
   11�04�30028 צ"ת                                    בבית המשפט המחוזי 
  מחוז מרכז

  
  

  :בעניי�
  022520076ז .מר  איל יצחקי ת  .1
 27988047ז .ת אורלי יצחקי' גב .2

 1218523ז .מר  דניאל אנגל ת. 3         

  קסטנבאו'. או ע/גולדנברג ו. ד א"כ עוה"י ב"ע שניה'
  22385נהריה , 16סילבר . ה.א' מרח
   04�9511106:   פקס04�9511107: טל

  התובעי'
  

  �  נגד  �
  

 מ"מגדל חברה לביטוח בע .1

  תקווה� פתח,  קריית אריה4אפעל ' מרח

 מ"כלל חברה לביטוח  בע .2

  אביב� תל, 48מדר� מנח� בגי� 

 מ"מנורה מבטחי' ביטוח בע .3
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  .+  2,325,335,040: סכו' התביעה לכלל חברי הקבוצה
  
  

  כתב תביעה
  )�2006ו"חוק תובענות ייצוגיות התשסלהשנייה לתוספת  2או / ו1 פרט י"תובענה ייצוגית עפ(
  

 כל מי ": בש� כל מי שנכלל בקבוצה שהגדרתה היאתבעותהנמוגשת בזה תובענה ייצוגית כנגד 
דמי ניהול " ושנגבה ממנו סכו' כלשהוא כ או של מי מה�הנתבעותשל מבוטח  או שהיה/שהוא ו
  ."" גור' פוליסה"או /ו "אחרי'

  הסעדי' הנתבעי'

 לשנות את הדר� בה לנתבעות כמפורט להל� וכ� מת� צו עשה המורה השבה/תשלו� סכו� הפיצוי
 והכל "גור' פוליסה" או/ו" דמי ניהול אחרי'" העמלה הקרויה  גבייתבת בכל הקשור ו נוהג�ה

  .כאמור וכמפורט להל�

  
  מבוא

  
של סכומי כס* נכבדי� העולי� ,ללא כל עיגו� בהסכ� בי� הצדדי�,בגבייה עניינה תובענה זו 

  . י המבוטח"לעיתי� כדי שיעור נכבד מ� הפרמיה המשולמת ע

 תשלו� הקרוי , בתנאי� מסוימי�,לגבותכעיקרו� לחברות הביטוח הותר נבהיר כי כרקע לדברי� 
 המפקח י חוזר"עפ . קבוע המתווס* לפרמיה חודשי הוא סכו�" גור� פוליסה"". גור� פוליסה"

שהיו " תשואה מובטחת"ביחס לתכניות ביטוח מסוג  (1982 מחודש יולי 336'  מסעל הביטוח
ביחס לתכניות ( 1992 מחודש פברואר 419'  המפקח על הביטוח מסרחוזו) 1991נהוגות עד שנת 

ת ולחברעקרונית  הותר) 2004 ועד לשנת 1991שהיו נהוגות משנת " משתת* ברווחי�"ביטוח מסוג 
וזאת בכפו* למספר מגבלות שפורטו באות�  גור� פוליסה בפוליסות ביטוח חיי� לגבות הביטוח
  .חוזרי�
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 י�לכתב תביעה זה ומהוו בהתאמה" ב" �ו "א" י�ב כנספח" מצ419  � ו336 ' מסרי� חוזיהעתק
  .חלק בלתי נפרד הימנו

  תביעות קודמות

 בעניי�  כנגד הנתבעות ובקשה לאישורה כייצוגית תביעה2010בשנת  הגישו יצוי� כי התובעי�
 )מרכז(צ "ת(גור� הפוליסה שנגבה מה� עבור הפוליסות נשוא התביעה דנ� דר� חישוב הקשור ל

במסגרת תשובת� .התביעה והבקשה נמחקו לאור הסתלקות� של התובעי� ממנה).42744�03�10
של הנתבעות לבקשת האישור הודו הנתבעות בכ� שגבו מ� התובעי� את גור� הפוליסה עבור 

