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הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ ("החברה") ,מתכבדת לדווח ,כדלקמן:
כמפורט בביאור (7א)( )18לדוחות הכספיים של החברה ליום  30בספטמבר  ,2019אשר פורסמו ביום
 26בנובמבר ( 2019אסמכתא ,)2019-01-114958 :ובהמשך לדיווח מיידי מיום  29לנובמבר 2015
(אסמכתא )2015-01-166608 :ומיום  31באוקטובר ( 2018אסמכתא ,)2018-01-102294 :בחודש
נובמבר  2015הוגשה נגד החברה הבת דקלה סוכנות לביטוח בע"מ ,בשמה הקודם דקלה חברה
לביטוח בע"מ ("דקלה") ונגד שירותי בריאות כללית ("כללית") (להלן ביחד" :הנתבעות") תובענה
ובקשה לאישורה כייצוגית ,במסגרתה נטען כי במקרים בהם קיים בפוליסת הביטוח הסיעודי
הקבוצתית לחברי שירותי בריאות כללית "סיעודי מושלם פלוס" (להלן" :הפוליסה") ,מעבר מתקופת
זכאות אחת ("תקופת הזכאות הראשונה") ,לתקופת זכאות אחרת ,בה זכאי המבוטח לתגמולי ביטוח
מופחתים ביחס לתקופת הזכאות הראשונה ("תקופת הזכאות השנייה") ,וכאשר המעבר בין תקופות
הזכאות נעשה לאחר ה 1-לחודש קלנדרי ,שולמו לו תגמולי ביטוח על פי הסכום המופחת ,עבור כל
החודש בו נעשה המעבר כאמור .כך ,שלטענת התובע נגרעו ממנו תגמולי ביטוח ,בגובה ההפרש שבין
תגמולי הביטוח בגין התקופה הראשונה לבין תגמולי הביטוח בגין תקופת הזכאות השנייה כפול החלק
היחסי של החודש בגינו הוא זכאי לתגמולי הביטוח בגין תקופת הזכאות הראשונה ("עילת התביעה
הראשונה") .עוד טען התובע ,כי לחברי הקבוצה ששרדו את מלוא תקופות הזכאות המצטברות לא
שולמו כלל תגמולי ביטוח עבור החלק היחסי החסר מהחודש הקלנדארי הראשון לזכאותם וכי הם
זכאים לקבלת תגמולי ביטוח בגין אותו חלק יחסי של החודש ("עילת התביעה השנייה").
ביום  29באוקטובר  ,2018ובהמשך להודעתה של דקלה ,כי היא פעלה לתיקונה של התקלה המתוארת
בעילת התביעה הראשונה ולתשלום ההפרשים לזכאים לכך וכן להסכמתם של הצדדים בדבר אופן
סיומו של ההליך ,אושרה התובענה כייצוגית על-ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב בעילת התביעה
הראשונה ונדחתה הבקשה לאישורה של התובענה כייצוגית ביחס לעילת התביעה השנייה ("החלטת
האישור").
בהמשך לכך ,ניתן ביום  27בפברואר  2020פסק דין בתובענה ,אשר מורה על תרומתם של יתרת
הסכומים ,אשר לא עלה בידיה של דקלה לשלם לזכאים בגין עילת התביעה הראשונה ואשר מהווה
מיצוי של מלוא הטענות והתביעות בגין עילת תביעה זו וכן מעשה בית דין בגין עילת התביעה השנייה,
אשר נדחתה.
בכך הסתיימה התובענה.
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