הסדר פשרה
ת"צ  ;1822/08בש"א  14805/08אבו עיסא סמי נ' הראל חברה לביטוח בע"מ
שנחתם בתל אביב ביום 30.10.2016
בין:

אבו עיסא סמי ,ת.ז33516758 .
ע"י ב"כ עוה"ד יוחי גבע מדרך מאיר ויסגל ,2
בית ספיאנס )קומה  ,(1פארק המדע ,רחובות
 .76326טל' ;08-9102344 :פקס'.08-9102361 :
מצד אחד;
לבין:

הראל חברה לביטוח בע"מ
ע"י ב"כ עוה"ד דרור סברנסקי ו/או ניר
פלדשטיין מאגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'
עורכי דין ,שכתובתם למסירת כתבי בי-דין היא
מגדל אלקטרה ,יגאל אלון  ,98תל-אביב .67891
טל' ;03-6078607 :פקס'.03-6078666 :
מצד שני;
הואיל

והתובע המייצג הגיש לבית המשפט המחוזי הנכבד בתל אביב-יפו את התביעה
)המפורטת לעיל; להלן" :התביעה"( נגד הראל חברה לביטוח בע"מ )להלן:
"החברה"( ובד בבד ,צירף לתביעה בקשה לאשרה כתביעה ייצוגית )להלן" :בקשת
האישור"(;

והואיל

ובתביעה ובבקשה לאישור נטען ,כי החברה נמנעה מלשלם למבוטחיה ,בקרות מקרה
ביטוח של "אובדן גמור" ,כהגדרתו להלן ,את שוויו של אמצעי המיגון שהותקן
ברכביהם לפי דרישת החברה; וכי בהעדר שיפוי מלא בגין שוויו של אמצעי המיגון
שהותקן ברכבי המבוטחים כאמור ,עושה החברה עושר שלא במשפט ומפרה חובות
חקוקות ,ולכן התובע המייצג והקבוצה אותה הוא מבקש לייצג ,זכאים להחזר שוויו
של אמצעי המיגון בגינו לא קיבלו תגמולי ביטוח )לפי הטענה(;

והואיל

והחברה חולקת על טענות התובע המייצג ,ולטענתה ,בין היתר ,לא נפל פגם
בהתנהגותה; היא נוהגות כדין; והיא משפה את מבוטחיה בגין אמצעי המיגון
שהותקנו ברכביהם בהתאם לדרישות כל דין; הכל כמפורט בתשובתה לבקשת
האישור;

והואיל

וביום  19.6.2016אושר על ידי כבוד השופטת ד"ר מ' אגמון-גונן הסדר פשרה בתיקים
אחרים בעניין מושא התביעה )ת"צ  ,1821/08ת"צ  ,1823/08ת"צ  ,1838/08ת"צ
 ,1839/08ת"צ  ,39866-12-09ת"צ  ,1960-02-10ת"צ  ,1892-02-10ת"צ ,31686-01-10
ת"צ  1878/08ו-ת"צ  ;(1910/08וניתן לו תוקף של פסק דין )להלן" :פסק הדין והסדר
הפשרה בתיקים האחרים" ,בהתאמה(;

-2-

והואיל

והצדדים בתביעה מסכימים לאמץ את הסדר הפשרה בתיקים האחרים ,בהתאמות
הנדרשות ,כמפורט בהסדר פשרה זה;

והואיל

והצדדים העדיפו לגבש הסדר פשרה תחת ניהול הליכים משפטיים על מנת לחסוך
הוצאות נכבדות וזמן שיפוטי ,זאת על אף שהחברה חולקת על טענות התובע המייצג
כאמור ,ומבלי שהיא מסכימה לאיזו מטענותיו;

והואיל

ומוסכם בין הצדדים ,כי הסדר פשרה זה נועד לסיים את התביעה ובקשת האישור
בפשרה ,מבלי שמי מהצדדים יודה בטענות הצד האחר ו/או יודה בחבות כלשהיא,
אשר בכפוף לאישורו על ידי בית המשפט הנכבד ולהוצאתו אל הפועל יביא לידי גמר
ההליכים בתביעה ובבקשת האישור ,הכל על פי תנאי הסדר פשרה זה להלן.

לפיכך ,הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
א .כללי
.1

המבוא להסדר פשרה זה ,הצהרות הצדדים ונספחי הסדר הפשרה מהווים חלק בלתי נפרד
הימנו.

.2

חלוקת הסדר פשרה זה לסעיפים ,מתן כותרות לסעיפים ומספורן ,נעשו לשם הנוחות
בלבד ,ואין לייחס להם כל משמעות בפרשנות הסדר הפשרה.

.3

הסדר פשרה זה מגלם את מכלול המצגים וההסכמות בין הצדדים עובר לחתימתו ולא
ישמע צד בטענה בדבר מצג או הסכמה אשר אינם נזכרים בהסדר.

ב .הגדרות
.4

בהסדר פשרה זה תיוחס למונחים הבאים הפרשנות המופיעה לצידם:
"התובע המייצג"

אבו עיסא סמי.

"החברה"

הראל חברה לביטוח בע"מ.

"חוק תובענות ייצוגיות"

חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו.2006-

"תקנות תובענות ייצוגיות"

תקנות תובענות ייצוגיות ,תש"ע.2010-

"בית המשפט"

בית המשפט המחוזי הנכבד בתל אביב-יפו )כבוד
השופט רחמים כהן(.
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"אישור הסדר הפשרה"

אישור הסדר הפשרה על ידי בית המשפט הנכבד ומתן
תוקף של פסק דין להסדר הפשרה ,בהתאם לקבוע
בסעיפים  18ו 19-לחוק תובענות ייצוגיות ותקנה 12
לתקנות תובענות ייצוגיות.

