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  בקשה בכתב לאישור תובענה כייצוגית

 המוגשת בד בבד ע� הגשת בקשה זו כתביעה בית המשפט הנכבד מתבקש בזה לאשר את התביעה
או שהיה מבוטח של אחת או /כל מי שהוא ו": ייצוגית בש� כל מי שנכלל בקבוצה שהגדרתה היא

יותר מ� המשיבות בפוליסת ביטוח כלשהיא למעט פוליסת ביטוח רכוש או יורשו של מבוטח כזה 
י המבוטח ובי� א' עקב קרות "ופוליסת הביטוח הופסקה מסיבה כלשהיא בי� א' עקב ביטולה ע

  ".ארוע ביטוח 
  

  מבוא

תובענה זו עניינה בהתנהלות� של המשיבות בכל הקשור בגביית פרמיה או פרמיות הביטוח 
 בי� א� מאחר ובוטלה –ות הנגבות מ� המבוטח בנסיבות בה� הסתיימה תקופת הביטוח /האחרונה

  )."הפסקת הביטוח": להל� יחד(י המבוטח ובי� א� עקב קרות אירוע ביטוח "הפוליסה ע

כאשר מפסיק הביטוח קורה הדבר לרוב לאחר שנגבתה כבר פרמיית הביטוח בגי� החודש בו ארעה 
למרות שהמבוטח . הפסקת הביטוח שכ� פרמיה זו נגבית בתחילת החודש למפרע בגי� אותו חודש

חי� את החלק זכאי לקבל החזר בגי� החלק היחסי של  החודש אי� המשיבות מחזירות למבוט
מובהר כי ביחס לפוליסות משולבות בחיסכו� אי� הכוונה לחלק הפרמיה . היחסי של הפרמיה

  .המיועד לחיסכו� אשר ממילא נצבר לזכות המבוטח
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מרגע הודעת המבוטח על הפסקת פוליסה אשר כוללת תנאי של , יצוי� כי בנוס+ ובכל מקרה
ח את רכיבי הפרמיה עבור הכיסוי הכפו+ תקופת המתנה ממילא אי� אפשרות לגבות מ� המבוט

לתנאי של תקופת המתנה שכ� מרגע שהודיע המבוטח על הפסקת הפוליסה ברור שפרמיה זו 
  .משולמת לחינ�

לעיתי� רבות קורה שחברת הביטוח גובה א+ את הפרמיה בגי� החודש או א+ מספר , כמו כ�
אלה נוהגות המשיבות לעיתי� במקרי� . חודשי� שלאחר החודש בו ארע ארוע הפסקת הביטוח

י� שלאחר החודש בו ארע ארוע הפסקת /להחזיר את הפרמיה העודפת שנגבתה בגי� החודש
לעיתי� א+ לא מוחזרות כל הפרמיות שנגבו . בערכי' נומינליי'הביטוח א� החזר זה מבוצע 

דגש יו. לאחר החודש שבו ארע ארוע הפסקת הביטוח אלא רק הפרמיה האחרונה שנגבתה בפועל
במקרה למשל של ביטול חלק מכסויי (כי לעתי� מבוצע ההחזר בדר� של קיזוז מפרמיות עתידיות 
א� עדיי� סכו� הקיזוז הוא בערכי� ) הפוליסה או הפסקת הפוליסה ביחס לחלק מהמבוטחי�

  .נומינליי� וא+ נפרס לעיתי� על פני מספר חודשי�

  :להכל אחד מא, בי� היתר, אירוע של הפסקת ביטוח הוא

 .הודעת המבוטח על רצונו להפסיק את השתייכותו לתכנית הביטוח •

גילוי מחלה , מוות :  קרות אירוע ביטוח המפקיע את פוליסת הביטוח באופ� מלא למשל  •
הגעה לגיל שנקבע בפוליסה כדוגמת היפלטות קטי� מפוליסת ביטוח הבריאות של הוריו , קשה

  . )21לרוב (עקב הגיעו לגיל שנקבע בפוליסה 

הפוליסה ממשיכה א� הכיסוי :  קרות מקרה המפקיע את פוליסת הביטוח באופ� חלקי למשל •
כגו� ) ריידר(מצומצ� יותר כגו� בעת גילוי מחלה קשה או ביטול נספח מסוי� בפוליסה 

 .לדוגמא נכות מתאונה או אובד� כושר עבודה

: למשל, ופת המתנהכ לאחר תק"בד, קרות מקרה המפקיע את פוליסת הביטוח באופ� זמני •
  .אבטלה זמנית , איבוד כושר עבודה באופ� זמני , כניסת המבוטח למצב סיעודי

כאשר מדובר בהפסקה חלקית של הפוליסה על המבטחות להחזיר את החלק היחסי של הפרמיה 
  .בגי� החלק היחסי של התקופה בגינה נגבתה הפרמיה העודפת

  .� נאמר אחרתההדגשות בציטוטי� שלהל� אינ� במקור אלא א

  בעלי הדי�

 .המבקשי� ה� אזרחי ותושבי מדינת ישראל .1

כ המבקשי� "ד במקצועו ובעיסוקו וייצג את עצמו יחד ע� ב" הוא עו4יצוי� כי המבקש 
כמו כ� יצוי� כי חלק מ� ). מ"הח(כ המבקשי� " הוא שות+ במשרד ב4המבקש ). מ"הח(

או כנגד /שיבות כא� או מי מה� והמבקשי� כבר הגישו בעבר תביעות ייצוגיות כנגד המ
מ שלא יטע� כי "יודגש כי פרטי� אלה מובאי� במסגרת גילוי נאות וע. נתבעי� אחרי�
  .ש אול� מובהר כי אי� לאמור כל נפקות לענייננו"הוסתרו מביהמ

 תובעי� כיורשי מבוטחי� שנפטרו וכמוטבי 6 � ו5, )בחלק מ� המקרי� (3, 2המבקשי� 
  .הפוליסה 

י "בעלות רישיו� מבטח עפ, חברות ציבוריות בערבו� מוגבל, למיטב הידיעה, ה�המשיבות  .2
חוק ": להל� (�1981א"תשמ,)ביטוח( לחוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 15סעי+ 
המשיבות יחד שולטות על . ומנהלות בפועל את חברות הביטוח הגדולות בישראל) "הפיקוח

על , בי� היתר,  המשיבות מוסדרת ומפוקחתהתנהלות� של.  מענ+ הביטוח בישראל95 %�כ
 .י אג+ שוק ההו� ביטוח וחיסכו� במשרד האוצר "ידי הוראות המפקח על הביטוח וע
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  הרקע העובדתי

המבקשי� התקשרו ע� המשיבות בחוזי ביטוח כמפורט להל� לפיה� הצטרפו המבקשי�  .3
 ארוע של הפסקת בחלק מ� המקרי� ארע. י המשיבות"לתוכניות ביטוח שונות שנוהלו ע

ביטוח עקב פטירת המבוטח ובחלק מ� המקרי� הודיעו המבקשי� למשיבות על רצונ� 
 .להפסיק את ההסכ� בי� הצדדי� והכל כמפורט להל�

  1 המשיבה

מספר (בחוזה ביטוח שמספרו , בי� היתר, 1 התקשר ע� המשיבה 1המבקש   .א .4
 הודיע 1המבקש ."18מזור " כאשר ש� התכנית הוא 14579681הוא ) הפוליסה
תשלו� הפרמיה .  על רצונו להפסיק את ההסכ�2005 דצמבר 29 ביו� 1למשיבה 

 1 ולכ� היה המבקש 2005 נגבה בתחילת חודש דצמבר 2005עבור חודש דצמבר 
 .החזר שכזה לא התקבל. זכאי להחזר של החלק יחסי מ� החודש

מיה זו הוחזרה פר. 2006 את הפרמיה בגי� חודש ינואר 1בנוס+ גבתה המשיבה 
  . בערכה הנומינלי1למבקש 

 הס� שנגבה 1 ממוקד שירות הלקוחות של המשיבה 1 לפי נתוני� שקיבל המבקש
  . 2301  �והס� שהוחזר היה זהה 

הודעת ביטול , התנאי� הכלליי� של הפוליסה, העתקי ד+ פרטי הביטוח
ב " מצ ואישור על ביטול הפוליסה2005ד+ פירוט תשלומי� לשנת , הפוליסה 
המהווי� חלק בלתי נפרד מ� התצהיר התומ�  בהתאמה" 5א"עד " 1א"כנספחי� 
  .בבקשה זו

 בחוזה ביטוח שמספרו 1 התקשר ע� המשיבה 2בעלה המנוח של המבקשת   .    ב 
 שכ� מדובר בביטוח 2או ש� הפוליסה אינ� ידועי� למבקשת ) מספר הפוליסה(

פ� פורמאלי את הפרטי� למרות חיי� קבוצתי ובעל הפוליסה סירב לגלות באו
 עולה כי במקור נוהלה התכנית 2מבירור שערכה המבקשת  . 2פניית המבקשת 

 אול� בזמ� הרלבנטי נוהלה תכנית �4 ו2 ,1י קונסורציו� שכלל את המשיבות "ע
פרמיית הביטוח שולמה בדר� של . 1י המשיבה "הביטוח ונגבו הפרמיות ע

 15המנוח נפטר ביו� . ל"שהיה גמלאי צהניכויי� מתלושי הקצבה של המנוח 
  .י הפוליסה" היא יורשתו היחידה ואחד המוטבי� עפ2 והמבקשת 2009ליולי 

בחודשי� אוגוסט . נוכתה הפרמיה בגי� אותו חודש2009             בתחילת חודש יולי 
 עצמה 2 נוכתה הפרמיה רק בגי� ביטוח החיי� של המבקשת 2009וספטמבר 

 בגי� ביטוח החיי� של המנוח לא 2009סי של פרמיית חודש יולי אול� החלק היח
  .2הוחזר למבקשת 

 2009 ולחודשי� אוגוסט וספטמבר 2009העתקי תלושי המשכורת לחודש יולי 
והעתק צו ירושת המנוח בו מצוי� תארי� הפטירה ) תלוש אחד לשני החודשי�(

התצהיר התומ� המהווי� חלק בלתי נפרד מ�  "3ב"עד " 1ב"ב כנספחי� "מצ
  .בבקשה זו

   2 המשיבה

 בחוזה ביטוח שמספרו 2 התקשרה ע� המשיבה 3אימו המנוחה של המבקש   . ג
". אחריות לעתיד" כאשר ש� התכנית הוא 3356575 הוא )מספר הפוליסה(

גביית הפרמיות המשיכה עד לחודש מר2 . 2005 ינואר 21המנוחה נפטרה ביו� 
בעקבות פניות חוזרות ונשנות של ). 2005ר2 כולל הפרמיה בגי� חודש מ (2005

