עושר
ולא במשפט ,ויהווה מעשה בית דין סופי ומוחלט כלפי כל חברי הקבוצה הנ״ל.
 .7הצדדים להסדר הפשרה ממליצים כי למבקשת ישולם גמול בסך של ) ₪ 200,000מאתיים אלף שקלים חדשים(
בצירוף מע״מ כדיך ולב״כ המבקשת ישולם שכר טרחה בסך של  800,000ש״ח)שמונה מאות אלף שקלים חדשים(,
בצירוף מע״מ כדיך
 .8נוסח הסדר הפשרה עומד לעיון חברי הקבוצה במזכירות בית המשפט המחוזי ,ברחוב ויצמן  ,1תל-אביב  -יפו,
במשרד ב״כ המבקשת ,עו״ד איתי גזית ,בדרך מנחם בגין  ,52תל-אביב-יפו או בכתובת הדוא״ל:
 office@gash-law.comובאתר האינטרנט בכתובת.Mercantile.co.il :
 .9הנוסח המלא של הסדר הפשרה)על נספחיו( הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין
האמור במודעה זו ,יקבעו ההוראות שבהסדר הפשרה.
 .10תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת בהתאם להחלטתו.
שרון לובצקי הס ,עו״ד
איתי גזית ,עו״ז־
נשיץ ברנדס אמיר ושות׳ ,משרד עו״ד
ב״כ קבוצת התובעים
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