"הפוליסה התקנית"

כהגדרתה בתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )תנאי חוזה
לביטוח רכב פרטי( ,התשמ"ו.1986-

"רכב פרטי"

כהגדרתו בסעיף  1לפוליסה התקנית.

"אובדן גמור"

"גניבה" ,או "אובדן גמור" ) ,( TOTAL LOSSאו
"אובדן גמור להלכה" ,כהגדרת מונחים אלה בפוליסה
התקנית.

"אמצעי מיגון"

"איתוראן"" ,פוינטר"" ,עלוקה"" ,קודן"" ,אימובילייזר",
"אזעקה" וכן אמצעי מיגון נוספים ככל שנדרשו על ידי
החברה ,והותקנו בפועל ברכב פרטי )כהגדרתו בפוליסה
התקנית(.
להסרת ספק ,מובהר ,כי אמצעי מיגון בהסדר פשרה זה
אינם כוללים:
 .1אמצעי מיגון ,מכל סוג שהוא ,שהם אינטגראליים
לרכב )היינו  -הותקנו ברכב על ידי היבואן או
היצרן(; וכן -
 .2אמצעי מיגון שהותקן ברכב מבלי שהמבוטח נדרש
לשלם בגינו.

"אמצעי המיגון הרלוונטי"

אמצעי מיגון שנדרש על ידי החברה כתנאי לביטוח,
במסגרת רשימת הפוליסה התקפה שהיתה למבוטח
במועד קרות מקרה הביטוח.

"הנחת מיגון"

הפחתה של גובה פרמיית הביטוח ששילם מבוטח
לחברה בעקבות קיומו של אמצעי המיגון הרלוונטי
ברכב; ובלבד שבמסמכי ההתקשרות בין החברה לבין
המבוטח צוין במפורש כי ההפחתה בגובה הפרמייה
נובעת מהנחת מיגון.
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"עלות אמצעי המיגון הרלוונטי"

המחיר ששילם מבוטח עבור רכישה או התקנה ,לפי
העניין ,של אמצעי המיגון הרלוונטי ,פחות הנחת
המיגון ובכל מקרה לא פחות מ 30%-מהמחיר ששילם
המבוטח.

"מחיר אמצעי המיגון כחדש"

מחיר אמצעי המיגון הרלוונטי בהתאם למחירון העדכני
של אחת מבין חברות מיגון ואיתור הרכב פוינטר ו/או
איתוראן ,כפי שימסר לחברה לפי בקשתה )להלן
בהגדרה זו" :המחיר העדכני"( ,פחות הנחת המיגון
ובכל מקרה לא פחות מ 30%-מהמחיר העדכני.

"הפחת" או "שיעור הפחת"

 14%בגין כל שנה החל ממועד רכישת ו/או התקנת
אמצעי המיגון הרלוונטי ,לפי המאוחר ,ועד למועד
קרות מקרה הביטוח.

"התקופה הקובעת"

תקופה בת שלוש שנים לפני מועד הגשת התביעה ועד
המועד בו יאשר בית המשפט הנכבד את הסדר הפשרה )ככל
שיאשר(.

"הקבוצה המיוצגת"

כל מבוטחי החברה בביטוח רכב רכוש ו/או שהיו מבוטחים
על ידי החברה בביטוח רכב רכוש בתקופה הקובעת ,למעט
מבוטחים השייכים לציי רכב ,אשר מתקיים לגביהם כל
האמור להלן:
 .1התקינו ברכבם הפרטי אמצעי מיגון לפי דרישת החברה
ו/או שנמצא ברכבם הפרטי אמצעי מיגון לפי דרישת
החברה )למען הסר ספק ,הכוונה היא למקרים בהם
במועד מקרה הביטוח נכללה דרישה להתקנת אמצעי
המיגון ברשימת הפוליסה(;
 .2אשר מקרה הביטוח אירע להם בתקופה הקובעת;
 .3אשר בעת קרות מקרה הביטוח היו מבוטחים בחברה;
 .4ואשר לא קיבלו מהחברה שיפוי ,מלא או חלקי ,בגין
אמצעי המיגון שהותקן ברכבם כאמור ,ולרבות בדרך של
פירוק אמצעי המיגון.
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"התובעים הפורשים"

אלו מבין הקבוצה המיוצגת ,אשר יודיעו ,אם יודיעו ,כי
הם מבקשים שלא להימנות עם הקבוצה המיוצגת
בהתאם לאמור בסעיף  8.1להלן.

"הקבוצה המאושרת"

הקבוצה המיוצגת ,למעט התובעים הפורשים.

"ויתור וסילוק"

ויתור סופי ,מלא ומוחלט של כל אחד מחברי הקבוצה
המיוצגת כלפי החברה ,לפי העניין ,וכל תאגיד
שבשליטתה ו/או הקשור אליה ,במישרין או בעקיפין,
לרבות עובדי החברה ו/או כל תאגיד כאמור ,בקשר עם
כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או
זכות ,מכל מין ו/או סוג כלשהוא ,הנוגעים במישרין או
בעקיפין לענייני התביעה ובקשת האישור ,בין שידועים
כיום ובין שייוודעו בעתיד ,בין אם מותלים ובין אם
לאו ,וביחס לכל הליך משפטי ו/או מעין משפטי )ובכלל
זה הליך בוררות( ו/או תביעה שנובעת במישרין או
בעקיפין מן המעשים והמחדלים הנטענים בתביעה ו/או
בבקשת האישור ,בין אם הם ידועים כיום ובין שייוודעו
בעתיד.