 2005 את הפרמיות בגי� החודשי� פברואר ומר2 2 החזירה המשיבה 3המבקש 
הסכו� שהוחזר היה זהה לס� שנגבה בגי� החודשי� . 2005 יוני 23וזאת ביו� 

למותר .  חודשי�4החזר נומינלי למרות שחלפו : קרי) ח" ש243(פברואר ומר2 
לא הוחזר ) 2005ינואר (סי של הפרמיה בגי� חודש הפטירה לציי� שהחלק היח

  .מעול�
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 כי ההחזר היה בצירו+ הפרשי הצמדה 3 טענה בפני המבקש 2המשיבה , אגב
  . לריבית2 דבר שאינו נכו� וזאת בתגובה לדרישת המבקש �למדד 

החלטת בית המשפט לענייני משפחה ,העתקי תעודת פטירה של המנוחה
 זכאי לכל הזכויות 3 המבקשקת העזבו� שלפיו המאשרת את הסכ� חלו

שמה של היורשת האחרת נמחק והסכ� חלוקת העיזבו� (הכספיות ביחס לעיזבו� 
הסדר הסתלקות של היורשת האחרת לטובת , )אינו מצור+ מטעמי פרטיות

ד+ חשבו� בנק בו מופיעי� ,)במחיקת פרטיה של היורשת האחרת,שוב (3 המבקש
  2 אל המשיבה 3העתק מכתב המבקש , וההחזר הנומינליל "ניכויי הפרמיות הנ

המהווי� חלק בלתי " 6ג"עד " 1ג"ב כנספחי� " מצ2והעתק מכתב המשיבה 
  .נפרד מ� התצהיר התומ� בבקשה זו

שמספרו  בחוזה ביטוח 2 התקשר ע� המשיבה 6בעלה המנוח של המבקשת   .ד
המנוח ". עכל רג" כאשר ש� התוכנית הוא 433072�6 הוא )מספר הפוליסה(

 נגבתה 2009הפרמיה בגי� חודש יולי . 2009 ליולי 24ל נפטר ביו� "שרגא בראו� ז
הפרמיה בגי� חודש אוגוסט הוצגה לפרעו� א� לא שולמה . בתחילת אותו חודש

 בי� 6למרות פניית המבקשת . בפועל שכ� חשבו� הבנק נסגר עקב פטירת המנוח
פת לא הוחזרה הפרמיה בגי� היתר בבקשה לבירור הא� נגבתה פרמייה עוד

 .2009החלק היחסי של חודש יולי 

שבו נפלה טעות בתארי� (צו ירושה , תעודת פטירה, העתקי ד+ פרטי הביטוח
פירוט התשלומי� על חשבו� הפרמיה לרבות בחודשי� יולי ואוגוסט , )הפטירה

ב " מצ2 ומכתב התשובה של המשיבה 2 אל המשיבה 6מכתב המבקשת , 2009
המהווי� חלק בלתי נפרד מ� התצהיר התומ� בבקשה " 6ד"עד " 1ד"� כנספחי

  .זו

 נמצאת במקרה של מבוטח נוס+ של 2דוגמא נוספת להתנהלות המשיבה      .ה
הגנה עצמית " שהיה מבוטח בפוליסה לביטוח תאונות אישיות בש� 2המשיבה 
  .2מובהר כי מבוטח זה אינו תובע את המשיבה .8082258שמספרה " משולשת

 על רצונו לבטל את הפוליסה 2 הודיע המבוטח למשיבה 2009 דצמבר 22ו� בי
 וה� 2010המשיבה גבתה ה� את פרמיית חודש ינואר . 2010 ינואר 1החל מיו� 

 ורק לאחר פניות חוזרות ונשנות של המבוטח 2010את פרמיית חודש פברואר 
 פברואר 1 �הופסקה הגבייה והמבוטח קיבל הודעה כי הפוליסה בוטלה החל מ

למותר לציי� שהוחזרה רק פרמיית חודש פברואר וא+ היא בער� נומינלי . 2010
  .בלבד 

,  על ביטול הפוליסה2אישור המשיבה , הודעת הביטול, העתקי ד+ פרטי הביטוח
המהווי� " 4ה"עד " 1ה"ב כנספחי� "וד+ פירוט הפרמיות שנגבו והוחזרו מצ

  .וחלק בלתי נפרד מ� התצהיר התומ� בבקשה ז

   3 המשיבה

הוא ) מספר הפוליסה( בחוזה ביטוח שמספרו 3 התקשר ע� המשיבה 4המבקש   .ו
 ".הדר לעצמאי" כאשר ש� התוכנית הוא 411960008

.  על רצונו לבטל את הפוליסה3 למשיבה 4 הודיע המבקש 2003 נובמבר 16ביו� 
והוחזר ס� זהה  1 485.38 בס� 2003בפועל נגבתה ג� פרמיית חודש דצמבר 

  . לכל המוקד�2004 ינואר 16בתארי� ) בער� נומינלי: קרי(

ח "דו, הודעת הביטול, התנאי� הכלליי� לפוליסה, העתקי ד+ פרטי הביטוח
 על ביצוע ההחזר 3והודעת המשיבה ,  ובו פירוט התשלומי�2003שנתי לשנת 

המהווי� חלק בלתי נפרד מ� התצהיר התומ� " 5ו"עד " 1ו"ב כנספחי� "מצ
  .בבקשה זו

 בחוזה ביטוח שמספרו 3 התקשרה ע� המשיבה 5רעייתו המנוחה של המבקש   .ז
 ".מקובע� קו כס+" כאשר ש� התכנית הוא 1003132014הוא ) מספר הפוליסה(
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.  הוא יורשה ומוטב הפוליסה5 והמבקש 2009 מאי 18המנוחה נפטרה ביו� 
 1 205.99 ששולמה בתחילת אותו חודש בס� של 2009הפרמיה בגי� חודש מאי 

שהוחזר בגי� החלק  1 121היא הפרמיה בגי� המנוחה לבדה לאחר ניכוי ס� של 
  .החלק היחסי של הפרמיה לא הוחזר . הסיעודי 

צו קיו� צוואה וד+ חשבו� בנק בו מופיעי� חיובי , העתקי ד+ פרטי הביטוח
) יתר השורות בחשבו� הוסתרו מטעמי פרטיות (2009הפרמיה בגי� חודש מאי 

המהווי� חלק בלתי נפרד מ� התצהיר התומ� " 3ז"עד " 1ז"י� ב כנספח"מצ
  .בבקשה זו

 בחוזה ביטוח קבוצתי 3 התקשר ע� המשיבה 2בעלה המנוח של המבקשת   .                 ח
פרמיית הביטוח שולמה בדר� של ניכויי� מתלושי הקצבה של . לביטוח רפואי

 2009 ליולי 15יו� המנוח נפטר ב, כאמור לעיל.ל"המנוח שהיה גמלאי צה
  . היא יורשתו היחידה2והמבקשת 

החלק היחסי של . נוכתה הפרמיה בגי� אותו חודש2009             בתחילת חודש יולי 
  .2 בגי� הביטוח הרפואי של המנוח לא הוחזר למבקשת 2009פרמיית חודש יולי 

  . זולתצהיר התומ� בבקשה "3ב"עד " 1ב"ראה לעניי� האמור לעיל את נספחי� 

   4 המשיבה

הוא ) מספר הפוליסה( בחוזה ביטוח שמספרו 4 התקשר ע� המשיבה 1המבקש .       ט
 14ביו� ". מעורב חצי חיסוי תגמולי�" כאשר ש� התכנית הוא 8543480
 . על ביטול הפוליסה4 למשיבה 1 הודיע המבקש 2003ספטמבר 

וס+ נגבו ג� בנ. 2003באותו מועד נגבתה כבר הפרמיה בגי� חודש ספטמבר 
  .2003נובמבר ודצמבר , הפרמיות בגי� החודשי� אוקטובר

 דצמבר 28 וזאת ביו� 1 בלבד הוחזרה למבקש 2003הפרמיה בגי� חודש דצמבר 
  . כאשר הפע� הוחזר סכו� נמו� מ� הסכו� שנגבה וזאת עקב ירידת המדד2003

ו הפרמיות שנגב, 4לפי מידע שנמסר ממוקד שירות הלקוחות של המשיבה 
נובמבר ,  811.141אוקטובר ,  809.511 –ספטמבר : בחודשי� הרלבנטיי� היו

 היה בס� 2003 דצמבר 28ואילו ההחזר ביו�  1 807.07ודצמבר  1 807.07
805.451 .  

מדובר כא� במקרה קיצוני ,  שיתואר בהמש� 7כפי שנראה במקרה של המבקש 
כאשר היא  (4שיבה של החלת סטנדרט כפול שכ� כאשר המדד עולה מחזירה המ

למותר לציי� שדר� פעולה זו .את אותו סכו� שנגבה בערכו הנומינלי) מחזירה
  . לחוק חוזה הביטוח28נוגדת את הוראות סעי+ 

נזכיר כי לא הוחזרו כלל הפרמיות בגי� החלק היחסי של חודש ספטמבר ובגי� 
  .החודשי� אוקטובר ונובמבר

ב " מצ1העתק השיק שנשלח למבקש הודעת הביטול ו, העתקי ד+ פרטי הביטוח
המהווי� חלק בלתי נפרד מ� התצהיר התומ� בבקשה " 3ח"עד " 1ח"כנספחי� 

  .זו

) מספר הפוליסה( ג� בחוזה ביטוח שמספרו 4 התקשר ע� המשיבה 1המבקש   .י
 2008 נובמבר 18ביו� ". קר� אור טופ" כאשר ש� התכנית הוא 12847463הוא 

 כי 1 הודיעה למבקש 4המשיבה . טול הפוליסה על בי4 למשיבה 1הודיע המבקש 
למותר לציי� כי החלק היחסי של . 2008 דצמבר 1הפוליסה תבוטל החל מיו� 

 .1הפרמיה בגי� חודש נובמבר לא הוחזר למבקש 



 6 

הודעת הביטול ומכתב , התנאי� הכלליי� לפוליסה, העתקי ד+ פרטי הביטוח
חלק בלתי נפרד מ� התצהיר המהווי� " 4ט"עד " 1ט"ב כנספחי� " מצ4המשיבה 

  .התומ� בבקשה זו

הוא ) מספר הפוליסה( בחוזה ביטוח שמספרו 4 התקשר ע� המשיבה 7המבקש      .יא
 2009 אוגוסט 12ביו� ". ריסק משכנתא" כאשר ש� התכנית הוא 16557654

