
  הודעה למבוטחים בפוליסת ביטוח דירה אגב משכנתא

  
ונתן תוקף של , )מאיר- ר דניה קרת"השופטת ד' כב(א "אישר בית המשפט המחוזי בת ,14.12.2010ביום 

, אשר נחתם בעניין התובענה של רונן נהור, ")ההסכם"או " הפשרה הסכם: "להלן(פסק דין להסכם פשרה 
או  "הנתבעת": להלן(מ "נגד הכשרת היישוב חברה לביטוח בע") התובעים: "להלן(ענת נהור ומשה גרסון 

והבקשה לאישור התובענה ") התביעה: "להלן(א "ש המחוזי בת"בביהמ 2695/04. א.בת, )"הכשרה ביטוח"
  ").הבקשה: "להלן) (26462/04א "בש(כייצוגית 

  
  :  הסכם הפשרה מתייחס לשתי קבוצות של מבוטחים

  
מבוטחים שרכשו פוליסות ביטוח דירה אגב  1,236קבוצה המונה  –" הראשונההקבוצה המיוצגת "  .א

והיו מבוטחים בעלי פוליסה , 12.6אשר בפוליסה שלהם לא הופיע סעיף משכנתא של החברה 
וזאת בין אם הינם עדיין מבוטחים ביום , בעת העלאת תעריפי הביטוח 2002תקפה בשנת 

  ;להיות מבוטחיםל ובין אם חדלו "בפוליסה הנ 1.11.2009
  
שרכשו פוליסות ביטוח דירה אגב מבוטחים  46,201קבוצה המונה  –" הקבוצה המיוצגת השניה"  .ב

והיו מבוטחים בעלי פוליסה תקפה , 12.6אשר בפוליסה שלהם הופיע סעיף  החברהמשכנתא של 
 1.11.2009וזאת בין אם הינם עדיין מבוטחים ביום  ,בעת העלאת תעריפי הביטוח 2002בשנת 

 .דלו להיות מבוטחיםל ובין אם ח"בפוליסה הנ
  

, 2002החל משנת  עניינה של התובענה הייצוגית בטענה לגביית סכומים ביתר ממבוטחים משתי הקבוצות
  .אז עלו לראשונה תעריפי הביטוח

  
  :הפשרה הם כדלקמן פי הסכם- הפיצויים שיקבלו מבוטחים משתי הקבוצות על

  
) הן אלה שמבוטחים עדין והן אלה שחדלו להיות מבוטחים, ובכלל זה( חברי הקבוצה הראשונה .1

יקבלו השבה מלאה באמצעות המחאה שתשלח לביתם של מלוא הסכומים העודפים אשר נגבו 
חברי . ח"ש 1,195,251 - סכום זה עומד על היקף מצטבר של כ . ועד הלום 2002מהם משנת 

וצה הראשונה החלו כבר לקבל את כספם בהתאם להחלטת ביניים שניתנה על ידי בית הקב
אשר אישר בהחלטה זו את הסכם הפשרה בכל הנוגע לקבוצה המיוצגת , 11.8.2010המשפט ביום 

 ").האישור החלקי של הסדר הפשרה: "להלן(הראשונה 
 

סכומי , מבוטחים אצל החברהמבוטחים מבין חברי הקבוצה הראשונה שעודם  169-באשר ל  
הפרמיה העתידיים עד לתום תקופת הביטוח יעודכנו על ידי הפחתת התוספת הנובעת מן ההעלאה 

 .2002שבוצעה בשנת 
 
יהיו ) הן אלה שמבוטחים עדין והן אלה שחדלו להיות מבוטחים, ובכלל זה( חברי הקבוצה השניה .2

 46,201- שווי ההטבה שיקבל כל אחד מכך ש, ₪ 7,304,749זכאים לקבל הטבה השווה לסך של 
 . ח לפי פרמטרים שיובאו להלן"ש 120ח או "ש 195חברי הקבוצה יעמוד על סך של 

    

ההטבה תהיה במתן הנחה בתשלומי פרמיה לכל אחת ממגוון פוליסות הביטוח שקיימות אצל   
נה מן המועד והיא תהיה ניתנת למימוש במשך תקופה של ש, על פי בחירת המבוטח, הכשרה ביטוח

כל אחד מחברי הקבוצה השניה שסכום הביטוח בפוליסה שלו עמד על סכום , בהתאם לכך. הקובע
בעוד כל אחד מחברי הקבוצה , ח"ש 195ח יהיה זכאי להנחה בסך של "ש 330,000 -של למעלה מ 