"ענייני התביעה ובקשת
האישור"

כל הנושאים ,הטענות ,העילות והעניינים עליהם
נסובה התביעה ובקשת האישור וכל כתבי בי-הדין
שהוחלפו במסגרת התביעה ובקשת האישור ,ולרבות כל
ענין ו/או עילת תביעה ו/או עובדה ,בין אם ידועים
במועד חתימת הסדר פשרה זה ובין אם יתבררו בעתיד,
עליהם מתבססת ו/או נשענת התביעה ובקשת האישור
)בגין כל אלה יהיה ויתור וסילוק ,כהגדרתו לעיל(.

ג .נספחים
.5

נספחיו של הסדר הפשרה הנם כדלקמן:
נספח א' -

נוסח הודעה ראשונה לציבור לפי הוראת סעיף )25א() (3לחוק תובענות
ייצוגיות.

נספח ב' -

נוסח הודעה שנייה לציבור לפי הוראת סעיף )25א() (4לחוק תובענות
ייצוגיות.
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נספח ג' -

נוסח פנייה לחברי הקבוצה על ידי החברה בהתאם לסעיף )9.1ב( להלן.

נספח ד' -

נוסח פנייה לחברי הקבוצה על ידי ב"כ התובע בהתאם לסעיף
)9.4א() ( iv )(2להלן.

ד .הצהרות הצדדים
.6

הצדדים מצהירים ,כי אין כל מניעה  -חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת  -להתקשרותם בהסדר
פשרה זה ולקיום חיוביהם על פיו במלואם ובמועדם ,הכל בכפוף לאישור הסדר הפשרה על
ידי בית המשפט הנכבד.

.7

הצדדים מצהירים ,כי אין בהתקשרותם בהסדר הפשרה משום הודאה מצד מי מהם ו/או
מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהיא של הצד האחר שנטענה בכתבי בי-הדין שהוחלפו
במסגרת התביעה והבקשה לאישור ,ובהתאם ,נערך הסדר זה מבלי להודות באחריות
כלשהיא ו/או בכל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל הקשור ,במישרין או בעקיפין,
לענייני התביעה ובקשת האישור ולמעשים ולמחדלים הנטענים במסגרתן.

ה .אישור הסדר הפשרה
.8

בסמוך למועד חתימת הסדר פשרה זה יגישו הצדדים לבית המשפט הנכבד בקשה משותפת
לאישור ההסדר )להלן" :הבקשה לאישור הסדר פשרה"(.
במסגרת הבקשה לאישור הסדר פשרה יבקשו הצדדים ,כדלקמן:
 .8.1כי בית המשפט הנכבד יורה ,בהתאם להוראת סעיף )25א() (3לחוק תובענות
ייצוגיות ,על פרסום הודעה בדבר הגשת הבקשה לאישור הסדר הפשרה ,בנוסח
המצורף כנספח א' ,בשניים מבין העיתונים היומיים הבאים :ידיעות אחרונות,
מעריב ,הארץ ,כלכליסט וגלובס )להלן" :ההודעה הראשונה"(.
במסגרת ההודעה הראשונה ,יוזמנו חברי הקבוצה המיוצגת ,החפצים בכך ,להגיש
לבית המשפט ,בצירוף העתק לב"כ הצדדים ,את התנגדותם להסדר הפשרה
כאמור בסעיף )18ד( לחוק תובענות ייצוגיות ,או הודעת פרישה בהתאם להוראת
סעיף )18ו( לחוק תובענות ייצוגיות ,בתוך  45ימים מיום פרסומה )או בתוך מועד
קצר יותר שיקבע בית המשפט(; ולא  -הם ייחשבו לעניין הסדר הפשרה ,כמי
שנתנו את הסכמתם להיכלל בקבוצה המאושרת ולהתקשרותם בהסדר הפשרה,
ובכלל זה ייחשבו כמי שהתגבש כלפיהם אוטומטית ויתור וסילוק.
 .8.2כי בית המשפט הנכבד יורה על משלוח ההודעה הראשונה ,הבקשה לאישור
הסדר הפשרה והסדר הפשרה ליועץ המשפטי לממשלה ולמפקח על הביטוח,
בהתאם להוראות סעיף )18ג( לחוק תובענות ייצוגיות ותקנות )12ד( ו16-
לתקנות תובענות ייצוגיות.
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 .8.3כי בחלוף  45ימים )או מועד קצר יותר כפי שיקבע בית המשפט הנכבד( ממועד
פרסום ההודעה הראשונה ,יאשר בית המשפט הנכבד את התביעה כתובענה
ייצוגית ,יאשר את ההסדר כהסדר פשרה בתובענה הייצוגית וייתן לו תוקף של
פסק דין .במקביל ,יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על פרסום הודעה שנייה
לציבור ,בנוסח המצורף כנספח ב' ,בהתאם להוראת סעיף )25א() (4לחוק
תובענות ייצוגיות.
 .8.4פרסום ההודעות על-פי הסדר הפשרה יבוצע על-ידי החברה ועל חשבונה.
ו .התחייבויות החברה
.9