במכתב הביטול נדרש במפורש .  על ביטול הפוליסה4 למשיבה 7הודיע המבקש 
 .הביטול מיידי של הפוליס

 נגבתה מ� 2009נובמבר ודצמבר , אוקטובר, הפרמיה בגי� החודשי� ספטמבר
 כאשר הפרמיה בגי� החודשי� נובמבר ודצמבר הוחזרה אול� 7המבקש 

הסכומי� שהוחזרו היו בדיוק הסכומי� שנגבו למרות עליית המדד בי� מועד 
חזר  ש� כאשר ירד המדד הו1בניגוד למקרה של המבקש (הגביה ומועד ההחזרה 

  ).סכו� נמו� יותר

למותר לציי� שהפרמיה בגי� החלק היחסי של חודש אוגוסט והפרמיה בגי� 
  .החודשי� ספטמבר ואוקטובר לא הוחזרה כלל

ודפי פירוט של , הודעת הביטול, התנאי� הכלליי� לפוליסה, ד+ פרטי הביטוח
י� ב כנספח"כרטיס האשראי שבה� מופיעי� החיובי� והזיכויי� הרלבנטיי� מצ

  .המהווי� חלק בלתי נפרד מ� התצהיר התומ� בבקשה זו" 4י"עד " 1י"

 נית� למצוא במקרה של מבוטחת בפוליסה 4דוגמא נוספת להתנהלות המשיבה      .יב
 הודיעה 2009 פברואר 5ביו� ).אשר אינה תובעת בתביעה זו (0917037' מס

פרמיה  גבתה ג� את ה4המשיבה .  על ביטולה של הפוליסה4המבוטחת למשיבה 
 הודיעה למבוטחת כי הפוליסה מבוטלת החל 2009 מר2 19בגי� חודש מר2 וביו� 

 .2009מחודש מר2 

  . לא הוחזר מעול�2009החלק היחסי של הפרמיה בגי� חודש פברואר 

 "2יא "�ו" 1יא"ב כנספחי� " מצ4העתק מכתב הביטול והעתק מכתב המשיבה 
  .שה זוהמהווי� חלק בלתי נפרד מ� התצהיר התומ� בבק

 מודגמת ג� במקרה של פוליסת בריאות 4השיטתיות שבהתנהלות המשיבה      .יג
בפוליסה זו . 703439646 שמספרה 3של המבקש " בריאות מושלמת"משפחתית 

 בתו 4לפי הודעת המשיבה . אביטל ברוט' גב, 3 נכללה אחת מבנותיו של המבקש
 . 21 נגרעה אוטומטית מ� הפוליסה בהגיעה לגיל 3של המבקש 

 אול� 2007 אוקטובר 27 ביו� 21 הגיעה לגיל 3דא עקא ובתו של המבקש 
ג� . 2007 המשיכה לגבות את הפרמיה בגינה ג� בחודש נובמבר 4המשיבה 

 לא טרחה 21 על גריעתה של הבת בהגיעה לגיל 3 למבקש 4כשהודיעה המשיבה 
מבר להחזיר את הפרמיה בגי� החלק היחסי של חודש אוקטובר ובגי� חודש נוב

2007.  

" 2יב "�ו" 1יב"ב כנספחי� " מצ4 ומכתב המשיבה 2007ח שנתי לשנת "העתקי דו
  .המהווי� חלק בלתי נפרד מ� התצהיר התומ� בבקשה זו

   5 המשיבה

עצמה התקשרו ע� ) א"תיבדל (6 והמבקשת 6בעלה המנוח של המבקשת      .יד
�  וש890752678הוא ) מספר הפוליסה( בחוזה ביטוח שמספרו 5המשיבה 

צו  (2009 יולי 24המנוח נפטר ביו� ". מוות מתאונה אמצע החיי�"התכנית הוא 
 ").3ד"הירושה צור+ כנספח 

י גילאי המנוח "עפ.  1 71.10 הייתה בס� 2009הפרמיה שנגבתה בגי� חודש יולי 
 מ� הפרמיה שנגבתה נגבתה בגי� המנוח ולכ� מתו� הס� של 57.5% �כ,ובת זוגו

נגבה כפרמיה בגי�  1 40.88 ס� של 2009ה בגי� חודש יולי שנגבה כפרמי 1 71.10
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 כיורשתו של 6 היתה המבקשת 2009 יולי 24מאחר והמנוח נפטר ביו� . המנוח
 הימי� האחרוני� של 8המנוח זכאית להחזר של החלק היחסי מ� הפרמיה בגי� 

  )).X) 8/31 40.88( 1 10.54כ להחזר של "חודש יולי ובסה

 היא המבוטחת הבודדת 6כאשר המבקשת , המשיכה להתקיי�יצוי� כי הפוליסה 
 הזדמנות לבצע את ההחזר בדר� של 5דבר שכמוב� העניק למשיבה , על פיה

 לא 5למותר לציי� שהמשיבה . 6י המבקשת "קיזוז מ� הפרמיות המשולמות ע
  .ניצלה הזדמנות זו

�  וד+ פרטי הביטוח בגי� פוליסת ההמש2008ח השנתי לשנת "העתקי הדו
המהווי� חלק בלתי נפרד מ� התצהיר התומ� " 2יג "�ו" 1יג"מצורפי� כנספחי� 

  .בבקשה זו

הוא ) מספר הפוליסה( בחוזה ביטוח שמספרו 5 התקשר ע� המשיבה 3המבקש      .טו
 הובטחה טר� 3למבקש ". מענקית" כאשר ש� התכנית הוא 893880657

ב טעות גבתה עק. מגובה הפרמיה 25%ההתקשרות החוזית הנחה בשיעור של 
 מדי חודש במהל� החודשי� הראשוני� של תקופת 3 מ� המבקש 5המשיבה 

כאשר גילה  .קיומה של הפוליסה את מלוא הפרמיה מבלי להעניק את ההנחה 
 את הסכומי� 5 החזירה לו המשיבה 5 ופנה אל המשיבה 3זאת המבקש 

זאת בדר� של  ו17/8/09הזיכוי הוכר בפועל ביו� .העודפי� א� בערכ� הנומינלי 
 . קיזוז סכומי הזיכוי מתשלומי הפרמיה השוטפי� והעתידיי�

 שלגביה� יש 2009לש� הנוחיות נתייחס רק לשלושת החודשי� מאי יוני ויולי 
 נגבה ס� 2009בחודש מאי .  ד+ מהנהלת החשבונות של הפוליסה3בידי המבקש 

 1 290.82 ס� של  נגבה2009בחודש יוני . ביתר ) 25%( 1 72: קרי 1 287.99של 
 72.99: קרי 1 291.95 נגבה ס� של 2009בחודש יולי . ביתר) 25%( 1 72.7: קרי
 . ביתר)25%(1 

אות� :בהתאמה קרי 1 72.99 �ו 1 72.7,  721היו " הוחזרו"הסכומי� ש
לא למותר לציי� שסכומי� לא הוחזרו במלוא� .סכומי� בדיוק בערכ� הנומינלי

  . במועד מאוחר יותר  אלא רק17/8/09בפועל ביו� 

שבו לא צויינו  (3העתקי ד+ פרטי הביטוח הראשו� שהופק עבור המבקש 
ב כנספחי� "ש ביחס לפוליסה מצ"ד+ פרטי הביטוח המתוק� וד+ הנהח,)ההנחות

  .המהווי� חלק בלתי נפרד מ� התצהיר התומ� בבקשה זו" 3יד"עד " 1די"

 בחוזה ביטוח טיפולי 5ע� המשיבה  התקשר ג� 2בעלה המנוח של המבקשת   .       טז  
אינו ידוע ) מספר הפוליסה(ושמספרו " הראל ביטוח שיניי�"שיניי� ששמו 

פרמיית הביטוח שולמה בדר� של . שכ� מדובר בביטוח קבוצתי2למבקשת 
המנוח נפטר , כאמור לעיל.ל"ניכויי� מתלושי הקצבה של המנוח שהיה גמלאי צה

  .י הפוליסה"יא יורשתו היחידה והמוטבת עפ ה2 והמבקשת 2009 ליולי 15ביו� 

החלק היחסי של .  נוכתה הפרמיה בגי� אותו חודש2009             בתחילת חודש יולי 
  .2 בגי� ביטוח השיניי� של המנוח לא הוחזר למבקשת 2009פרמיית חודש יולי 

  .קשה זולתצהיר התומ� בב "3ב"עד " 1ב"ראה לעניי� האמור לעיל את נספחי�            

 3, 1 תובעת את המשיבות 2המבקשת , 4 � ו1 תובע את המשיבות 1המבקש , להסרת ספק .5
 5המבקש , 3 תובע את המשיבה 4המבקש , 5 � ו4, 2 תובע את המשיבות 3המבקש , 5 � ו

 תובע את 7 והמבקש 5 � ו2 תובעת את המשיבות 6המבקשת , 3תובע את המשיבה 
 .4המשיבה 

   הקבוצההנזקי' למבקשי' ולחברי

  הנזק למבקשי' 

  :כמפורט להל�, בערכי� נומינליי�, הנזק למבקשי� הוא .6
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  1 המשיבה

 הייתה בס� 2005מאחר ופרמיית חודש דצמבר   � 1ביחס למשיבה  1 המבקש    )א
ההחזר בגי� החלק היחסי הוא ,  ימי� לפני סו+ החודש3והפוליסה בוטלה  1 230.59
 מתי בפועל הוחזרה פרמיית 1ידוע למבקש לא ). X 3/31 1 230.59( 1 22.32בס� 

 26 בדבר ביטול הפוליסה יצא רק ביו� 1 א� מאחר ומכתב המשיבה 2006ינואר 
בהנחה  .2006 פברואר 5 סביר להניח שההחזר לא התקבל קוד� ליו� 2006ינואר 

 1ס� נזקו של המבקש .  0.951שזה היה יו� ההחזר הרי שהנזק בגי� אי השערו� הוא 
  . 23.271 עומד על ס� של 1יבה ביחס למש

 הייתה בס� של 2009מאחר ופרמיית חודש יולי  – 1ביחס למשיבה  2ת  המבקש   )ב
 להחזיר את הפרמיה 1 יולי היה על המשיבה 15ומאחר והמנוח נפטר ביו�  1 102.64
וזהו נזקה של ) X 17/31 102.64( 1 56.29כ להחזיר ס� של " יו� ובסה17עבור 

  .1 למשיבה  ביחס2המבקשת 

  2המשיבה 

 120 הייתה בס� של 2005מאחר ופרמיית חודש ינואר  – 2ביחס למשיבה  3 המבקש      )ג
 להחזיר את 2 היה על המשיבה 2005 ינואר 21ומאחר והמנוחה נפטרה ביו� 1 