  . מ� המבוטחי�ההפוליסות נשוא התביעה דנ� וכ� כי ה� גובות את גור� הפוליס

בקשה ) ב"השופטת מיכל נד' כב(שפט המחוזי מחוז מרכז  קיבל בית המ2011 אפריל 12ביו� 
'  שמעו� פריזט נ41075�02�10צ "ת(לאישור תביעה ייצוגית בתביעה זהה לחלוטי� לתביעה זו 

  . )מ"הפניקס חברה לביטוח בע

  בעלי הדי�
 2התובעת  .�3ו , 2 תובע את הנתבעות 1התובע  . מדינת ישראל י ותושבי אזרח� ההתובעי� .1

  . 4 תובע את הנתבעת 3התובע   .1 הנתבעת תובעת את

התובעי� הגישו בעבר תביעות ייצוגיות כנגד . ה� בני זוג2 � ו1יצוי� מעל לצור� כי התובעי�  .2
מ " במסגרת גילוי נאות ועי� מובאהדברי�יודגש כי  .הנתבעות כא� וכנגד נתבעות אחרות

 .ש " מביהמו כי הוסתריטענושלא 

י "ת רישיו� מבטח עפובעל, ת בערבו� מוגבלו ציבוריותחבר, הלמיטב הידיע, � ההנתבעות .3
חוק ": להל� (�1981א"תשמ ,)ביטוח( לחוק הפיקוח על שירותי� פיננסיי� 15סעי* 

 הנתבעות של �התנהלות. ת בפועל את חברות הביטוח הגדולות בישראלוומנהל) "הפיקוח
י אג* שוק ההו� "ח ועעל ידי הוראות המפקח על הביטו, בי� היתר, מוסדרת ומפוקחת

 .ביטוח וחיסכו� במשרד האוצר 

  הפוליסות 

התובעי� התקשרו ע� הנתבעות בחוזי ביטוח כמפורט להל� לפיה� הצטרפו התובעי�  .4
מובהר כי כל תובע תובע את החברה עימה התקשר . י הנתבעות"לתוכניות ביטוח שנוהלו ע

 התשלומי� המלא בגי� כל שנות אי� בידי התובעי� את פירוט. בחוזה ביטוח כמפורט לעיל
יוער עוד כי התנאי� הכללי� של .הביטוח ולכ� נתייחס בחישוב הנזק רק לשני� מסוימות 

הפוליסות לא נמסרו לתובעי� ובחלק מ� המקרי� אי� באתרי האינטרנט של הנתבעות את 
 .כל מהדורות התנאי� הכלליי�

, כ� שגבו מ� התובעי� כא� הודו הנתבעות ב42744�03�10צ "במסגרת ת,כאמור לעיל .5
לתובעי� נודע כי ,כאמור לעיל ולהל�.את גור� הפוליסה, במסגרת הפוליסות הנזכרות להל�

 .תשלו� זה רק בדיעבדמה� נגבה 

 ושיל� 2913325שמספרה " מיטב" בפוליסה בש� 2 התקשר ע� הנתבעת 1התובע   . א .6
 החל מחודש יוני )דכ� הסתבר בדיעב (את פרמיית הביטוח לרבות את גור� הפוליסה

ת  והתנאי� הכלליי� של פוליס2007לשנת השנתי ח " הדו,ד* פרטי הביטוח .1995
 י�ומהוו לכתב תביעה זה בהתאמה "3ג"עד " 1ג" מצורפי� כנספחי� "מיטב הו�"

  .ממנוחלק בלתי נפרד 

את ) כ� הסתבר בדיעבד( במספר פוליסות  ושיל� 3 התקשר ע� הנתבעת 1התובע   .ב
) למעט ביחס לאחת מ� הפוליסות(ביטוח  לרבות את גור� הפוליסה פרמיות ה

 2000 שהחלה בשנת 8990095פוליסת בריאות מושלמת שמספרה : כדלקמ�
פוליסת ריסק , 12847463פוליסה קר� אור שמספרה , 2006ושהסתיימה במהל� שנת 

  ופוליסת עדי* נספח הוני8934457פוליסת עדי* שמספרה , 12852422 שמספרה 5
 2005 השנתי לשנתח "הדו,ד* פרטי הביטוח לאחת הפוליסות. 10476521שמספרה 