בתוך שישים ) (60ימים מהמועד בו יהפוך פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה לסופי
וחלוט ,תפעל החברה כלפי הקבוצה המאושרת ,כדלקמן:
 .9.1הפנייה לחברי הקבוצה המאושרת:
)א(

החברה תפנה אל חברי הקבוצה המאושרת הזכאים לכאורה לתשלום לפי הסדר
הפשרה ,ותיידע אותם ,כי מבוטח )או מבוטח בעבר( אשר יפנה אל החברה
בכתב )לכתובתה של החברה כפי שתפורט בפניית החברה אל הקבוצה
המאושרת כאמור( ,תוך שישים ) (60ימים מהמועד בו פנתה אליו החברה,
תיבדק על ידי החברה זכאותו לתשלום לפי הסדר הפשרה ,קרי ,בין היתר :האם
החברה דרשה התקנת אמצעי מיגון ברכבו בפוליסה הרלוונטית במועד קרות
מקרה הביטוח; האם היה אמצעי מיגון ברכבו; האם יש ברשותו קבלה או
מסמך אחר המעידים על עלותם של אמצעי מיגון הרלוונטי? ואם כן  -יצרפם
לפנייתו; האם הוא שופה או קיבל תשלום באופן כלשהוא בגין אמצעי המיגון
)באופן מלא או חלקי( במסגרת תשלומים ששולמו לו בעקבות מקרה ביטוח של
אובדן גמור; האם החברה פנתה אליו וביקשה כי הוא יפרק את אמצעי המיגון
מרכבו ,והוא לא עשה כן; האם קיבל הנחת מיגון.

)ב(

פניית החברה אל חברי הקבוצה המאושרת תבוצע באמצעות מכתב שישלח אל
כתובתו העדכנית של המבוטח ,אם המבוטח עדיין מבוטח בחברה )הן בביטוח
רכב ,הן בביטוח אחר( ,ואם לא ,לפי הכתובת העדכנית ביותר המצויה במאגר
הנתונים בביטוח רכב של החברה .בנוסף ,תשלח החברה לכל אחד מחברי
הקבוצה המאושרת ,הודעת דואר אלקטרוני והודעת טקסט טלפונית ,לכתובות
ומספרי הטלפון העדכניים ביותר המצויים במאגר הנתונים בביטוח רכב של
החברה ,אם נתונים אלו קיימים .נוסח הפנייה יהיה כאמור בנספח ג' להסדר
פשרה זה.

 .9.2תקופת הבדיקה:
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)א(

בתוך מאה וחמישים ) (150ימים מהמועד בו יהפוך פסק הדין לסופי וחלוט
)לעיל ולהלן" :תקופת הבדיקה"( תערוך החברה בדיקה של כל הפניות אליה
ע"י חברי הקבוצה המאושרת ,וכן תערוך תחשיב של הסכום הכולל שעליה
להעביר לחברי הקבוצה המאושרת הזכאים בהתאם לסעיף )9.3א( להלן
)להלן" :הסכום הכולל לתשלום"(.

 .9.3התשלום לחברי הקבוצה המאושרת הזכאים:
)א(

החברה תשלם לכל אחד מחברי הקבוצה המאושרת הזכאים ,סך השווה ל-
 50%מעלות אמצעי המיגון הרלוונטי ,על פי מסמכים שצירף לפנייתו כאמור
בסעיף )9.1א( ועל פי מסמכי ההתקשרות עם החברה ובהם דף הרשימה,
בניכוי פחת ובתוספת הפרשי ריבית והצמדה למדד המחירים לצרכן ,מיום
תשלום תגמולי הביטוח ועד למועד העברת התשלום כאמור.

)ב(

לא היו בידי מבוטח מחברי הקבוצה המאושרת הזכאים ,נתונים אודות
עלות אמצעי המיגון הרלוונטי ,אך ידוע המועד בו הותקן אמצעי המיגון
הרלוונטי ברכבו  -תשלם החברה למבוטח  50%ממחירו של אמצעי המיגון
הרלוונטי כחדש במועד התשלום על-פי הסכם פשרה זה ,בניכוי הפחת ,ללא
תוספת הפרשי ריבית והצמדה.

)ג(

לא עלה בידי מבוטח מחברי הקבוצה המאושרת הזכאים לאתר את מועד
רכישתו ו/או התקנתו של אמצעי המיגון הרלוונטי  -יראו את אמצעי המיגון
כאילו הותקן ארבע שנים לפני מועד קרות מקרה הביטוח ,אך הפחת הכולל
יעמוד על  ,50%ויחולו בהתאמה ,הוראות סעיף )9.3ב(.

)ד(

על אף האמור בסעיף )א( לעיל ,היה ויתברר במהלך תקופת הבדיקה ,כי
הסכום הכולל לתשלום כאמור בסעיף )9.3א( לעיל נמוך מהסכום המינימאלי
כמפורט בסעיף )9.4ב( להלן ,תפעל החברה לביצוע הגדלת התשלום כאמור
בסעיף )9.4א( להלן ,ו/או תתרום את יתרת הסכומים כאמור בסעיף קטן
)9.4ג( להלן ,הכל לפי העניין.

)ה(

התשלום לחברי הקבוצה המאושרת הזכאים יבוצע בשיק ו/או העברה
בנקאית לפי שיקול דעתה של החברה.

)ו(

התשלום לחברי הקבוצה המאושרת הזכאים בהתאם לסעיף  9.3זה ו/או
)9.4א( להלן יתבצע עד ולא יאוחר מאשר מאה ושמונים ) (180ימים ממועד
פנייתה של החברה אל חברי הקבוצה ,כאמור בסעיף )9.1א( לעיל.