 ) .X 11/31 120( 1 42.58כ להחזיר " ימי� ובסה11הפרמיה עבור 

 יוני 23הוחזרו ביו�  1 243כולל של הפרמיות בגי� החודשי� פברואר ומר2 בס� 
 בס� 2005 לאפריל 1 כאשר לכל הפחות היו צריכות לשאת הפרשי שיערו� מיו� 2005
  . 1 3.67של 

  . 1 46.25 הוא ס� של 2 ביחס למשיבה 3ס� כל נזקו של המבקש 

 131 הייתה בס� של 2009מאחר ופרמיית חודש יולי  – 2ביחס למשיבה  6 המבקשת        )ד
 להחזיר את הפרמיה 2  היה על המשיבה 2009 יולי 24חר והמנוח נפטר ביו� ומא1 

 ביחס 6וזהו נזקה של המבקשת ) X 8/31 131( 1 33.81כ להחזיר " ימי� ובסה8עבור 
  .2למשיבה 

  3המשיבה 

 הייתה בס� 2003 מאחר והפרמיה בגי� חודש נובמבר  � 3 ביחס למשיבה  4 המבקש    )ה
 3 היה על המשיבה 2003 נובמבר 16ביטול ניתנה ביו� והודעת ה 1 485.38של 

 X  485.38( 1 242.69כ להחזיר ס� של " יו� ובסה15להחזיר את הפרמיה בגי� 
15/30.(  

 16ית חודש דצמבר בסכו� זהה לזה שנגבה בנובמבר הוחזרה רק בתארי� יפרמ     
 ינואר 16יו�  ועד ל2003 דצמבר 1 הפרשי השיערו� בגי� סכו� זה מיו� .2004ינואר 
  . 3.081 � מסתכמי� ב2004

  . 245.771 הוא 4ס� נזקו של המבקש      

 הייתה בס� של 2009מאחר ופרמיית חודש מאי  – 3ביחס למשיבה  5 המבקש   )ו
 להחזיר את 3 היה על המשיבה 2009 מאי 18ומאחר והמנוחה נפטרה ביו�  1 205.99

וזהו נזקו של ) X 13/31 205.99( 1 86.38כ להחזיר " יו� ובסה13הפרמיה בגי� 
  .3 ביחס למשיבה 5המבקש 

 316.45 הייתה 2009 מאחר והפרמיה בגי� חודש יולי  � 3 ביחס למשיבה 2המבקשת     )ז
 173.53 להחזיר ס� של 3 היה על המשיבה 2009 יולי 15ומאחר המנוח נפטר ביו� 1 
 1)316.45 X 17/31 ( 3 ביחס למשיבה 2וזהו נזקה של המבקשת.  
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  4המשיבה 

 מאחר ופרמיית חודש �) חיסוי תגמולי�מעורב חצי  (4 ביחס למשיבה 1המבקש     )ח
 הודיע על ביטול 1ומאחר והמבקש  1 809.51 הייתה בס� של 2003ספטמבר 

 להחזיר בגי� פרמיית ספטמבר ס� של 4 לחודש היה על המשיבה 14הפוליסה ביו� 
458.72 1 )809.51 X 17/30.(  

תה ילמרות שהי 1 1.62של ,  שלא כדי�, הוחזרה בניכוי2003חודש דצמבר פרמיית      
המדד שפורס� בי� יו� הגביה ויו� ההחזר היה (אמורה להיות מוחזרת במלואה 

  ). להתעל� ממנו4המשיבה שלילי ולכ� היה על 

 ביחס 1ס� כל נזקו של המבקש . כמו כ� לא הוחזרו כלל פרמיות אוקטובר ונובמבר     
  . 2,078.551  בגי� פוליסה זו הוא 4למשיבה 

 נתוני� בקשר 1 אי� בידי המבקש � ) קר� אור טופ( 4 ביחס למשיבה 1המבקש     )ט
 הייתה למיטב זכרונו בס� של 2008לגבייה בגי� פוליסה זו א� פרמיית חודש נובמבר 

 לנובמבר היה על 18 הודיע על ביטול הפוליסה ביו� 1 מאחר והמבקש .לפחות 1 160
וזהו נזקו של  )X 13/30 160( 1 69.33 להחזיר בגי� פרמיית נובמבר ס� של 4יבה המש

  .  בגי� פוליסה זו4 ביחס למשיבה 1המבקש 

.  48.311 הייתה 2009הפרמיה בגי� חודש אוגוסט  – 4 ביחס למשיבה 7המבקש    )י
 31.16 להחזיר ס� של 4 אוגוסט היה על המשיבה 12 �מאחר והודעת הביטול ניתנה ב

 1)48.31 X 20/31.(  

 10הוחזרה רק ביו�  1 90.59 בס� כולל של 2009הפרמיה בגי� נובמבר ודצמבר      
 2010 פברואר 10 ועד יו� 2010 דצמבר 1הפרשי השיערו� מיו� . 2010פברואר 

 ג� להחזר פרמיות 7למותר לציי� שבנוס+ זכאי המבקש .  0.561הסתכמו בס� של 
 ביחס למשיבה 7ס� כל נזקו של המבקש .  90.411ל ספטמבר ואוקטובר בס� כולל ש

4 122.131 .  

 ביחס לבתו של המבקש 2007פרמיית חודש אוקטובר  – 4  ביחס למשיבה 3המבקש     )יא
 אינה מספקת נתוני� מדויקי� ביחס לגביה 4המשיבה ( 1 28 �  הייתה בס� של כ3

  ).החודשית ביחס לכל מבוטח בפוליסה

 אוקטובר היה 27 ונפלטה מ� הפוליסה ביו� 21לגיל  הגיעה 3 המבקשמאחר ובתו של     
  ).X 4/31 28( 1 3.61 להחזיר חלק יחסי מ� הפרמיה בס� של 4על המשיבה 

  . 281 � להחזיר את פרמיית חודש נובמבר בס� של כ4כמו כ� היה על המשיבה     

  . 31.611 הוא 4 ביחס למשיבה 3ס� כל נזקו של המבקש     

  5המשיבה 

מאחר והפרמיה שנגבתה עבור ) יב(4 כאמור בסעי+  � 5 ביחס למשיבה 6מבקשת ה    )יב
 2009 יולי 24ומאחר והמנוח נפטר ביו�  1 40.88 בגי� המנוח היתה 2009חודש יולי 

) X 8/31 40.88( 1 10.55 להחזיר חלק יחסי מ� הפרמיה בס� של 5היה על המשיבה 
  .5 ביחס למשיבה 6וזהו נזקה של המבקשת 

)  721 (2009סכו� הזיכוי בגי� פרמיית חודש מאי  – 5 ביחס למשיבה 3המבקש     )יג
הפרשי . 2009 אוגוסט 17 והוחזר לכל המוקד� ביו� 2009 מאי 28נגבה ביו� 

הסכו� העוד+ בגי� חודש יוני .  1.911השיערו� בגי� תקופה זו מסתכמי� בס� של 
  .2009 אוגוסט 17המוקד� ביו�  והוחזר לכל 2009 יוני 28נגבה ביו� ) ח" ש72.70(

הסכו� העוד+ בגי� .  1.521הפרשי השיערו� בגי� תקופה זו מסתכמי� בס� של 
 17 והוחזר לכל המוקד� ביו� 2009 יולי 28נגבה ביו� ) ח" ש72.99(חודש יולי 

  . 0.821כאשר כא� הסתכמו הפרשי השיערו� בס� של  .2009אוגוסט 

  . 4.251 עומד על 5 למשיבה ביחס 3 המבקשס� כל נזקו של      
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מאחר והפרמיה שנגבתה בגי� ביטוח השיניי� של  – 5 ביחס למשיבה 2המבקשת     )יד
 15ומאחר והמנוח נפטר ביו�  1 119.13 הייתה בס� של 2009המנוח עבור חודש יולי 

 1            65.32 להחזיר חלק יחסי מ� הפרמיה בס� של 5 היה על המשיבה 2009יולי 
 )119.13 X 17/31 ( 5 ביחס למשיבה 2וזהו נזקה של המבקשת.  

 . 3,047.041:הוא, בערכי� נומינליי�,ס� כל נזק� של המבקשי�    .7

יודגש כי בחישוב הפרשי ההצמדה המגיעי� בגי� פרמיות שנגבו והוחזרו לא נלקחו בחשבו�        .8
 קובע )"ביטוחחוק חוזה ה": להל� (�1981א"תשמ, חוזה הביטוח מדדי� שליליי� שכ� חוק

 . יש להתעל� ממדדי� שליליי� מאת חברת הביטוחבמפורש שלעניי� תשלומי� המגיעי� 

   . � כי המחוקק הבחי� בי� שני מצבי לעניי� זה יטענוהמבקשי�      .9
  

 56 המבוטח קובע חוק חוזה הביטוח בסעי+ י"האמור להתקבל ע �סכועצ� קביעת הלגבי 
 המחוקק .תול ירידשוג� המדד  תל עלייש רהלמדד תהיה ג� במקהצמדה  כי הלחוק

כא� ההצמדה לא נועדה ".  במדדלשינויי� בהתא� ישתנהסכו� הביטוח "השתמש במילי� 
שמירה על במקרה זה מדובר רק ב. עליו לשל�שסכומי� מיד לתמר2 את המבטח לשל� 

  .  כאשר המדד שלילי היא ג�הצמדההלכ� . ער� הכס+
  

 ולא רק לשמור על ער�  לשל� מיד  לתמר2 את המבטחהיא המטרה כאשר, לעומת זאת
 המטרה היא לשמור על ער� הכס+ רק כא�.  נקבע מנגנו� חד סיטרי לטובת המבוטחהכס+
 לפיכ�  . במועדלמבוטחועבר הסכו� ה שבאשמתו לא  ולא לטובת המבטח המבוטחלטובת

  ".    הצמדה הפרשייתווספו: " אחרמינוח ב המחוקקהשתמש
  

 כמשמעות� בחוק  ה� הפרשי הצמדהכי  קובעחוק חוזה הביטוח  ל28סעי+ , זאת ועוד
 לפי שיעור ..... לסכו� שנפסקתוספת ": ההגדרה היאזהחוק ב .פסיקת ריבית והצמדה

 ה המחוקקחוק חוזה הביטוח רצל 56סעי+ במקרה אליו מתייחס ...".של המדדהעלייה 
  לחוק פסיקת ריבית והצמדה אלא הגדירהלא הפנולכ� שהפרשי ההצמדה יהיו ג� שליליי� 

