הודעה בדבר בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית – ת"צ  47147-04-17חברת יובל לפינר משרד עורכי
דין נגד בנק הפועלים בע"מ

בהתאם להוראות סעיף (18ג) לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו( 2006-להלן :חוק תובענות ייצוגיות) ,ניתנת בזו
הודעה כי ביום  29בנובמבר  2018הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז בקשה לאשר הסדר פשרה
בת"צ  47147-04-17חברת יובל לפינר משרד עורכי דין נגד בנק הפועלים בע"מ (להלן בהתאמה :המבקשת
והבנק).
כללי
 .1התובענה עוסקת ,בתמצית ,בטענות המבקשת לפיהן הבנק לא העניק הנחה בעמלה בשיעור של  50%לחלק
מהעסקים הקטנים ,בגין המרת מטבע חוץ באמצעות האינטרנט בסכום של  50דולר ומעלה (או במקרה של
רכישת מטבע חוץ לצורך איסופו בנמל התעופה בן גוריון  -בכל סכום) .לטענת המבקשת הבנק היה מחוייב
להעניק הנחה זו לכל הלקוחות שהם עסקים קטנים.
 .2חברי הקבוצה עליהם חל ההסדר :כל לקוחות הבנק המוגדרים כעסק קטן לפי כללי הבנקאות (שירות ללקוח)
(עמלות) ,התשס"ח 2008-שביצעו באמצעות רשת האינטרנט (לרבות באמצעות היישומון של המשיב) המרת
מטבע בשווי העולה על  50דולר ארה"ב ,בדרך של מכירת מטבע חוץ ,רכישתו או המרת מטבע חוץ אחד באחר,
וכן מי שרכש מטבע חוץ לצורך איסופו בנמל התעופה בן גוריון (בכל סכום) ,ונגבתה מהם עמלה העולה על 50%
מהעמלה שקבועה בתעריפון של המשיב ליחידים ועסקים קטנים ,כל זאת החל מיום  27באפריל  2010עד יום
 1בנובמבר .2017
 .3הבנק מיוצג על ידי משרד גורניצקי ושות' משד' רוטשילד  ,45תל אביב .6578403
 .4המבקש והקבוצה מיוצגים על ידי משרדי עורכי-הדין גיל רון ,קינן ושות' ,ואביעד ,סרן ושות' ,שכתובתם לצורך
הליך זה אצל גיל רון ,קינן ושות' ברחוב ויצמן  32תל-אביב  ,6209105מספר טלפון ,03-6967676 :כתובת דאר
אלקטרוני.office@ronlaw.co.il :
תיאור תמציתי של ההסכמות במסגרת הסכם הפשרה
 .5הבנק ישיב  78.4%מהסכום הנומינלי שנגבה מחברי הקבוצה ולא היה נגבה מהם אילו היתה מוחלת עליהם
ההנחה בעמלה בשיעור של  50%בגין המרת מטבע חוץ באינטרנט .לשם כך הבנק יערוך חישוב פרטני לכל חשבון
בנק של חברי הקבוצה ,לקביעת הסכום המגיע לכל חשבון.
 .6תוך  90ימים ממועד אישור ההסדר על ידי בית המשפט ,הבנק ישיב לחשבונות המנוהלים אצלו שהינם פתוחים
ופעילים את סכום הזכאות.
 .7בהתייחס לחשבונות שאינם פתוחים ופעילים אצל המשיב ,אם סכום הזכאות עולה על  50ש"ח תישלח המחאה
לפקודת בעל החשבון ,לפי הכתובת האחרונה המעודכנת במחשבי הבנק .ההמחאה תהיה בתוקף למשך 12
חודשים .המחאות שלא יפדו תוך זמן זה ,יועברו לקרן לניהול ולחלוקת כספים שנפסקו כסעד לציבור.
 .8חשבונות הזכאים לסכום שאינו עולה על  50ש"ח ,רשאים לפנות תוך  90יום ממועד פרסום המודעה על אישור
ההסדר ולהודיע על רצונם לקבל את התשלום .ניתן לפנות לבאי כוח הקבוצה באמצעות דאר אלקטרוני –
 .keren@ronlaw.co.ilסכומי זכאות שאינם עולים על  50ש"ח ,ולא הועברה בנוגע אליהם בקשה לביצוע
תשלום ,יתווספו לסכום שיועבר לקרן לניהול וחלוקת כספים.
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 .9רואה חשבון ימונה לפיקוח על ביצוע ההסדר.
 .10הצדדים הגישו לבית המשפט המלצה מוסכמת לקביעת גמול בשיעור של  5%מסכום ההטבה ,בתוספת מס ערך
מוסף ,ושכר טרחה בשיעור של  15%מסכום ההטבה ,בתוספת מס ערך מוסף.
פרישה מקבוצת התובעים
 .11פסק הדין המאשר את הסדר הפשרה ,ככל שיינתן ,יהווה מעשה בית דין לגבי כל הנמנים על הקבוצה ,וסילוק
וויתור מלא כלפי הבנק ,למעט אלה אשר יגישו הודעה בכתב על רצונם שלא להיכלל בקבוצה לבית המשפט
המחוזי מרכז בלוד (לתיק ת"צ  ,)47147-04-17באמצעות פקס' מס'  .08-6683476/7המועד האחרון להגשת
הודעה פרישה יהיה  45ימים ממועד פרסום מודעה זו  .הודעת הפרישה תכלול את כל הפרטים הבאים :שם,
תעודת זהות ,כתובת ,מספר טלפון ,מספר פקס (אם יש).
 .12חבר קבוצה שלא יגיש הודעת פרישה במועד ,יראו אותו כמי שהסכים להיכלל בקבוצה ולהתקשר בהסכם
הפשרה ,ובכלל זה ייחשב כמי שהתגבש כלפיו אוטומטית ויתור סופי מלא ומוחלט ,כלפי המשיב ,עובדיו
ומנהליו ,על כל עילות התביעה שבבקשה לאישור תביעה ייצוגית.
הגשת התנגדויות להסדר הפשרה
 .13חבר בקבוצת התובעים ,וכל גורם אחר המוסמך לעשות כן על פי סעיף (18ד) לחוק תובענות ייצוגיות ,רשאי
להגיש התנגדות מנומקת להסדר הפשרה .ההתנגדות תוגש לתיק ת"צ ( 47147-04-17ראו פרטים בסעיף 11
לעיל) .המועד האחרון להגשת התנגדויות יהיה  45ימים ממועד פרסום מודעה זו.
עיון בהסכם הפשרה
 .14ניתן לעיין בהסדר הפשרה ,בין היתר ,באתר האינטרנט של הבנק בכתובת  www.bankhapoalim.co.ilתחת
הכותרת "בקשה לאישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניין המרת מט"ח באינטרנט לעסקים קטנים – ת"צ
 ." 47147-04-17כמו כן ההסדר מוצג באתר האינטרנט של באי כח הקבוצה .www.ronlaw.co.il -
שונות
 .15הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה ובין הודעה
זו ,יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה.
 .16נוסח הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו.