 .9.4הגדלת התשלום לחברי הקבוצה המאושרת הזכאים:
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)א(

על אף האמור בסעיף )9.3א( לעיל ,היה ויתברר במהלך תקופת הבדיקה ,כי
הסכום הכולל לתשלום על ידי החברה נמוך מהסכום המינימאלי )כמפורט
בסעיף )9.4ב( להלן( ,תפעל החברה כדלקמן:
) (1החברה תגדיל לכל אחד מהפונים כאמור בסעיף )9.1א( את התשלום
)באותו שיעור לכל הפונים( עד לתשלום סך השווה למלוא נזקו ,היינו
מחיר אמצעי המיגון כחדש ,ללא פחת ,וללא הפרשי הצמדה וריבית או
עד השלמת התשלום לסכום המינימלי -לפי הנמוך )להלן" :תשלום מלא
בסיבוב הראשון"(.
) (2לאחר ביצוע תשלום מלא בסיבוב הראשון ,וככל שעדיין יוותר הפרש בין
הסכום המינימאלי והתשלום המלא בסיבוב הראשון )להלן" :הסכום
הנותר לחלוקה"( ,יבוצע המנגנון שלהלן )להלן" :תשלום במסגרת
הסיבוב השני"(:
)(i

החברה תגרע מרשימת הקבוצה המאושרת את חברי הקבוצה
שעדיין מבוטחים במסגרתה והחברה פנתה אליהם ,גם אם לא פנו
לחברה לברר את זכאותם.

) ( ii

את הרשימה שתיוותר תעביר החברה לב"כ התובע המייצג.

)  ( iiiרשימה זו תועבר על ידי ב"כ התובע המייצג ל"חברות" ]כהגדרתן
בהסדר הפשרה בתיקים האחרים[ ,בצירוף ת"ז/ח.פ של המבוטחים,
ומבלי לציין כי היו מבוטחים בחברה .ככל שמי מאלו המופיעים
ברשימה מבוטח היום באחת החברות כאמור ויש בידה פרטים
עדכניים ,היא תציין את הפרטים העדכניים ,לרבות כתובת ,דוא״ל
וטלפון סלולרי ,על גבי אותה רשימה.
) ( iv

לאחר שב"כ התובע המייצג יקבל את הרשימה מהחברות ,יפנה ב"כ
התובע המייצג לכל אותם אלו המופיעים ברשימה בהתאם לסעיף
)9.1א( לעיל .עלות פניית ב"כ התובע המייצג כאמור תמומן
מהסכום שנותר לחלוקה 1 .ב״כ התובע המייצג יודיע באותה
הודעה ,כי ניתן לפנות אליו לצורך בחינת אפשרות לקבלת פיצוי
בגין אירוע ביטוחי קודם של אבדן גמור .נוסח הפנייה מצ"ב
כנספח ד' להסדר פשרה זה.

) (3הסכום שנותר לחלוקה בניכוי עלות הפנייה ,יחולק ,אם על ידי ממונה
שימונה לענין זה ואם על ידי ב"כ התובע ,הכל בהתאם להחלטת בית
 1לצורך ההפחתה ,עלויות הפניה ועלויות הממונה ,ככל שיהיו ,ישולמו על ידי החברה ויופחתו מיתרת הסכום
לחלוקה שלה.
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המשפט הנכבד שתינתן בענין לאחר קבלת סבב הבקשות בעקבות סיבוב
היידוע השני ,וזאת בחלקים שווים בין כל אלו שאותרו בסעיף  2לעיל עד
לסכום של  220ש"ח לכל תובע .עלות הממונה ,אם וככל שימונה ,תמומן
מהסכום הנותר לחלוקה.
) (4היה ויימצא על ידי החברה ,כי הסכום הכולל לתשלום לחברי הקבוצה
הזכאים ,לאחר ביצוע התשלום בסיבוב השני בצירוף עלות הפנייה ועלות
הממונה ,נמוך מהסכום המינימאלי ,אזי החברה תתרום את ההפרש ,לגוף
כאמור בסעיף )9.4ג( להלן.
)ב(

הסכום המינימאלי לחברה :בהתאם לפסק הדין בתיקים האחרים ,הסכום
המינימלי לחברה יקבע על ידי רו"ח אהוד רצאבי ]ששימש כבודק במסגרת
הסדר הפשרה בתיקים האחרים ,או על ידי איש מקצוע אחר שייקבע על ידי
בית המשפט הנכבד[ ,כסכום התשלום שהחברה הייתה תיאורטית משיבה
למבוטחיה ,בנסיבות שבהן הסכום היה משולם במלואו לפי מחיר אמצעי
המיגון כחדש )כהגדרתו בהסכם פשרה זה( ,לאחר פחת; במכפלת מפתח של
.90%

)ג(

הגוף שאליו תתרום החברה את ההפרש שבין הסכום המינימאלי לבין
הסכום הכולל לתשלום לאחר ההגדלה וההוצאות יהיה גוף שיאושר על ידי
בית המשפט הנכבד; בהתאם לבקשה שתוגש מטעם הצדדים )ככל שיתקיים
פער כאמור(.