להסרת ".עלייה"ולא " שינוי"במילה תו� שימוש  הפרשי הצמדה בתו� הסעי+ את המונח
  .30 רלבנטי לעניי� הנדו�  מכוח ההפניה אליו בסעי+ 56סעי+ , ספק

  הנזק לחברי הקבוצה

.  225,200,0001 כולל של נומינליהנזק לחברי הקבוצה מסתכ� להערכת המבקשי� בס�  .10
מובהר עוד כי האמור לעיל .  שני� בלבד10לצרכי נוחיות מבוצע החישוב ביחס לתקופה של 

בעניי� הצמדה למדד חיובי בלבד חל ג� במקרה של הנזק לחברי הקבוצה אול� מאחר 
 .והחישוב שלהל� הוא כללי אי� עיקרו� זה בא לידי ביטוי בתחשיב

  
ל הנתוני� הדרושי� לש� ביצוע תחשיב מדובר בהערכה שכ� אי� בידי המבקשי� את כ

הערכה זו מתבססת על הנתוני� . הנתוני� המדויקי� מצויי� בידי המשיבות . מדויק 
  :הבאי�

  
 היה מספר 2004 עד 1996לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשני�   .א

�  עמד המספר על כ2007בשנת . בשנה37,000 �הנפטרי� במדינת ישראל בממוצע כ
" טו" ב כנספח"עתק לוח מפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצה (40,000

 ).המהווה חלק בלתי נפרד מ� התצהיר התומ� בבקשה זו

  

 אזרחי� במדינת ישראל יש פוליסת ביטוח 10 מכל 6 �להערכת המבקשי� בממוצע ל  .ב
מספר הנפטרי� שבעת פטירת� היו מבוטחי� בפוליסה ,מדי שנה,לפיכ�.אחת

  ).37,000x0.6 (22,200כלשהיא עומד על 

  

בהנחה . 1 �200להערכת המבקשי� פרמיה חודשית ממוצעת היא בס� של כ         .ג
שסטטיסטית מועד הפטירה הוא באמצע החודש הפרמיה שיש להחזיר היא בס� של 

 2,200,000 �ולכ� מדי שנה על המשיבות להחזיר ליורשי נפטרי� ס� כולל של כ 1 100

 1)22,200x 100.(  
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 היק+ ביטולי פוליסות ביוזמת המבוטח או עקב קרות אירוע המבקשי�ת להערכ  .ד
 מ� הפוליסות מדי שנה  לפחות�5%הפסקת ביטוח שאינו מוות הוא בשיעור של כ

  ביחס לביטוחי חיי�2004ח המפקח על הביטוח לשנת "ראה עמודי� רלבנטיי� מדו(
 ).בבקשה זוהמהווה חלק בלתי נפרד מ� התצהיר התומ� " טז"כנספח ב " מצ�

 פוליסות מדי 200,000 מיליו� פוליסות מדובר בביטול של 4בהנחה שקיימות בממוצע 
 200שנה ובהנחה שהביטול הוא באמצע החודש ושהפרמיה הממוצעת היא בגובה של 

 . 20,000,0001כ "לכל פוליסה ובסה 1 100הרי שההחזר צרי� להיות בשיעור של 1 

  

לעיל ' ק ד"רי� של ביטול פוליסה כאמור בסלהערכת המבקשי� בכל אחד מ� המק  .ה
להערכת . יו� בממוצע45נגבתה פרמיה אחת נוספת בממוצע שהוחזרה לאחר 

 יו� היו בשני� האחרונות 45המבקשי� הפרשי השיערו� הממוצעי� בגי� תקופה של 
וביחס  1 1.6הנזק בכל ביטול הוא  1 200מאחר ומדובר בס� של  . 0.8%בשיעור של 
 . 1 320,000י� מדי שנה לכל הביטול

  

ובעשר השני� האחרונות  1 22,520,000ס� כל הנזק מדי שנה עומד על ס� של          .ו
יודגש כי בחישוב נזק זה לא הובאו בחשבו� שיעור הריבית . 1 225,200,000

לחוק חוזה הביטוח ומקרי� של החזרת סכו� הנמו� מזה ' א28המיוחדת לפי סעי+ 
 .אול� אי� בכ� בכדי לגרוע מטענות המבקשי� בענייני� אלהשנגבה עקב ירידת מדד 

 
  טענות המבקשי'

התנהלות . המבקשי� יטענו כי המשיבות אינ� ולא היו רשאיות לנהוג כמתואר לעיל .11
המשיבות פוגעת באופ� חמור ובוטה בקהל המבוטחי� תו� הפגנת זלזול וניצול ציני של 

כיצד ומתי נגבה ממנו ומה מגיע לו ,  מההקושי האובייקטיבי של  המבוטח הבודד להבי�
או (כהחזר וזאת ה� בשל מורכבות הנושא וה� בשל המצב הנפשי בו מצוי לעיתי� המבוטח 

במקרה של פטירת , לא זו א+ זו. בתקופה הסמוכה לארוע הפסקת הביטוח) שאיריו
ת המבוטח לא תמיד יודעי� יורשיו את הפרטי� לגבי הסכומי� ששולמו על ידו כפרמיו

 .ביטוח

הוראות הדי� קובעות כללי� ברורי� בקשר למותר ולאסור בעניי� גביית , להסרת ספק
  .פרמיות ביטוח וה� הוראות קוגנטיות שאי� כל נפקות לכל התניה ביחס אליה�

הפוליסה נחשבת כמבוטלת , המבקשי� יטענו כי לפי הוראות הדי� ולפי תנאי הפוליסה
למותר לציי� שבמקרה של אירוע ביטוחי מפסיקה . מרגע שהודיע המבוטח על ביטולה

  .מייד ע� קרות האירועהפוליסה 

לחוק חוזה הביטוח קובע במפורש כי אלא א� הוסכ� אחרת זכאי כל צד לבטל ) ד(9סעי+  .12
את חוזה הביטוח בהודעה בכתב וכי המבוטח זכאי להחזר דמי הביטוח ששיל� בעד 

 .התקופה שלאחר הביטול

 יו� ממועד הודעת 15חוזה הביטוח קובע כי החוזה מתבטל לאחר  לחוק 10אמנ� סעי+ 
נית� להתנות ואכ� ) בניגוד להוראות אחרות שאליה� נידרש(הביטול אול� על הוראה זו 

חברות הביטוח מציינות בתנאי הפוליסה במפורש כי הפוליסה תתבטל מייד ע� קבלת 
  .הודעת המבוטח

ר מקרה הביטוח נעשה בלתי אפשרי מתבטל לחוק חוזה הביטוח קובע שכאש) ב(16סעי+  .13
החוזה מיד מאליו והמבוטח זכאי להחזר דמי ביטוח ששיל� בגי� התקופה שהחל ממועד 

למותר לציי� כי כאשר נפטר המבוטח הופ� מקרה הביטוח לבלתי אפשרי וכ� ג� . הביטול
חלות  חולה במחלה קשה ביחס לביטוח מוח נכות אוכאשר הופ� המבוטח לנכה ביחס לביט

 ...קשות או בהגיעו לגיל מסוי�  וכו

או (לחוק חוזה הביטוח קובע כי כאשר על חברת הביטוח להשיב למבוטח ) ג(28סעי+  .14
דמי ביטוח עליה להשיב� בצירו+ הפרשי הצמדה מיו� היווצרות הזכות להחזר ) ליורשיו

שי הצמדה לעניי� הפר. ג� בצירו+ ריבית צמודה– יו� מאותו מועד 30 �וא� חלפו מעל ל
ראה האמור (הבהיר המחוקק כי יהיו אלה הפרשי הצמדה בגי� מדדי� חיוביי� בלבד 

 ) לעיל9בסעי+ 
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לחוק חוזה הביטוח כאשר מבטח בביטוחי� אישיי� לא משל� את תגמולי ' א28על פי סעי+  .15
 לאותו חוק יש לחייבו 27הביטוח שלא היו שנויי� במחלוקת במועד שנקבע על פי סעי+ 

יוחדת בשיעור של עד פי שלושה מ� הריבית הצמודה וזאת בנוס+ לריבית שנקבעה בריבית מ
 בית חייב) עבר בקריאה שלישית(על פי תיקו� אחרו� להוראה זו , ודוק. לחוק28על פי סעי+ 

 .המשפט להחיל את הריבית המיוחדת במקרה של ביטוחי� אישיי�

יות מחלוקת כי על חברת הביטוח כאשר לא יכולה לה, המבקשי� יטענו כי במקרה שלפנינו  
יש לחייב , היה להשיב את הפרמיות ששולמו בגי� תקופות שלאחר ביטול פוליסות הביטוח

לחוק חוזה ' א28את המשיבות בהחזרי� בצירו+ הריבית המיוחדת שנקבעה בסעי+ 
  .הביטוח

א מובהר כי האמור לעיל נכו� למרות שאי� מדובר במקרה שלפנינו בתגמולי ביטוח אל  
  .בהחזר דמי ביטוח

. לחוק חוזה הביטוח הודעה של המבוטח נית� למסור ג� לסוכ� הביטוח) ב(37על פי סעי+  .16
 .לאותו חוק לא נית� להתנות על הוראה זו אלא לטובת המבוטח) ב(39על פי סעי+ 

בביטוח חיי� מקרה הביטוח הוא מותו של המבוטח או ,  לחוק חוזה הביטוח41על פי סעי+  .17
ברור שבקרות כל אחד מאלה חלה ג� הוראת סעי+ . מחלה ונכות, כגו� תאונהמקרה אחר 

 . לחוק חוזה הביטוח53ראה ג� סעי+ . לחוק חוזה הביטוח) ב(16

המבוטח רשאי בכל עת לבטל את החוזה בהודעה לחוק חוזה הביטוח קובע כי ) א(45סעי+  .18
) ב(52ראה סעי+  ( על הוראות סעי+ זה אי� להתנות אלא לטובת המבוטח.בכתב למבטח

 ).לחוק חוזה הביטוח

ברור א� כ� שמייד ע� הודעת המבוטח על ביטול הביטוח או ע� קרות אירוע הביטוח  .19
משמופסקת הפוליסה אי� לגבות פרמיה ). חלקי או זמני,באופ� מלא(מופסקת הפוליסה 

 .בגינה וא� נגבתה יש להשיבה

י� / את הפרמיות בגי� החודש– ג� על פי שיטתה –כאשר חברת הביטוח גובה בטעות  .20
שלאחר החודש בו הופסק הביטוח עליה להחזיר למבוטח את הפרמיה העודפת כשהיא 

 .משוערכת ולא בערכה הנומינלי

י המשיבות במקרה "המבקשי� יטענו כי בעניי� זה יש להחיל את אותו סטנדרט שמוחל ע .21
רי� שכאלה את כש� שהמשיבות גובות במק. י המבוטח"של איחור בתשלו� הפרמיה ע

