
ייצוגית מגיעה לאישור בבקשה פשרה הטדר לאשר בקשה בדבר הודעה
ייצוגיות") תובענות "חוק (להלן:2006חתשס״ו- ייצוגיות, תובענות חוק לפי

:בע״מ לביטוח חברה הראל נ, רגב 29510-02-16 ת״צ בעניין
 אשר הפשרה") ("הטרו פשרה הסדר לאישור בקשה בלוד מרכז המחוזי המשפט לבית הוגשה 14.5.2020 ביום כי הציבור לידיעת מובא
 לביטוח חברה הראל נגד "המבקש") :רגב(להלן משה שהגיש האישור״) ״בקשת :כייצוגית(להלן בתובענה להכיר הבקשה בעניין נחתם

"המשיבה"). בע״מ(להלן:
 הפשרה הסדר תמצית

כללי
 "ירידת מכסה אינה זו פוליסה ולפיו מסחרי, או כבד רכב לכלי המשיבה של הביטוח לפוליסת )12(ב)(19 בסעיף לאישור הבקשה של עניינה
 ירידת מסוג נזק מכסה אינה המשיבה המבקש, לטענת "הסעיף"). :(להלןבלבד״ מסחריים מטעמים הנובעת בשוק, המבוטח הרכב מחיר

 עולה המבקש של טענתו כי טענה המשיבה מנגד שלה. הפוליסה לתנאי בניגוד לטענתו וזאת - מקיף בביטוח מונית מסוג ברכבים ערך
 בסיס. חסרת הינה מסחרית" ערך "ירידת למונח פרשנותו וכי הביטוחי, בשוק לנוהג בניגוד הפוליסה, של המפורשת ללשון בניגוד

 התובענה. ניהול בהמשך שכרוכים ובסיכונים בסיכויים בהתחשב וסבירה, הוגנת ראויה, פשרה מהווה הפשרה שהסדר סבורים הצדדים
 כי המבהיר ,2019 באפריל לתוקף נכנס אשר טון, 3.5 עד ומסחרי פרטי רכב למעט רכב כלי ביטוח בפוליסה תיקון, ביצעה המשיבה
 ערך. ירידת של אחד סוג קיים המשיבה שלדעת אף וזאת שהוא, סוג מכל ערך ירידת כל בגין כיסוי כוללת אינה הפוליסה
 חברה הראל המשיבה, ;03-5246703 פקס׳: ,03-5246141 טל: אביב, תל ,167 הירקון מרח׳ איידן, עידן עוה״ד ידי על מיוצג המבקש
 .03-7540011:פקס ,03-7540000:טלפון אביב, תל ,2 השלושה מרחוב כביר דני עו״ד ידי על מיוצגות בע״מ לביטוח
המיוצגת הקבוצה הגדרת

 בביטוח המכוסה רכוש נזק המבוטח לרכבם נגרם אשר עליה חלה אינה התקנית שהפוליסה פרטי רכב פוליסת שאינה רכב, פוליסת בעלי כל
 הקבוצה"). "חבוי :חלוט(להלן יהפוך זה פשרה הסדר המאשר הדין פסק בו למועד ועד הבקשה להגשת שקדמו השנים 3 - ב רכוש,

ההטבה
 של ומוחלט סופי כולל בסך כספי בפיצוי ,2019 אפריל ממהדורת החל פוליסות שרכשו אלו למעט הקבוצה, חברי את תפצה המשיבה

 החל פוליסות שרכשו המבוטחים למעט הקבוצה, חברי בין יחולק אשר חדשים), שקלים אלף מאות ותשע (מיליון ש״ח 1,900,000
 בין יחולק הפיצוי סכום כאשר הרכב משווי לפחות 25% על עמד לרכב הגולמי ושהנזק ביטוח אירוע בעניינו שאירע ,2019 אפריל ממהדורת

כאמור. לפיצוי הזכאים כל
דין בית ומעשה וסילוק ויתור
 חוזר, בלתי באופן מוותרים זה, פשרה הסדר חל עליהם הקבוצה חברי וכל המבקש המשפט, בית ידי על פשרה הסדר של לאישורו בכפוף
 לאישור. והבקשה התביעה עילות כל עם בקשר אחר ענין כל או עילה, כל או זכות, כל או טענה, כל על המשיבה, כלפי ומוחלט סופי

גמול״מ׳ונ״ט
 ₪ 500,000 של כולל סך שכ״ט המבקש ולב״כ מע״מ כולל ₪ 100,000 של כולל בסך גמול למבקש תשלם המשיבה כי ממליצים הצדדים

מע״מ. כולל
מהקבוצה וההוגה התנגדות

 מיום ימים 45 בתוך בכתב, המשפט, לבית להגיש רשאים ייצוגיות, תובענות לחוק (ד)18 בסעיף המנויים מהגופים גוף או קבוצה חבר
טרחה. ושכר גמול בעניו המוסכמת להמלצה וכן הפשרה להסדר מנומקת התנגדות זו, ההודעה פרסום
 עליו יחול זה שהסדר מעוניין אינו הוא כי לחוק, (ו)18 בסעיף לאמור בהתאם הודיע, אשר קבוצה חבר כל על יחול לא הפשרה הסדר

 בכתב תשלח הפשרה הסדר פי על החרגה הודעת כל הפשרה. בהסדר כמפורט הטבה לכל זכאי יהיה לא והוא ההחרגה") ("הודעת
 הודעות 100 לפחות ימסרו אם הפשרה הסדר את לבטל זכאית תהא המשיבה זו. הודעה פרסום מיום ימים 45 בתוך המשפט בית למזכירות

הקבוצה. חברי ידי על החרגה
שונות

 הצדדים כוח באי במשרד לעיון עומד נספחיו) הפשרה(על הסדר של המלא הנוסח הפשרה. הסדר של בלבד תמצית מהווה לעיל האמור
 בית ידי על הפשרה הסדר אישור מיום חודשים שמונה לתום עד ,17:00 - 10:00 השעות בין ה׳ א׳- בימים לעיל, מפורטת שכתובתם

המחייב. הנוסח בלבד והוא המשפט,
המשפט. בית באישור מותנה הפשרה הסדר תוקף להחלטתו. בהתאם מתפרסמת והיא המשפט בית ידי על אושר זו מודעה תוכן

הערה