 .9.5על אף האמור לעיל ,מוסכם בין הצדדים ,כי ככל שקיים מבוטח החבר בקבוצה
המאושרת הזכאית ,שחייב כספים לחברה ,תעמוד לחברה זכות קיזוז בגין כל חוב
שחב לה המבוטח כאמור ,ללא צורך בהודעת קיזוז נפרדת והתשלום לו יבוצע בדרך
של קיזוז.
 .9.6עוד מוסכם על הצדדים ,כי על אף האמור לעיל ,מבוטח החבר בקבוצה המאושרת
אשר קיבל ו/או היה זכאי לקבל מהחברה תגמולי ביטוח ו/או הטבה ו/או פיצוי בשל
קיומו של הליך משפטי שעניינו תגמולי ביטוח בגין אובדן גמור ו/או קיבל ו/או היה
זכאי לקבל מהחברה תגמולי ביטוח ו/או פיצוי ו/או הטבה לאחר חתימת הסדר פשרה
זה בקשר עם תביעתו לתגמולי ביטוח בגין אובדן גמור  -לא יהיה זכאי לתשלום לפי
הסדר פשרה זה )על אף שהסדר הפשרה חל עליו(.
ז .הגשת דו"ח בדבר השלמת ביצוע התשלומים בהתאם להסדר הפשרה
.10

בתוך שלוש מאות ) (300ימים ממועד מפניית ב"כ התובע המייצג למבוטחים בהתאם לסעיף
)9.4א() ,( iv )(2יוגש מטעם החברה דו"ח מסכם לבית המשפט הנכבד ובו פירוט הסכום
הכולל ששולם בפועל על ידי החברה לחברי הקבוצה המאושרת הזכאים ,בהתאם להסדר
פשרה זה ,וכן סכומי התרומה שהועברו ו/או יועברו על ידה בהתאם לסעיף )9.4ג( לעיל.
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ח .התחייבות החברה ביחס לתקופה שלאחר המועד בו יאשר בית המשפט הנכבד הסדר פשרה זה
.11

מוסכם בין הצדדים ,כי החל מהמועד בו יאשר בית המשפט הנכבד הסדר פשרה זה )ככל
שיאושר( ,תפעל החברה באופן הבא:
 .11.1לגבי כל מבוטח שאירע לרכבו מקרה ביטוח של "אובדן גמור" ,וניתן לפרק את אמצעי
המיגון מרכבו ,ואמצעי המיגון תקין ,תהיה לחברה אפשרות ,לפי שיקול דעתה
הבלעדי ,לפעול באחת משתי החלופות שלהלן:
)א(

להודיע למבוטח ,באמצעות מכתב התשובה למסמכי התביעה שהגיש לחברה
בשל קרות מקרה הביטוח או במכתב נפרד ,כי הוא זכאי לבוא ולקבל את
אמצעי המיגון מהחברה כשהוא מפורק מרכבו .יוסכם ,כי מבוטח שלא ינהג
כאמור בתקופת זמן של שישים ) (60ימים מיום הודעת החברה כאמור
ייחשב כמי שוויתר על זכותו לקבל את אמצעי המיגון ו/או את שוויו של
אמצעי המיגון ,ויהיה מנוע ומושתק מלהעלות כל טענה ו/או דרישה כלפי
החברה.

)ב(

לשפות את המבוטח בגין אמצעי המיגון הרלוונטי בהתאם לעלות אמצעי
המיגון הרלוונטי במועד רכישתו או התקנתו )לפי המאוחר מבין השניים(,
בניכוי הפחת.

 .11.2לגבי מבוטח שאירע לרכבו מקרה ביטוח של "אובדן גמור" כאשר לא ניתן לפרק את
אמצעי המיגון  -החברה תשפה את המבוטח בגין אמצעי המיגון בהתאם לעלות
אמצעי המיגון הרלוונטי ,במועד רכישתו או התקנתו )לפי המאוחר מבין השניים(,
בניכוי הפחת.
 .11.3על התשלום לפי סעיפים )11.1ב( ו 11.2-יחולו הוראות סעיפים )9.3ב( ו)9.3-ג(,
בשינויים המחוייבים.
 .11.4למרות האמור לעיל ,מוסכם כי ככל שתהיינה בעתיד הוראות חוק מפורשות
המתייחסות לחובת השיפוי בגין אמצעי המיגון ו/או התייחסות מפורשת לאמצעי
המיגון במחירון )כהגדרתו בחוזר  (2000/12תפעל החברה בקשר עם אמצעי המיגון,
מאותו המועד ואילך ,כאמור בהוראות החוק ו/או בהנחיות ו/או במחירון ,בהתאמה,
וההוראות הרלוונטיות בהסדר זה ככל שיאושרו על ידי בית המשפט הנכבד,
המתייחסות לאופן בו תנהג החברה בעתיד ,תפקענה.
 .11.5למען הסר ספק ,ביחס לכל מקרה ביטוח שיחול לאחר מועד אישור הסדר פשרה זה
למי שרכש פוליסת ביטוח רכב פרטי מהחברה ,וביחס לכל מי שרכש פוליסת ביטוח
פוליסת ביטוח רכב פרטי שהופקה לאחר מועד אישור הסדר הפשרה כפסק דין אצל
החברה ,יראו בהוראות סעיף  9לעיל כאילו נרשמו בפוליסה ו/או בדף פרטי הביטוח,
וזאת גם אם טרם תינתן על ידי המפקחת על הביטוח הוראה מתאימה לתיקון
הפוליסה התקנית ,והחברה תהייה רשאית להוסיף את הוראות סעיף  9לעיל לדף
פרטי ביטוח כאמור.