הפרמיה שלא שולמה במועדה בצירו+ הפרשי הצמדה וריבית כ� ג� צריכות ה� לבצע 
 .החזרי� של פרמיות עודפות

המבקשי� יטענו כי הסיבה לגביה העודפת היא התרשלותה של חברת הביטוח שלא  .22
. השכילה ליעל את מערכי הדיווח שלה וכ� להימנע מלהגיע למצב של גבייה עודפת

יטענו כי אי� כל קושי מיכוני או אחר לבצע את חישוב ההחזר וחוסר היעילות   המבקשי�
המגיע ) כאשר מבוצע החזר( הבא לידי ביטוי במש� הזמ� עד לביצוע ההחזר המשיבותשל 

  ". ונדנודי�" חודשי� גור� נזק למבוטח או יורשו  וכ� גור� לצור� בתזכורות �3לעיתי� לכ

של החזרת הפרמיות העודפות בערכ� הנומינלי יוצרת אצל הנורמה הפסולה , לא זו א+ זו  
  .המונע מה� להתייעל ולהימנע מגביית פרמיות עודפות" תמרי2 שלילי"המשיבות 

 יטענו עוד כי חברת ביטוח המוכרת פוליסת ביטוח חיי� מ� הראוי שתדאג להיות המבקשי�.     20
מייד שהמבוטח נפטר ומה  כ� שתדע )כפי שנוהגי� הבנקי�(מחוברת למרש� הפטירות 

מועד הפטירה וכ� תוכל לחדול מ� הגבייה וא+ להשיב את החלק היחסי של הפרמיה בגי� 
  .חודש הפטירה

אי� לגבות פרמיה וא� נגבתה ) או חלק ממנה(המבקשי� יטענו כי מרגע שפקעה הפוליסה  .23
 .כבר הפרמיה יש להשיבה ובער� הנכו� ליו� ההשבה ולא ליו� הגבייה
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יטענו כי כאשר המבוטח חייב לחברת הביטוח יודעת חברת הביטוח כיצד לחשב המבקשי�  .24
מצער כי כאשר מתחלפות היוצרות .את הפרשי ההצמדה והריבית המגיעי� לה באופ� מלא

 .ואינה יודעת כיצד לבצע את התחשיב" כישוריה"מאבדת חברת הביטוח את 

פרמיות הביטוח עד ליו� ברור א� כ� שהדי� הוא שחברות הביטוח רשאיות לגבות את  .25
 .הפסקת הביטוח ולא מעבר לכ�

  .המשיבות לא פעלו בהתא� להוראות הדי�
  

לעניי� התקופה של גבייה או אי השבה או השבה בער� נומינלי שלא כדי� שלגביה יש לבצע  .26
 . שני�7את ההחזר לציבור יטענו המבקשי� כי אי� מדובר בתקופה הרגילה של 

� שומרי� על זכות� להרחיב בעניי� א� תתנגדנה לטענה זו מבלי למצות ותו� שהמבקשי .27
, המשיבות יטענו המבקשי� כי חלי� במקרה שלפנינו החריגי� שנקבעו בחוק ההתיישנות

 .כמפורט להל�) "חוק ההתיישנות": להל� (�1958ח"תשי

כאשר הדר� הנכונה , המבקשי� יטענו כי המשמעות של התנהלות המשיבות כמתואר לעיל .28
 .ברורה כל כ� אינה תולדה של טעות בתו� לב אלא של מעשה או מחדל מכוו�פשוטה ו

בנסיבות העניי� התנהלות המשיבות היא בגדר של ביצוע תרמית או הונאה ולכ� חל כא� 
למבקשי� נודע א� לאחרונה כי , להסרת ספק.  לחוק ההתיישנות7החריג שנקבע בסעי+ 

רו חלק יחסי של פרמיות או חישבו את המשיבות גבו מה� פרמיות עודפות או לא החזי
  .ההחזרי� בערכי� נומינליי� כמתואר לעיל ואילו חברי הקבוצה עדיי� אינ� יודעי� זאת

חובת . הדברי� מקבלי� משנה תוק+ לאור חובת תו� הלב המוגברת החלה על המשיבות .29
 תו� לב מוגברת זו נובעת ה� ממעמד� כחברות ביטוח וה� מעצ� קבלת ההרשאה לחיוב

ברור שההרשאה ניתנת מתו� אמונה כי . י המשיבות מעת לעת"החשבו� בסכומי� שיקבעו ע
לא יעשה בה שימוש לרעה אלא שחברת הביטוח תגבה את הסכו� הנכו� המגיע מאת 

תחזיר כל סכו� שנגבה ויש להחזירו ותחזיר אותו כשהוא משוער� כמתחייב על ,המבוטח 
 .פי די�

אי� למעשה דר� לדעת , אחת כמה וכמה ליורשי המבוטחי�יודגש עוד כי למבוטחי� ועל  .30
א� (ממה מורכב הסכו� הנגבה מה� מדי חודש או כיצד חושב ההחזר שהועבר אליה� 

ובכל מקרה בודאי שאי� ביכולת� לבחו� שינויי� בסכו� ההחזר עקב שיערו� ) הועבר
 .המסתכמי� לעיתי� בעשרות אגורות לשנה

מכלל המבוטחי� נעלמו העובדות המהוות את עילת לאור זאת ברור שמ� המבקשי� ו
וזאת מסיבות ) א� בכלל או האופ� בו מחושב סכו� ההחזר�מה הוחזר,מה נגבה (נה תובעה

שלא היו תלויות בה� וא+ בזהירות סבירה לא היו יכולי� למנוע אות� ולכ� חל כא� ג� 
  . לחוק ההתיישנות8החריג שנקבע בסעי+ 

דולה ומכובדת שקיבלה רישיו� מ� המדינה דוגמת חברת ביטוח יודגש כי לקוח של חברה ג .31
אינו צרי� להניח כי החברה מרמה אותו או גובה ממנו או מעזבו� ב� משפחתו שנפטר 

כיוצא בזה אי� הוא צרי� להניח שאותה חברה לא .סכומי� שכבר אינה רשאית לגבות
 לקוח יש זכות להניח כי לאותו. החזירה את המגיע ממנה או שהחזירה בער� נומינלי בלבד

מחזירה את שנגבה שלא כדי� ,גובה רק את המותר לה על פי די�,החברה נוהגת בהגינות 
 .ומחזירה בהתא� להוראות הדי�

כ חברת הביטוח למבוטח או "חשוב לזכור עוד כי במקרה של אירוע ביטוחי משלמת בד .32
 בנסיבות אלה מוטעה .למוטבי הפוליסה תגמולי ביטוח שדר� חישוב סכומ� אינה ברורה

או /האד� הסביר לחשוב שהסכו� שהועבר אליו כלל את הפרשי הפרמיות שנגבו בטעות ו
 .הפרשי הצמדה וריבית

  

  



 14

  המישור הנורמטיבי

המבקשי� יטענו כי פעולותיה� ומחדליה� של המשיבות כמתואר לעיל גרמו לה� ולחברי  .33
משיבות להטיב את נזקיה� של על בית המשפט לחייב את ה. הקבוצה נזקי� כמפורט לעיל

חברי הקבוצה וכ� להוציא תחת ידיו צו עשה שיחייב את המשיבות לתק� את דרכיה� 
 .באספקטי� הדרושי� כמתואר לעיל

משמעות פעולת המשיבות היא ג� הטעיית הלקוחות ה� בשלב הטרו� חוזי וה� בשלב החוזי  .34
  . בהיות� קבוצת ריכוזוכ� ניצול לרעה של מעמד� של המשיבות כבעלות מונופולי�

 לפיה� � ה� טר� חתימת החוזה וה� לאחריו �הטעיית הלקוחות הינה בהצגת מצגי השווא   
המשיבה פועלת לפי די� וכ� הצגת הדרישות לסכומי� מסוימי� במסגרת גביית הפרמיות 
השוטפת כאשר כל לקוח סביר מאמי� כי א� דרשה אות� המשיבה משמע שהיא זכאית 

  .לה�

  .ת המשיבות מהווה הפרה של הוראות הדי� ובעיקר חוק חוזה הביטוחהתנהלו  

יודגש כי על . התנהגות� של המשיבות כמתואר לעיל מהווה ג� חוסר תו� לב מציד�  
  .המשיבות מוטלת חובת תו� לב מוגברת מכוח מעמד� המיוחד

כי משמעות האמור היא התעשרות שלא כדי� של המשיבות על בעיקר  המבקשי� יטענו .35
ת בחובת ו עושר ולא במשפט על ידי המשיבות אשר חייבהמבוטחי� ועשייתחשבונ� של 

 . שלא כדי� כאמור�ההשבה של כל הסכומי� שנגבו על יד

המבקשי� יטעו כי גביית התשלומי� ודר� התנהלות המשיבות כמתואר לעיל גרמה וגורמת  .36
הינה בניגוד , כ�מהווה הפרת הס, לה� ולחברי הקבוצה נזקי� והפסדי� כמפורט לעיל

להוראות חוק מפורשות וגרמה להתעשרות שלא כדי� של המשיבות על חשבו� המבקשי� 
 ".זה נהנה וזה חסר"ועל חשבו� חברי הקבוצה בבחינת 

 אשר חוקקו קוגנטיותה� הוראות  בחוק חוזה הביטוח כי ההוראותנו המבקשי� יטע .37
מבקשי� ולפיכ� כל הסכמה דוגמת הולטובת הציבור  הלקוחותונקבעו לטובת ולהגנת 

בטלות או לחילופי� , הינ� חסרות כל תוק+ תנית פטור או הקלה ביחס אליה�, התניה, חוזית
 .  דינ� להתבטל

 . לחוק הפיקוח104 � ו55התנהגות� של המשיבות היא בנוס+ בניגוד להוראות הסעיפי�  .38

� הצדדי� בי מי� המשיבות טענות המהוות הסתמכות על הוראות ההסכשתעלינהככל  .39
את הטענות , בי� היתר,  לנהוג כפי שנהגו יטענו המבקשי�המתירות לכאורה למשיבות

 : הבאות

ג "תשמ, הסכ� הוא בגדר של חוזה אחיד כהגדרת מונח זה בחוק החוזי� האחידי�ה  .  א
והוא כולל תנאי� מקפחי� כהגדרת המונח ") חוק החוזי' האחידי': "להל� (1982 �

לא אושרו ) הפוליסות(הסכמות אלה ,  להסרת ספק.�בחוק החוזי� האחידי
 .י המפקח על הביטוח"כפוליסות תקינות ע

