הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית
בעניין ת"צ  2010-06-11עמירה ואח' נ' הראל חברה לביטוח בע"מ ואח'
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף  25לחוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו ,2006-כי ביום  ,14.10.2016הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בקשה לאישור הסדר פשרה (להלן" :הסדר הפשרה") בתובענה שבכותרת ,בין
ראלב עמירה ואח' (להלן וביחד" :התובעים המייצגים") לבין הראל חברה לביטוח בע"מ ואח' (להלן וביחד" :הנתבעות") .ב"כ התובעים המייצגים והקבוצה הוא עוה"ד ד"ר שחר ולר (להלן" :ב"כ התובעים המייצגים").
עניינה של התובענה בטענה ,לפיה הנתבעות מעכבות אצלן תגמולי ביטוח מחמת עיקולים או צווי כינוס המוטלים על תגמולים אלו וכאשר תגמולים אלו מועברים לבסוף ,הם מועברים בערכים נומינליים בלבד ,או במקרים
מסוימים ,בצירוף הפרשי הצמדה בלבד; וזאת לשיטת התובעים ,בניגוד לדין ,הקובע חובת שיערוך.
א .עיקרי הסדר הפשרה
 .1הצדדים הגיעו ביניהם להסדר ,מבלי שמי מהם מודה בטענות משנהו או בחבות כלשהי ,שבכפוף לאישורו על ידי בית המשפט ולהוצאתו אל הפועל יביא לידי גמר ההליכים בבקשה ובתובענה.
" .2הקבוצה הזכאית" כוללת את כל אותם זכאים (קרי ,מבוטחים וניזוקים) ,אשר תגמולי הביטוח שולמו להם על ידי אחת מחברות הביטוח הנתבעות לאחר ה ,1.6.2008 -ואשר זכותם לתשלום עוכבה בגין עיקול
שהוטל על הנכס או בשל צווים אחרים.
		
ב .הסדרה ושינוי התנהגות עתידי:
 .3הנתבעות מצהירות כי בתוך תקופה של  30יום מהמועד בו פסק הדין המאשר את הסכם הפשרה ייעשה חלוט ,תגמולי הביטוח שישתלמו ,אשר העברתם תעוכב בגין עיקול שהוטל או מחמת צווי כינוס או זכויות
כלשהן של צדדים שלישיים ,יועברו לאחר הסרת העיקול ,בתוספת הצמדה וריבית כדין מיום שנמסרו למבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו ,בהתאם להוראות חוק חוזה הביטוח ,תשמ"א.1981 -
		
לחלופין ,הנתבעות תהיינה רשאיות לפעול בהתאם להוראות שנקבעו בע"א  6754/99מדינת ישראל ,משרד השיכון נ' עו"ד בנימין קרייתי ,מפרק חברת ביתרומעץ פ"ד (נח).313 3
		
לחלופין לאמור לעיל ,נתבעות המעוניינות בכך ,תהיינה רשאיות לשלם את תגמולי הביטוח בצירוף תשואה בגין תקופת העיכוב .התשואה כאמור תהא מחושבת בהתאם למסלול השקעה אשר פרטיו מצוינים
		
בהסכם הפשרה או בכל מסלול השקעה אחר ,ובלבד שאינו סותר את הוראות הדין.
		
 .4למען הסר ספק ,האמור לעיל לא יחול על תגמולי ביטוח מכוח פוליסות אשר לגביהן קיים מנגנון תשואה/שיערוך מוסכם בפוליסה ,כגון פוליסות ביטוח חיים הכוללות חיסכון ,כאשר בגינן תשולם התשואה/
יבוצע שיערוך לפי המנגנון המוסכם בין הצדדים והנתבעות מצהירות כי לאחר הסדרת העיקול הן תשלמנה למבוטחים את הסכומים אשר נצברו עבורם בניכוי דמי הניהול בהתאם ובכפוף לתנאי פוליסת הביטוח,
		
כולל הסכומים שנצברו בגין התקופה שמיום ביטול העיקול ועד יום התשלום בפועל ,בהתאם לכללים לחישוב תשואה החלים ביחס לפוליסות שלא הוטל עליהן עיקול .במקרה בו פוליסה כאמור נפדתה ו/או
		
		 הגיעה אל תומה ,אולם לא ניתן לשלמה בשל עיקול או צו כינוס נכסים או זכות אחרת של צד שלישי ,יחולו הוראות הפוליסה ,או מנגנון תשואה/שיערוך שניתנה לגביו הודעה בתום התקופה או ההוראות
המפורטות לעיל ,בהתאם לבחירת הנתבעות.
		
 .5הנתבעות תפעלנה כאמור לעיל כל עוד החקיקה ו/או ההלכה הפסוקה ו/או הנחיות הפיקוח על הביטוח לא יקבעו התנהלות אחרת בכל הנוגע לכספים מעוקלים בידי מחזיק.
ג .פיצוי כספי בגין העדר תוספת ריבית והצמדה (כטענת התובעים) בעבר:
 .6כל אחד מחברי הקבוצה הזכאית שיהיה מעוניין בקבלת הפיצוי האישי ,יוכל לעשות כן על ידי פנייה אל הנתבעות בפקסימיליה ו/או בדוא"ל ובלבד שהפנייה תגיע למשרדי הנתבעות בתוך  60יום מיום שפסק
הדין המאשר את הסכם הפשרה יהיה חלוט ,או בתוך  60יום מיום משלוח הנתבעות את הרשימה/המכתב/הדיווח (לפי המאוחר מביניהם) ,כפי שהללו יפורטו בהודעה שתפורסם לציבור.
		