- 12 -

ט .ויתור על תביעות
.12

בכפוף לאישורו של הסדר הפשרה על-ידי בית המשפט הנכבד ,התובע הייצוגי וכל הקבוצה
המאושרת מוותרים בזאת באופן בלתי חוזר ,סופי ומוחלט כלפי החברה ,על כל טענה או
דרישה או זכות או עילה בקשר עם ענייני התביעה ובקשת האישור.

י .מעשה בי-דין
.13

מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  12לעיל ,ובכפוף להתקיימותם של כל התנאים בהסדר פשרה
זה ובכפוף לאמור להלן בפרק י"ב ,יהווה פסק הדין המאשר את ההסדר מעשה בית דין כלפי
הקבוצה המאושרת ,בקשר עם כל הטענות והעילות בקשר עם ענייני התביעה ובקשת
האישור.

יא .המלצה מוסכמת בדבר תשלום גמול לתובע המייצג ושכ"ט לבאי כוחו
.14

הצדדים ממליצים ,כי בהתאם לסעיף )18ז() (2לחוק תובענות ייצוגיות ,שכר הטרחה
המומלץ לב"כ התובע המייצג )להלן" :שכ"ט ב"כ התובע המייצג"( ושיעור הגמול המומלץ
לתובע המייצג )להלן" :גמול התובע המייצג"( יחושבו – בדומה להסדר הפשרה בתיקים
האחרים – על פי נתח השוק בו החזיקה החברה בשוק ביטוח רכב רכוש ,בשנת  ,2009כפי
שפורסם על ידי הממונה על שוק ההון הביטוח והחיסכון.
 .14.1בהתאם לכך ,החברה אשר החזיקה במועד הנ"ל נתח שוק העולה על  7.5%תשלם סך
של  139,200ש"ח )סך הכולל את שיעור המע"מ( כשכ"ט לב"כ התובע המייצג ,וכמו כן
סך של  30,000ש"ח כגמול התובע המייצג.
 .14.2מחצית משכ"ט ב"כ התובע המייצג וגמול התובע המייצג ישולם על ידי החברה לידי
ב"כ התובע המייצג בתוך חמישה עשר ) (15ימים מהמועד שבו יהפוך פסק הדין
המאשר את הסדר הפשרה לסופי וחלוט .יתרת שכ"ט ב"כ התובע המייצג תשולם עם
מתן החלטה של בית המשפט הנכבד בעניין ,וזאת לאחר שיוגש דיווח החברה באשר
לסכום הכולל ששולם בפועל על ידה לחברי הקבוצה המאושרת הזכאים בהתאם
להסדר פשרה זה וכן סכומי התרומה שהועברו ,והכל בהתאם להסדר פשרה זה.
תשלום שכ"ט ב"כ התובע המייצג יעשה בכפוף להמצאה של אישור על ניהול ספרים
ואישור על ניכוי מס במקור על ידי ב"כ התובע המייצג לחברה.
 .14.3הצדדים מצהירים ,כי לצורך המלצתם על שכ"ט ב"כ התובע המייצג וגמול התובע
המייצג הם לקחו בחשבון ,בין השאר ,את השיקולים הבאים :ההיקף המוערך של
התשלום לפי הסדר הפשרה; התועלת שהביאה התביעה לחברי הקבוצה המאושרת
ולמבוטחים עתידיים של החברה בביטוח רכב רכוש; החשיבות הציבורית של
התביעה; הטרחה שטרח התובע המייצג וב"כ התובע המייצג עבור חברי הקבוצה
המיוצגת.
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.15

למען הסר ספק ,מובהר ומודגש כי בשום מקרה לא יעלה הסכום בו תישא החברה )או
העלות או חיסרון הכיס בו תישא החברה( ו/או מי מטעמה ,במסגרת הסדר פשרה זה ,על
האמור בסעיפים  9ו 14-לעיל .סכומים אלה הינם סופיים ומוחלטים ,ומעבר להם החברה
לא תידרש לשלם כל סכום נוסף לתובע המייצג ו/או לקבוצה המאושרת ו/או לב"כ התובע
המייצג.

יב .התחייבות משותפת של הצדדים
.16

הצדדים מתחייבים לעשות כל שביכולתם על מנת להסיר כל התנגדות או הסתייגות להסדר
הפשרה ,כך שזה יאושר על ידי בית המשפט הנכבד ,ובכלל זה מתחייבים הצדדים ,לפנות
לבית המשפט הנכבד בפנייה משותפת מפורטת ומנומקת המצביעה על היותו של הסדר זה
ראוי ,הוגן ומשרת את כל חברי הקבוצה.

יג .ביטול הסדר הפשרה
.17

במידה ובית המשפט הנכבד לא יאשר את הסדר הפשרה כמתכונתו ,או ינהג כאמור בסעיף
)19ד( לחוק תובענות ייצוגיות ,יהיה כל אחד מהצדדים רשאי לבטל הסדר זה ,על פי שיקול
דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהיא ,וזאת לאחר מתן הודעה בכתב לב"כ הצד
השני ,ומבלי שהדבר יטיל עליו חבות כספית או אחרת.

.18

במקרה שבו יוגש על ידי צד שלישי כלשהוא ערעור על פסק הדין ו/או עמדה לגבי הסדר
פשרה זה ו/או בקשה לביטול פסק הדין כאמור ,ויתקבל ערעור ו/או בקשה לביטול כאמור
לעיל ,באופן המשנה הוראה מהותית בהסדר זה )ולעניין זה הוראות סעיפים  4עד 27
להסדר פשרה זה נחשבות "הוראות מהותיות"( ,יהיה רשאי כל אחד מן הצדדים ,בתוך
ארבעה עשר ) (14ימים מיום שנמסר לו עותק של פסק הדין ו/או ההחלטה בבקשה
האמורה ,להודיע על ביטול הסדר פשרה זה וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך
במתן הנמקה כלשהיא.