המשיבות ואשר בית המשפט תסתמכנה  לעיל כל תניה עליה 'אק "לאור האמור בס  .  ב
  .או דינה להתבטל/או לא תקפה ו/בטלה ו, ימצא כי היא בחזקת תנאי מקפח

הסתמ� ה� בחזקת תניות הנוגדות את תקנת  המשיבות לותאות� הוראות עליה� מנס  .ג
 .או דינ� להתבטל/או לא תקפות ו/הציבור לפיכ� הינ� בטלות ו

לגבי .  של המשיבותמבוטחיה�לעיל נכו� ג� לגבי כל שאר   כי האמוריטענוהמבקשי�  .40
מהווה הפגיעה שנפגע ,  המשיבות לבדומבוטחיכמו ג� לגבי כל אחד משאר , המבקשי�

 שלא כדי� � לגבי המשיבות מדובר בפגיעה אשר העשירה את קופתפגיעה זעומה אול�
 .במיליוני� רבי� של שקלי�
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של חברי הקבוצה  כי האמור והמתואר לעיל מהווה פגיעה בזכויותיה�  יטענוהמבקשי� .41
 של המשיבות לתק� את יה� וכצרכני� ולאור מחדלכלקוחות, כמבוטחי�, כבעלי חוזה

 זכאי� חברי הקבוצה שתהיה חברי הקבוצהה� של  המשיבות בזכויותיוהפגיעה שפגע
 . וכ� להוצאת צו עשה מ� המשיבותפיצוילקבלת תשלו� , מיוצגת על ידי המבקשי�

המבקשי� יטענו כי כל עוד לא ינת� צו שיפוטי תמשכנה המשיבות לנהוג כפי שה� נוהגות  .42
 .כמתואר לעיל

  הסעדי' הנתבעי'

חד מחברי הקבוצה הוא החזר של סכו� לאור האמור לעיל הסעד המגיע לכל אחד וא .43
או של הפרשי /או שלא הוחזרו לו שלא כדי� ו/הפרמיות  העודפות שנגבו ממנו שלא כדי� ו

השערו� שלא שולמו לו הכל כמתואר לעיל וכ� צו עשה המורה למשיבות לשנות את דר� 
  .פעולת� כמתואר לעיל

  נה כייצוגיתתובעה אישור 

 לכ� � וא+ זכאימשיבותכנגד ה �תביעתלהגיש את  ה� זכאי� כי המבקשי� יטענו .44
 כי יטענו י�מבקשה.  יצוגית בש� הקבוצה כהגדרתה לעילכתובענה תוכר �תביעתש

לעניי� זה .  היא תביעה רצינית ובעלת סיכויי הצלחה סבירי� וא+ למעלה מכ��תביעת
, )1אסמכתא  �טר� פורס� (בורנשטיי� '  וינבלט נ574/93) �"י. (א.ראה האמור בעניי� ת

, )2טר� פורס� אסמכתא (מ "טיבו� ויל אחזקות בע' נ'  דיצר ואח417/94) א"ת. (א.ת
טר� פורס� אסמכתא (מ "נסיונל חברה ישראלית לביטוח בע'  לוי נ1365/95) א"ת. (א.ת
טר� פורס� אסמכתא (מ "אליאנס חברה לצמיגי� בע' נ'  גבריל ואח15/94) �"י. (א.ת, )3
החברה המרכזית ליצור ' נ'  המועצה הישראלית לצרכנות ואח2204/98) א"ת. (א.וכ� ת) 4

 ).5 אסמכתא �טר� פורס� (מ "משקאות קלי� בע

 . ולכל חברי הקבוצהה�ל משותפת �וכי עילת  עילה אישיתלה� כי יש יטענו י�מבקשה .45

 יש לראותה כאילו נטענה מפי כל אחד ואחד ה� כי כל טענה מטענותיהמבקשי� יטענו .46
 . הקבוצהמחברי 

 .  ואישה איש2,000,000 �מעל ל � כי הקבוצה כוללת למיטב ידיעתי� יטענומבקשה .47

 כי גודלה של הקבוצה וכ� הגדרת הקבוצה המחילה לגבי כל חברי יטענו י�מבקשה .48
צידוק לאישורה של התביעה , בי� היתר, הקבוצה מכנה משות+ עובדתי ומשפטי מהווי�

תביעה יצוגית לפי "השופט לויט ' אמור במאמרו של כבבעניי� זה ראה ה.  יצוגיתכתובענה
 ). 6אסמכתא " (חוק ניירות ער�

 ידונו שאלות מהותיות עובדתיות משפטיות �תביעת כי במהל� הדיו� בי� יטענומבקשה .49
 כי אי� צור� כי כל השאלות יטענו י�מבקשה.  ולכל חברי הקבוצהה�לאשר ה� משותפות 

. ד משות+ כפי שמתקיי� באופ� מובהק בעניי� הנדו�תהיינה משותפות אלא שמספיק יסו
) א"ת. (א.ת, )7אסמכתא (זילברש2 '  רמי טצת נ4556/94א "לעניי� זה ראה האמור ברע

טבע '  זת נ19/92)  א"ת. (א.ות) 8טר� פורס� אסמכתא (רייכרט '  שמש נ1134/95
 ). 9אסמכתא (

ובדתיות והמשפטיות  עוד כי קיי� סיכוי סביר כי השאלות העי� יטענומבקשה .50
 .המהותיות תוכרענה לטובת הקבוצה

 ולשאר חברי י�מבקש כי השאלות המהותיות של עובדה המשותפות ליטענו י�מבקשה .51
 :הקבוצה ה� אלה

כאשר קורה אירוע של הפסקת ביטוח מחזירות המשיבות למבוטח או ליורשי הא�   .א
אירע האירוע של מבוטח שנפטר את החלק היחסי של הפרמיה בגי� החודש שבו 

  ?הפסקת ביטוח
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החודש שבו אירע  מחזירות את הפרמיות בגי� החודשי� שלאחרהא� המשיבות   .ב
  ?האירוע של הפסקת ביטוח

מחזירות המשיבות את הפרמיות כאמור מוחזרות הפרמיות בצירו+  הא� במקרה בו.     ג
  ?הפרשי שערו�

 ולשאר חברי י�מבקשת ל המשותפומשפט כי השאלות המהותיות של יטענו י�מבקשה .52
  : הקבוצה ה� אלה

 ? כמתואר לעילות נוהגשה�  לנהוג כפי ות זכאימשיבותהא� ה  .א

 ?הא� דר� פעולה זו מהווה חוסר תו� לב  .ב

 ? שבי� המשיבות ובי� לקוחותיה�הא� דר� פעולה זו מהווה הפרה של ההסכ�  .ג

 ?הא� משמעות הדבר עשיית עושר ולא במשפט  .ד

חוק ,חוק חוזה הביטוחיא בניגוד להוראות הא� התנהלות� של המשיבות ה  .ה
 ?תקנות הפיקוח והוראות המפקח על הביטוח, הפיקוח

 ?א לחוק חוזה הביטוח28הא� חל סעי+   .ו

 ?ה� חלי� החריגי� לחוק ההתיישנות  .ז

 ?מה ה� ההשלכות המשפטיות של האמור לעיל  .ח

תיות כי השאלות המהו, א� לא למעלה מכ�,  כי קיימת אפשרות סבירהי� יטענומבקשה .53
 בתובענה ולשאר חברי הקבוצה תוכרענה י�מבקששל עובדה ומשפט המשותפות ל

 . לעיל44י� זה האסמכתאות שנזכרו בסעי+ יראה לענ. יצוגית לטובת הקבוצהיה

 תוהמוצדקהעדיפה , ההוגנת,  הדר� היעילהיצוגית הינהי תובענה כי יטענו י�מבקשה .54
ובדתיות והמשפטיות המצויינות לבירור� של השאלות העלהכרעה במחלוקת וביותר 

  . לעיל

'  המ21558/92) א"ת(א .ת, )9אסמכתא (טבע ' לעניי� זה ראה למשל האמור בעניי� זת נ
מדינת ישראל ובזק ' מ נ"בע) 1986(אס ניהול קרנות בנאמנות .אמ. אנליסט אי12600/92

'  המ916/96) א"ת. (א.ת) 10טר� פורס� אסמכתא (, מ"החברה הישראלית לתקשורת בע
, )11 אסמכתא �טר� פורס� (, מ"בזק החברה הישראלית לתקשורת בע'  ברזני נ10177/96

) 12 אסמכתא �טר� פורס� ( אביב יפו � עירית תל '  זימבר נ188/97'  המ16/97) א"ת(א .ת
. א.ת) 13 אסמכתא �טר� פורס� (רשות השידור '  רייניש נ241/97'  המ7/97) א"ת(א .ת
המועצה הישראלית , )14 אסמכתא �טר� פורס� (מיטלמ� ' רמ� נ אק11464/91) א"ת(

וכ� מאמרו של ) 5אסמכתא  (מ "החברה המרכזית ליצור משקאות קלי� בע' לצרכנות נ
 416) ט"תשל(משפטי� ט " ? מה ועל שו� מה�תביעת יצוג קבוצתית "סטיב גולדשטיי� 

  ).  15אסמכתא (

צוגית י יכתובענהרה ומתאימה להתברר  כשותמשיב כנגד ה� כי תביעתי� יטענומבקשה .55
בש� הקבוצה בי� היתר בשל כל אחת מ� הסיבות המנויות להל� לבדה ועל אחת כמה 

  . וכמה בשל הצטברות� של סיבות אלה או חלק מה�

  :ואלה הסיבות

השאלות העובדתיות שיש לברר� ה� פשוטות וזהות לגמרי ביחס לכל חברי   .א
  .הקבוצה



 17

ר� ג� ה� פשוטות וזהות לגמרי ביחס לכל חברי השאלות המשפטיות שיש לבר  .ב
  . הקבוצה

הסכו� המגיע לכל אחד מחברי הקבוצה נמו� באופ� יחסי ולפיכ� לא יטרח א+ לא   .ג
על אחת כמה וכמה . אחד מחברי הקבוצה להגיש תביעה אישית רגילה בגינו

 מה ג� שמטבע ותמשיבכ� דוגמת ה�לת כו מבוססותחברכשמדובר בתביעה נגד 
 ותמשיבה  כאשר לקוחותה� ללקוחותיותמשיב ישנ� יחסי תלות בי� ההדברי�

  . ה�תלויי� ב

הסכו� המגיע לכל אחד מחברי הקבוצה נמו� כל כ� עד שלרוב הגשת תביעה   .ד
אישית רגילה בגינו תחייב תשלו� אגרה בשיעור ניכר ביחס לסכו� שיתבע וזאת 