 ) ועדי* הוני5ריסק ,בריאות מושלמת (מ� הפוליסותשלוש והתנאי� הכלליי� של 
 חלק בלתי י�ומהוו לכתב תביעה זה בהתאמה "3ד"עד " 1ד"מצורפי� כנספחי� 

  .מנומנפרד 



 3 

שמספרה " עתיד" בפוליסה בש� 1בעת  ע� הנת1998 התקשרה בסו* שנת 2התובעת   .ג
כ� הסתבר  ( ושילמה את פרמיית הביטוח  לרבות את גור� הפוליסה4009636
אשר ברבות הימי� התמזגה ונטמעה  "המג�"ההתקשרות הייתה ע� חברת .)בדיעבד

והתנאי� הכלליי� של  2010לשנת השנתי ח "  הדו, ד* פרטי הביטוח.1בנתבעת 
 לכתב תביעה זה בהתאמה "3ה"עד " 1ה"נספחי� מצורפי� כ "עתיד"ת פוליס
  .מנומ חלק בלתי נפרד י�ומהוו

 ושיל� 331168608 בפוליסה בש� מענקית שמספרה 4 התקשר ע� הנתבעת 3התובע   .ד
ד* פרטי הביטוח .)כ� הסתבר בדיעבד (את פרמיית הביטוח לרבות את גור� הפוליסה

 2009ח לשנת "הדו ). 4בעת למרות שביקש אותו מהנת (3אינו נמצא אצל התובע 
 "2ו "�ו" 1ו"כנספחי�  פי�מצור "392. מענקית מס"ת והתנאי� הכלליי� של פוליס

 אינה 4יצוי� כי הנתבעת .ממנו חלק בלתי נפרד י�ומהוו לכתב תביעה זה בהתאמה
לציי� בדיווחי� השנתיי� את פירוט גור� הפוליסה שנגבה מ� ,משו� מה,נוהגת

  .עשות זאתהמבוטח למרות חובתה ל

 הרקע העובדתי

התובעי� התקשרו ע� הנתבעות בהסכמי ביטוח ושילמו במש� שני� את פרמיות ,כאמור .7
התובעי� סברו לתומ� כי הסכומי� שהופרשו לטובת פוליסות .ק"הביטוח באמצעות הו

הביטוח מדי חודש שימשו בחלק� לרכישת כיסוי ביטוחי ומלוא היתרה נצברה 
 כי חלק נכבד מ� הסכו� הכולל הועבר ישירות לכיסה של התובעי� לא שיערו.לזכות�

 . סבר כי הוא משל� את מחירו של כיסוי הריסק ולא מעבר לכ�3התובע .חברת הביטוח

" עמלה" הגשת תביעה אחרת כנגד חברות הביטוח נודע לתובעי� כי ישנה בסמו� טר�רק  .8
ח "כי כאשר מצוי� בדוהדבר נודע לה� מפי בא כוח� שהסביר לה� .הנגבית מה� מדי חודש

י חברת "מדובר בעמלה הנגבית מה� ע" דמי ניהול אחרי�"או " גור� פוליסה"השנתי 
  . הביטוח

 בסכו� ו יחויב� כי הה�לא נאמר לא*  לא סוכ� מעול� והתובעי�  ובי�הנתבעותבי�  .9
 .או גור� פוליסה/ודמי ניהול אחרי� כלשהוא בגי� 

 כל אזכור לתשלו� וולא מצאבדקו אות�  ח פרטי ביטופי דשישנ� ברשות� התובעי� .10
 את התנאי� הכלליי� של הנתבעות האינטרנט של י באתרו ובדקפו הוסיהתובעי�. שכזה

 כל תנאי הקובע שעל המבוטח לשל� תשלו� שכזה לחברת ו וג� ש� לא מצאותהפוליס
  .הביטוח

זכאית החברה דמי הניהול ש/צוינו במפורש העמלות בתנאי� הכלליי� של פוליסות הביטוח .11
הא .  דמי הניהול הקבועי� ודמי הניהול המשתני�תרלכל היו לגבות מ� המבוטח ואלו ה�

 התובעי� ".דמי ניהול אחרי�"או / ו"גור� פוליסה" המונח בפוליסות לא נזכר כלל !ותו לא
 הוראה ו וג� בה� לא מצאהנתבעות של  ג� תנאי� כלליי� של תכניות ביטוח אחרותובדק

