הודעה בדבר אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית
בת"צ  3179-09-10אגרט נ' בנק הפועלים בע"מ
ביום  26.6.2018אישר בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו )להלן" :בית המשפט"( הסדר פשרה אשר נחתם
בעניין התובענה שהוגשה על ידי מר ירחמיאל אגרט )להלן" :התובע"( נגד בנק הפועלים בע"מ )להלן:
"הבנק"( ,בגדרי ת"צ ) 3179-09-10להלן" :התובענה"(.
עניינה של התובענה ,בתמצית ,בטענה לפיה הבנק גבה שלא כדין החל מכניסתם לתוקף של כללי הבנקאות
)שירות ללקוח( )עמלות( ,התשס"ח) 2008-להלן" :כללי הבנקאות"( עד ליום  ,1.1.2013עמלת ניהול פיקדון
ניירות ערך ,לאור זאת שבמקרה שבו חלק מניירות הערך נמכרו או נפרעו במהלך הרבעון ,נגבתה עמלת
מינימום במהלך הרבעון ,בנוסף לעמלת מינימום בתום הרבעון .יצוין ,כי על אף שעמדת המפקח על הבנקים
)הקודם( כפי שהובאה במסגרת הליכי התובענה הייתה כי הבנק לא הפר את כללי הבנקאות ,מצא בית
המשפט הנכבד לאשר את התובענה כייצוגית .בין לבין שונו כללי הבנקאות באופן שבוטלה האפשרות לגבות
את עמלות המינימום הנ"ל.
בית המשפט מינה את רו"ח אהוד רצאבי כבודק להסכם הפשרה שגובש על ידי הצדדים ,ולאחר שהוא מסר
את עמדתו בית המשפט אישר את הסדר הפשרה שנחתם בין הצדדים )תוך עדכון פרמטר הקשור לקבוצת
הזכאים להטבה(.
במסגרת הסכם הפשרה ,נקבע כי מבלי להודות בכל חבות ו/או אחריות ו/או הפרה יעניק הבנק הטבה בסך
כולל של  5,516,435ש"ח לכלל לקוחות הבנק אשר על דמי הניהול שלהם חל תעריפון 'לקוח יחיד/עסק קטן',
בהתאם לכללי הבנקאות ,שאינם פועלים באמצעות מנהל תיקים או חשבונות נאמנות ,ובעלי תיק ניירות ערך
בממוצע שנתי בשנה הקודמת לתחילת החודש בו יאושר ההסדר ויקבל תוקף של פסק דין )להלן" :תקופת
החישוב"( של עד )כולל(  500,000ש"ח.
הטבה זו תינתן על דרך של פטור מעמלות קניה ומכירה של ניירות ערך ישראליים בערוצים הישירים
)אינטרנט ומובייל( לזכאים ,עד למתן הטבה בסך הכולל לעיל ) 5,516,435ש"ח( ,הכל כמתואר בהסדר הפשרה.
כן נקבע בפסק הדין ,כי בהתאם להסדר הפשרה ,ישלם הבנק גמול לתובע בסך ) ₪ 275,000מע"מ כלול ,ככל
שחל( ,ושכר טרחה לב"כ התובע בסך  ₪ 825,000בתוספת מע"מ.
ניתן לעיין בפסק הדין המלא בקישור.____________ :