  . ודה וכיוצא בזהאובד� ימי עב, טירחה, ד"ט עו"שכ, בנוס+ להוצאות אחרות

בא� יגיש כל אחד מחברי הקבוצה את תביעתו באופ� אישי יגרו� הדבר למעשה   .ה
צוגית תתברר י הינהתובעהשלסתימת עורקיה של מערכת המשפט ולקריסתה בעוד 

  . בהלי� אחד

בא� יגיש כל אחד מחברי הקבוצה את תביעתו באופ� אישי עלול הדבר לגרו�   .ו
יצוגית תתקבל י תובענהשוני� בעוד שבהלי� של להחלטות סותרות של בתי משפט 

  . הכרעה אחת

 �למרות הכרה בעילת, יצוגית מטע� זה או אחרי כנהתובעהאישורה של �לאי  .ז
 להפסד ות אשר אחראיותמשיבמשמעות אחת והיא שה, י�מבקשהאישית של ה

 להשיב לה� את כל תצטרכנה שכ� לא ות נשכריצאו אזרחי� למיליונישנגר� 
  .מה� האדירי� המגיעי� לה� סכומי הכס+

צוגית לא יזכה א+ לא אחד מחברי הקבוצה בזכות י יכתובענהאישורה של התביעה   .ח
  . שלא היה זוכה בה בתביעה אישית רגילה

 שהיו כל הגנה ותמשיבצוגית לא ישלול מ� הי יכתובענהאישורה של התביעה   .ט
  .  לה בתביעה אישית רגילהותזכאי

 ספקי שירותי� גדולי� במשק יקפידו בקלה קיי� אינטרס ציבורי ברור כי  .י
כבחמורה ולא יגרמו לציבור נזק מבלי להטיבו מתו� התבססות על ההנחה שהואיל 
ומדובר בסכו� פעוט לא יטרח א+ אחד מלקוחותיו של אותו ספק לנקוט בהליכי� 
משפטיי� להשבת הסכו� שנגבה שלא כדי� שכ� הוצאותיו וטירחתו יהיו בחינת 

  . סדויצא שכרו בהפ

צוגית יהווה בחינת משלוח מסר לגופי� גדולי� י זו כיתובענה אישורה של �אי   .יא
בעלי עשרות אלפי לקוחות כי לקוחותיה� חשופי� לשרירות ליב� של אות� גופי� 
וכי אות� גופי� אינ� חייבי� להקפיד ולדקדק בקוצו של יוד בעת חיוב� של 

  . לקוחותיה�

 ה� כי � עצמותמשיביהווה בחינת משלוח מסר ל זו כיצוגית תובענהאי אישורה של   .יב
י� י בכל הקשור לענו הרבי� כפי שנהגה� להמשי� ולנהוג כלפי לקוחותיותרשאי

  . נשוא בקשה זו

יצוגית שכ� י עדי+ לאי� ערו� ולאי� שיעור כי התביעה תאושר כ� עצמותמשיבג� ל  .יג
ני� בכל  להיחש+ לעשרות אלפי תביעות בבתי משפט רבי� ושוה� ותעלולאחרת 

 לטרחה ולהוצאות משפטיות ואחרות בשיעורי� ה�רחבי האר2 דבר שיגרו� ל
  . שיעלו עשרות מוני� על סכו� ההחזר הכולל לכלל חברי הקבוצה

צוגית י לא יגר� כל נזק בא� תאושר התביעה כיותמשיבל, לעיל' ק יג"כאמור בס  .יד
אר חברי  אל מול הנזק הכולל לשותמשיב יש לבחו� את נזקי ה� וא+ א� כ� 

  . הקבוצה ובמאז� נוחיות זה אי� ספק כי הכ+ נוטה לזכות הקבוצה
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יצוגית הרי שנזק זה יגר� י כנהתובעה נזק עקב אישורה של ותמשיבג� א� יגר� ל  .טו
  .� אלא להלי� על עצמה� כ� שממילא לא יהא לה� ומחדליה� עקב מעשיה�ל

הואיל ולכל אחד  לפיה ותמשיב נזק הרי שתולדתו בגישת הותמשיבג� א� יגר� ל  .טז
 � נגר� הפסד בשיעור כספי נמו� ביותר לא יטרחו אלה לאחוז כנגדה�מלקוחותי

  ". עונש" להתחמק ללא ווכליבאמצעי� משפטיי� ולפיכ� 

זה הוא הצור� להשיב " נזק"הרי שאחרי ככלות הכל " נזק "ותמשיבג� א� יגר� ל  .יז
  . שלא כדי�� סכומי� אשר ממילא נגבו מהה�ללקוחותי

ינטרס ציבורי מובהק כי גופי� גדולי� לא ינצלו לרעה את כוח� וכי כוח� קיי� א  .יח
 . והתנהגות� של גופי� אלה יוגבלו ויפוקחו

 של כל חברי את עניינ�ובתו� לב  בדר� הולמת ו וינהלוייצג �ה כי נויטע י�המבקש .56
  :הקבוצה וזאת בי� היתר לאור העובדות הבאות

אופ� כפי שנגר� לכל שאר חברי  נגר� הפסד מאותו סוג ובאותו י�מבקשל  .א
  .הקבוצה

 באותו אופ� שנפגעו יתר ותמשיב של הה� ומחדליה� מפעולותיו נפגעי�מבקשה  .ב
 זהה באופ� מוחלט הסעדי� המבוקשי� לקבלת י�מבקשאינטרס ה .חברי הקבוצה

  . לאינטרס של שאר חברי הקבוצה

ניינ� של כל  באופ� הול� את עוייצג, � כוחיאו באמצעות בא/ ו� בעצמי�מבקשה  .ג
  . חברי הקבוצה

מתו� אמונה בצדקתה ,  בתו� לבותמשיב כנגד ה�תביעת את הגישו י�מבקשה  .ד
  . ובסיכויי הצלחתה ומתו� אמונה שהצלחתה תהייה לטובת כל חברי הקבוצה

 להשגת סעד כנגד ואשר פעל, �למיטב ידיעת, ה� הראשוני� והיחידי� י�מבקשה  .ה
חברי הקבוצה כספי� שנגבו מה� שלא  להשיב לותמשיב אשר יגרו� לותמשיבה

  .לצור�

, )9אסמכתא (טבע ' לעניי� היצוג ההול� ודרישת תו� הלב ראה למשל האמור בעניי� זת נ
' רייכרט ואח' האמור בעניי� שמש נ, )1אסמכתא (משה בורנשטיי� ' בעניי� וינבלט נ

ת החשמל חבר'  גולדשטיי� נ7295/95'  המ937/95) א"ת(א .האמור בת, )8אסמכתא (
'  ראבי נ11141/95'  המ1372/95) א"ת(א .ת, )16 אסמכתא � לא פורס� (מ "לישראל בע

, )17 אסמכתא �לא פורס� (מ "תנובה מרכז שתופי לשווק תוצרת חקלאית בישראל בע
מ "אליאנס חברה לצמיגי� בע' נ' גבריל ואח) 7אסמכתא (זילברש2 ' האמור בעניי� טצת נ

וכ� במאמרו של ) 2אסמכתא (מ "טיבו� ויל אחזקות בע' נ' אחעניי� דיצר ו) 4אסמכתא (
 251) 1(עיוני משפט יט "  הצרכנית היצוגיתנהתובעהגבולה של ) "ברונובסקי(ניב �בר' פרופ

  ). 18אסמכתא (

 כנגד י�מבקשלאור האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר ולהכיר בתביעת ה .57
הגדרתה לעיל וכ� לית� הוראות מתאימות יצוגית בש� הקבוצה כי כתובענה ותמשיבה

 . כמבוקש להל�

  : אור האמור לעיל בבקשה זו מתבקש בית המשפט הנכבד כדלקמ�ל .58

  .צוגיתי יכתובענה ולאשרה י�מבקשלהכיר בתביעת ה  .א

 .צוגיתי הינהתובעהלהגדיר את הקבוצה המיוצגת לצרכי   .ב
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בר אופ� פרסו� בד, כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכו�, לית� הוראות מתאימות  .ג
תישאנה  ותמשיביצוגית וכ� לקבוע כי הי כנהתובעהההחלטה על אישורה של 

  . בהוצאות הפרסו�

 ולית� את צו העשה  בתשלו� סכו� התביעהותמשיבלית� פסק די� המחייב את ה  .ד
  .המבוקש

 בהגשת הבקשה והוכחתה בשיעור יחסי � בגי� טירחת� את גמולי�מבקשלפסוק ל  .ה
  . נו חברי הקבוצהלשווי הסעד ממנו יה

 ובש� י�מבקשצוגית בש� הי הינהתובעה את ו שינהלי�מבקשכ ה"לאשר לב  .ו
בצירו+ , ש"ד בשיעור מסוי� באחוזי� כפי שיקבע ביהמ"ט עו"הקבוצה לקבל שכ

  . משוויו של הסעד אשר ממנו יהנו חברי הקבוצה, מ"מע

, א� תהיינה כאלה, י�מבקש בכל הוצאות המשפט של הותמשיבלחייב את ה  .ז
 . בתשלו� אגרהוחוייבי בא� �לרבות אגרת בית המשפט 

 ולכל חברי הקבוצה כל סעד נוס+ אחר ככל שימצא בית המשפט י�מבקשלית� ל  .ח
 . הנכבד לנכו� וצודק בנסיבות העניי�

  כללי

 לעתור לתיקו� בקשה זו או לחילופי� להגיש בקשות ה� על כל זכויותיי� שומרי�מבקשה .59
 . פרטי� נוספי� בקשר לעובדות המתוארות בבקשה זו�הנוספות א� וכאשר יתגלו ל

 הואיל ונספחי התצהירי� זהי� לא יצורפו .י�מבקש של היה�בקשה זו נתמכת בתצהיר .60
  .ה� בפועל אלא פע� אחת בלבד

  אחרית דבר

 כתובענה י�מבקשלאור האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר ולהכיר בתביעת ה
 י�לית� לקבוצה את הסעד, יצוגיתי הבתובענהלדו� ,  לעיליצוגית בש� הקבוצה כהגדרתהי

כחלק יחסי משווי הסעד בו יזכו חברי  � גמול בגי� טירחתי�מבקשלפסוק ל, כמבוקש בתביעה
 והקבוצה בשיעור מסוי� באחוזי� כפי י�מבקש של ה�עורכי דינט "הקבוצה ולפסוק את שכ

  .ברי הקבוצהמשווי הסעד בו יזכו ח, מ"בצירו+ מע, ש"שיקבע ביהמ
  

  

  

  

____________________  

  ד"עו, עדי קסטנבאו'
  כ המבקשי'"ב

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ביטוח פרמיה אחרונה בקשה