.19

במקרה בו ימסרו הודעות פרישה )בהתאם לסעיף )18ו( לחוק תובענות ייצוגיות( על ידי
התובעים הפורשים במספר העולה על  ,200החברה תהא זכאית לבטל את הסדר הפשרה,
על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן הנמקה כלשהיא ,וזאת לאחר מתן הודעה
בכתב לב"כ התובע המייצג ,ומבלי שהדבר יטיל עליה חבות כספית או אחרת.

.20

במקרה בו יממש צד את זכותו לבטל את הסדר פשרה זה כאמור ,הסדר פשרה זה על
נספחיו ופסק הדין יהיו בטלים מדעיקרא ) (voidוחסרי תוקף משפטי ,כאילו לא נחתם
הסדר הפשרה מלכתחילה ,וכאילו לא ניתן פסק דין; האמור בהם לא ישמש את הצדדים
כראיה ולא בדרך אחרת ,לא ייזקף לחובת או לטובת מי מהצדדים ולא יהא על הצדדים
לנקוט בהליך משפטי לביטול הסדר הפשרה או פסק הדין ,והכל מבלי שתהיה למי מהצדדים
כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בקשר לכך ,ויימשך הדיון בתביעה שהגיש ב"כ התובע
המייצג ,הכל כאילו לא נחתם הסדר פשרה זה מעיקרו ולא ניתן יהיה להסתמך עליו ו/או
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לעשות בו ,או בתוכנו ,או בנתונים או במצגים או בטיוטות הסדר זה ,כל שימוש בהליך
המשפטי.
יד .שונות
.21

הסדר פשרה זה על נספחיו ,הוראותיו ,תנאיו וסייגיו הינו מכלול שלם של מצגים
והסכמות ,וככזה מהווה מקשה אחת ,וחלקיו אינם ניתנים להפרדה .תוקפו של הסדר זה
בשלמותו בלבד ,וכל שינוי במרכיב ממרכיביו יפר את האיזונים בו ויביא לביטולו .למען
הסר ספק ,במידה ובית המשפט הנכבד ימנע מלאשר הוראה כלשהיא מהוראות הסדר פשרה
זה ,או שיקבע כי היא חסרת תוקף או בלתי אכיפה ,או יוסיף הוראות או יסייגן ללא
הסכמת הצדדים ,יהא כל אחד מהצדדים רשאי ,בתוך ארבעה עשר ) (14ימים מיום שנמסר
לו עותק של ההחלטה ,להודיע על ביטול הסדר פשרה זה וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי
וללא צורך במתן הנמקה כלשהיא.

.22

עם חתימתו של הסדר פשרה זה בטלים ומבוטלים כל הסדר ,הסכם ,טיוטת הסכם ,זכרון
דברים ,הצהרה ,הבטחות והתחייבויות שנערכו בין הצדדים ו/או בין מי מטעמם קודם
לחתימתו של הסדר פשרה זה ,אם וככל שנערכו )וזאת בין שנערכו בכתב ובין שנערכו בעל
פה( .כל טיוטות ההסדר והתכתובות שהוחלפו בין הצדדים בקשר להסדר פשרה זה אינן
מחייבות ,לא ישמשו לפרשנות ,לא יוצגו בפני ערכאות שיפוטיות ואף לא יהיו קבילות
כראיה בהליכים שיפוטיים ובכלל.

.23

כל ויתור של צד מהצדדים להסדר על זכות מזכויותיו או שינוי של זכויות כאמור ,לא יהיו
תקפים אלא אם כן יעשו בכתב וייחתמו על ידי נציגיהם המוסמכים של הצדדים.

.24

נמנע צד להסדר מלעשות שימוש בזכות מזכויותיו על פי הסדר הפשרה או על פי כל דין,
או לא השתמש בזכות כאמור במועד  -לא ייחשב הדבר כויתור מצידו על הזכות האמורה.

.25

הצדדים מתחייבים לפעול בתום לב לקיומו של הסדר הפשרה ולבצע את כל הפעולות
ולחתום על כל המסמכים ,האישורים ,הטפסים וההודעות ,ככל שיידרשו ,ושתהיינה
מועילות לצורך ביצוען של הוראות הסדר הפשרה .החברה מתחייבת לשאת בהוצאות
הנלוות להליך אישור הסדר הפשרה לרבות פרסומים ושכ"ט רו"ח אהוד רצאבי.

.26

בית המשפט הנכבד יתבקש לתת תוקף של פסק דין להסדר ,ללא חיוב הצדדים בתשלום
הוצאות או תשלום אחר כלשהו ,אלא כאמור בהסדר הפשרה.
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.27

כתובות הצדדים בכל הקשור למסירת הודעות ובכל הקשור בביצועו וקיומו של הסדר
הפשרה ,הן כמפורט במבוא להסדר הפשרה .כל הודעה שתשלח בדואר רשום לפי הכתובת
הנ"ל ,תחשב כמי שנתקבלה תוך  72שעות מעת מסירתה למשלוח בבית דואר בישראל.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
יוחי גבע ,עו"ד
ב"כ התובע המייצג

דרור סברנסקי ,עו"ד

ניר פלדשטיין ,עו"ד

ב"כ הראל חברה לביטוח בע"מ