 120ח יהיה זכאי להנחה בסך של "ש 330,000 - השניה שסכום הביטוח בפוליסה שלו היה נמוך מ 
ח בכל פוליסה בה יחליט כל אחד מחברי הקבוצה השניה להתקשר עם הכשרה ביטוח במשך "ש

מגוון פוליסות הביטוח של הכשרה ביטוח כוללות את הפוליסות . תקופה של שנה מהמועד הקובע
  : הבאות

    
 לרכב שאינו פרטי ומסחרי(פוליסת ביטוח רכב מסחרי ; טון 4פוליסת ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 

פוליסה לביטוח  –ועוד + י לבית "הכ; פוליסה לביטוח דירה ותכולתה –פלוס + דירה ; )טון 4עד 
; פוליסה לביטוח תאונות אישיות; ביטוח לבית משותף –ביטוחית ; כל הסיכונים לדירה ותכולתה
 –י למשרד "הכ; פוליסה לביטוח בית העסק –פלוס +עסקית; ל"פוליסת ביטוח נסיעות לחו

או /פוליסה לביטוח כספים בכספת ו; פוליסה לביטוח אש; ביטוח המשרד ותכולתופוליסה ל
פוליסה לביטוח אחריות ; פוליסה לביטוח צד שלישי; פוליסה לביטוח מטענים בהעברה; בהעברה

פוליסה לביטוח ; פוליסה לביטוח אחריות מקצועית; פוליסה לביטוח חבות מעבידים; בעל מוסך
פוליסה ; פוליסה לביטוח אחריות מקצועית של אדריכלים; י דיןאחריות מקצועית של עורכ
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; פוליסה לביטוח שבר מכני; ציוד מכני הנדסי –. ה.מ.פוליסה לביטוח צ; לביטוח אחריות המוצר
פוליסה ; פוליסה לביטוח קלקול סחורה משבר מכני; פוליסה לביטוח אובדן רווחים משבר מכני

; פוליסה לביטוח ציוד אלקטרוני; טוח עבודות הקמהפוליסה לבי; לביטוח עבודות קבלניות
  .פוליסה לביטוח מבנה למשכנתא

  
שעודם מבוטחים בחברה במועד החתימה על , חברי הקבוצה השניה 10,833יצוין כי באשר לאותם   

ל באמצעות הפחתה מתשלומים עתידיים שצריכים להשתלם על "תינתן הטבה הנ, הסכם זה
  .ח"ש 1,711,614פה בסכום מצטבר של ידיהם במסגרת הפוליסה התק

  

הודעה על הסכומים וההטבות המגיעים תשלח בדואר רשום לכתובות הידועות לחברה של חברי  .3
הודעה כאמור נשלחה לחברי הקבוצה המיוצגת הראשונה בעקבות . הקבוצה המיוצגת השניה

 . בצירוף המחאה על הסכום המגיע להם, האישור החלקי של הסדר הפשרה
 

 ").המודעה בעיתון("ה בדבר אישור הסכם הפשרה מפורסמת בד בבד בעיתונות מודע .4
 

הן המייצגים והן חברי (מוותרים התובעים , יצויין כי בכפוף לאישורו וביצועו של הסכם הפשרה .5
על , באופן סופי ומוחלט, כלפי החברה וכן כלפי סוכנות הכי ישיר) שתי הקבוצות המיוצגות על ידם

או הדרישות הכלולות /או עילה בקשר עם איזו מהטענות ו/או זכות ו/ישה ואו דר/כל טענה ו
 .או מהעילות כפי שאושרו בהחלטת האישור ובהחלטה המשלימה/בתביעה הייצוגית ו

 

 11בהתאם לאמור בסעיפים , עוד יצויין כי הסכם הפשרה לא יחול על תובע שמסר הודעת פרישה .6
יום ממועד פרסום  45תובעים שלא ימסרו הודעת פרישה בתוך . לחוק תובענות ייצוגיות) ו(18או 

המודעה בעיתון ייחשבו לעניין הסכם הפשרה כמי שנתנו את הסכמתם להכללתם בקבוצת 
התובעים ולהתקשרותם בהסכם הפשרה ובכלל זה ייחשבו כמי שהתגבשו כלפיהם אוטומטית 

 .ויתור וסילוק סופיים מלאים ומוחלטים של כל עילות התובענה
  