 .7תוצאות בדיקת הזכאות תועברנה לפונה עד  60יום מהמועד בו התקבלה פנייתו אצל הנתבעות .אם הבדיקה תעלה שהפונה זכאי לתוספת בגין שיערוך תגמולי הביטוח ששולמו לו ,יקבל הפונה את סכום התוספת
צמוד ונושא ריבית כדין מיום הזכאות המקורי (המועד בו היה המבוטח זכאי לתשלום התגמולים לשיטת הנתבעות אילולא הוטל העיקול) לתשלום ועד יום התשלום בפועל ,וזאת תוך  14יום לאחר השלמת הבדיקה.
		
אם בדיקת הזכאות תמצא כי אין להוסיף סכום שיערוך לתגמולי הביטוח ששולמו ,תימסר לפונה הודעה על כך ,במסגרתה יצוין כי לפונה זכות ערעור על ההחלטה בתוך  14יום בפני רו"ח דני בר-און .הגיש הפונה
		
		 ערעור כאמור ,ימסור רו"ח בר-און לפונה ולנתבעת הרלוונטית את החלטתו שתהיה סופית ומחייבת בתוך  7ימים .רו"ח בר-און יוכל לבקש ארכה מבית המשפט להגשת החלטתו כאמור .קבע רו"ח בר-און כי
הפונה זכאי לתוספת תשלום על פי הסכם פשרה זה ,יועבר התשלום בהתאם לאמור לעיל בתוך  30יום.
		
 .8בהסכם הפשרה נקבעו סכומי הטבה שישולמו על-ידי כל אחת מהנתבעות וככל שלא ישולמו הסכומים לפונים ,לאחר כ 365 -יום מיום פרסום הודעה זו תתרומנה הנתבעות את סכומי ההטבה שהוסכמו בניכוי
סכומי הפיצוי האישיים ששולמו על ידן ,כמפורט בהסכם הפשרה.
		
 .9אם בבדיקת הזכאות יתברר כי סכום הפיצוי נמוך מ ,₪ 20 -אזי סכום זה לא ישולם לפונה ,אלא יישאר חלק מסכום הפיצוי הפשרה הכולל ,שככל שלא יחולק ,יועבר כתרומה בהתאם לאמור להלן.
 .10בהתאם לסעיף (18ז)( )2לחוק ,ההמלצה המוסכמת אליה הגיעו הצדדים לעניין תשלום גמול לתובעים ושכר טרחה לבא כוחם הינה כדלקמן :גמול כולל בסך של  242,810ש"ח ושכר טרחה כולל בסכום של
( ₪ 2,576,054כולל מע"מ) בחלוקה בין הנתבעות כנקוב בהסדר הפשרה .שכר הטרחה והגמול לוקחים בחשבון גם את ההטבה העתידית לזכאים עקב ההסדרה העתידית.
		
ד .הגשת התנגדויות ופרישה מן ההסדר
 .11כל אדם הנמנה עם הקבוצה ו/או גוף כהגדרתו בסעיף (18ד) לחוק תובענות ייצוגיות ,רשאי להגיש לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד (כב' השופט פרופ' ע .גרוסקופף) התנגדות מנומקת להסדר הפשרה (להלן:
"התנגדות") .הוגשה התנגדות כאמור ,רשאים התובעים והנתבעות להגיש בתוך מועד שיקבע בית המשפט תגובה להתנגדות .התנגדויות להסדר הפשרה ובקשות לצאת מן הקבוצה ניתן להגיש עד ליום 1.1.2017
		
באמצעות מזכירות בית המשפט המחוזי מרכז – לוד לתיק ת"צ .2010-06-11
		
		 כמו כן ,בפרק הזמן האמור לעיל ,רשאי כל אדם הנמנה עם הקבוצה ,להגיש לבית המשפט המחוזי מרכז בלוד בקשה להתיר לו לצאת מן הקבוצה עליה יחול הסדר הפשרה (להלן" :הודעת הפרישה").
 .12בכפוף להוראות הסדר הפשרה ,יחייב הסדר הפשרה את כל הנמנים עם הקבוצה אשר לא מסרו הודעות פרישה כדין ,אלא אם יודיעו  50מחברי קבוצה או יותר (ביחס לכל אחת מהנתבעות בנפרד) לבית
המשפט על רצונם שלא יחול עליהם הסכם הפשרה או על רצונם שלא להיכלל בקבוצה ,או אז תעמוד לנתבעת הרלוונטית (לגביה פרשו  50חברי קבוצה או יותר) הזכות לבטל את הסכם הפשרה בתוך  30יום,
		
בהתאם למפורט בהסדר הפשרה.
		
ה .עיון בהסדר הפשרה
 .13הסדר הפשרה עומד לעיון הקבוצה בפנקס התובענות הייצוגיות וכן במזכירות בית המשפט המחוזי מרכב בלוד בין השעות  8:30ל ,12:30 -וכן באתר ייעודי בכתובת  ,http://bit.ly/2fkpTY5וכן בתיאום מראש
אצל ב"כ התובעים המייצגים.
		
 .14האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסדר הפשרה .הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסדר הפשרה לבין האמור במודעה זו ,יקבעו הוראות הסדר הפשרה.
 .15נוסח מודעה זו אושר על ידי בית המשפט המחוזי מרכז בלוד (כב' השופט פרופ' ע .גרוסקופף) בת"צ  2010-06-11ראלב עמירה ואח' נ' הראל חברה לביטוח בע"מ ואח'.
 .16התיק נקבע לדיון בבקשה לאישור הסדר פשרה ליום  15.1.2017בשעה  9:00בבית המשפט המחוזי מרכז – לוד.
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