הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה

בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות ,התשס״ו( 2006-״החוק״)

ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיפים (18ג) ו(25-א)( )3לחוק ,כי ביום  22.10.2020הוגשה לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז (״בית
המשפט״) בקשה לאישור הסדר פשרה (״הסדר פשרה״) בין חברת יובל לפינר ,משרד עורכי דין (״המבקשת״) ובנק הפועלים בע"מ
(״המשיב״ או ״הבנק״) ,במסגרת ת.צ( 50737-01-19 .״התובענה״).
עניינה של התובענה בטענה כי המשיב קבע בתעריפון עסק גדול פטור מלא מעמלה בגין פעולה של העברה/הפקדה לתרומות.
למרות זאת ,כאשר לקוח שמסווג כעסק גדול ביצע פעולה של העברה/הפקדה לתרומה הוא חוייב בעמלה.
הגדרת הקבוצה שעליה חל ההסדר :לקוחות בנק הפועלים שהינם עסק גדול שנגבתה מהם ב 7 -השנים הקודמות ליום הגשת בקשת
האישור ועד ליום מתן פסק דין סופי בתובענה עמלה בגין העברת או הפקדת כספים לתרומה.
התחייבויות המשיב:
סה"כ על פי בדיקת הבנק ,בוצעו  37,777העברות ע״י עסקים גדולים בבנק שהוגדרו לצורך הליך זה כהעברות לתרומה ,וזאת מיום
 1.1.2012ועד ליום  .31.3.2019סכום עמלות בגין פעולות העברה אילו עומד על סך נומינלי של  ₪ 427,180וכן תוספת בגין התקופה שבין
אפריל  - 2019לדצמבר  2019בסכום של  9( ₪ 47,257חודשים נוספים ל 87-חודשים) .סך הכל סכום של  504,083ש״ח .בתוספת ריבית
והצמדה כדין עומד סכום זה על סך של .₪ 529,923.54
עם זאת ,כחלק מהסדר זה ,ישלם הבנק כפיצוי לקבוצה סכום נוסף של כ ₪ 90,000-ובסך הכל  .₪ 620,000סכום זה משקף פיצוי
הגבוה ב 17 -אחוזים מסכום שיעור סך העמלות שחישב הבנק בתחשיב שערך ,שאף הוא תחשיב מיטיב ,כפי שפורט בהרחבה לעיל.
בתוך  90ימים מיום מתן פסק דין המאשר את הסדר הפשרה ,הבנק ישיב באופן פרטני את סכומי העמלות ששולמו ,ללקוחות שסכום
ההשבה אליהם עולה על  ,₪ 45וזאת למעט מקרים בהם מדובר בחשבונות סגורים .יתרת הסכום עד לסך  ₪ 620,000תועבר לקרן
לתביעות ייצוגיות.
שכר טרחה וגמול :הצדדים ממליצים לבית המשפט הנכבד לקבוע כי למבקשת ולבא כוחה ישולמו על ידי המשיב הסכומים הבאים:
למבקשת גמול בסך של  ₪ 35,000בצירוף מע״מ כדין; ולב״כ המבקשת שכר טרחה בסך של  ₪ 140,000בצירוף מע"מ כדין.
ויתור על תביעות :כפוף לאישור הסדר הפשרה על-ידי בית המשפט ,מוותרים המבקשת וחברי הקבוצה ,באופן סופי ומוחלט ,על כל
טענה ,דרישה ,זכות או עילה הנובעים או הכרוכים עם איזו מהטענות או הדרישות הכלולות בתובענה ובבקשת האישור נגד המשיב.
הגשת התנגדויות ופרישה מהסדר הפשרה :בהתאם להוראות סעיף (18ד) לחוק ,כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה ,או אחד מהגופים
המנויים בסעיף ,רשאי להגיש לבית המשפט (עם העתק לב״כ הצדדים) ,עד  45ימים ממועד פרסום הודעה זו ,התנגדות מנומקת בכתב
להסדר הפשרה .בהתאם להוראות סעיף (18ו) לחוק ,כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה רשאי להודיע לבית המשפט (עם העתק לב״כ
הצדדים) ,עד  45ימים ממועד פרסום הודעה זו ,בטופס ערוך כאמור בתקנה  7לתקנות תובענות ייצוגיות ,על רצונו שלא להיכלל בקבוצה.
זכות עיון :הסדר הפשרה המלא עומד לעיון חברי הקבוצה במזכירות בית המשפט וכן בתיאום מראש במשרדי ב״כ המבקשת ,עוה״ד
אמיר ישראלי ושלומי כהן מרחוב העמקים  3קריית ביאליק (טל׳ ;04-8555099 :פקס.)04-8555110 :

						
					
						

רוחב 26 :ס"מ 8 ,טורים
גובה 10 :אינץ' =  25.4ס״מ
לפרסום במעריב והארץ
29.10.20

		

אמיר ישראלי ,עו״ד
ב״כ המבקשת
						

גלית פליישר ,עו״ד
אגמון ושות ,עורכי דין
ב״כ המשיב