  . גור� פוליסה בדבר גביית

   ולחברי הקבוצהלתובעי'הנזקי' 

  לתובעי'הנזק 

.  כולל2010 עד 2004 בשני� ה� היא בגי� גור� הפוליסה שנגבה מהתובעי� של �תביעת .12
התשואה שנמנעה בצירו*  בפועל ה� הוא סכו� גור� הפוליסה שנגבה מהתובעי� של �נזק

 אותו גור� פוליסה בגי� מושיל בשל כ� שהסכו� שנוכה מ� הפרמיה ש ביחס לסכו� זהה�מ
 יוכפל במקד� של )התשואה(רכיב נזק זה  . בשוק ההו� ולא נשא תשואה�לא הושקע עבור

 . מ� התשואה 15% שכ� חברת הביטוח זכאית לדמי ניהול משתני� בשיעור של 85%

 היא בגי� כל השני� התובעי� של �לת תביעתילצרכי נוחיות בלבד ומבלי לגרוע מכ� שע .13
 .ה ספציפית אחת בלבד לכל תובעביחס לשנהאישי  יחושב הנזק 2010ד  ע2004

   :ח לפי הפירוט שלהל�"ש 1,522.7 ס� של, בערכי� נומינליי�,  הוא יחדהתובעי� של �נזק  .14
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ס� של  כגור� פוליסה 2ת  מ� התובע1גבתה הנתבעת  1020בגי� שנת – 1הנתבעת   . א
ח "ש 16.7 ס� של  זה יש לצר*לסכו�.")2ה"נספח ח "דול 4'  בעראה(2  �215כ

שכ� באותה שנה היתה (מ� הסכו� שנגבה כגור� פוליסה  9.16 %המהווה 
מוכפל כאמור לעיל כשהוא ) "2ה " לנספח 4' ראה בע�9.16 %התשואה בפוליסה 

 231.7 הואלשנה אחת בגי� פוליסה זו  2 ת של התובעהס� נזק .85%במקד� של 
  .  ח"ש

 כגור� פוליסה ס� של 1 מ� התובע 2 גבתה הנתבעת 2007  בגי� שנת� 2הנתבעת   . ב 
ח המהווה " ש13לסכו� זה יש לצר* ס� של ") .1ג" לנספח 5' ראה בע( 2 202

שכ� באותה שנה היתה התשואה ( מ� הסכו� שנגבה כגור� פוליסה 7.69%
כשהוא מוכפל כאמור לעיל במקד� " ) 1 ג" לנספח 5' ראה בע� 7.69 %בפוליסה 

  .  ח" ש215 בגי� פוליסה זו בשנה זו הוא �1 נזקו של התובע ס .85%של 

 38 כגור� פוליסה ס� של 1 מ� התובע 3 גבתה הנתבעת 2005 בגי� שנת � 3הנתבעת .            ג 
בגי� פוליסת  2 232ס� של  ,")2ד" לנספח 2' ראה בע(בגי� פוליסת הבריאות 2 

 4' ראה בע(5 בגי� פוליסת ריסק  1542ס� של  ,")2ד" לנספח 3' ראה בע(קר� אור 
") 2ד" לנספח 6' ראה בע(בגי� פוליסת עדי* הוני  2 357וס� של  ")2ד"לנספח 

ח המהווה " ש84לסכו� זה יש לצר* ס� של . �7812סכומי� אלה מסתכמי� ב .
שכ� באותה שנה היתה התשואה ( מ� הסכו� שנגבה כגור� פוליסה 12.78 %

כשהוא מוכפל כאמור לעיל במקד� " ) 2ד"לנספח  7' ראה בע� 12.78 %בפוליסה 
  .  ח" ש865 בגי� הפוליסות בשנה זו הוא 1ס� נזקו של התובע  .85%של 

 גבתה 4הנתבעת  להניח כי 3בהעדר דיווח לגבי הגבייה על התובע  � 4הנתבעת  .          ד
 3י התובע "טענה זו נטענה ע. 2112 היה 2009ממנו את הסכו� הרגיל אשר בשנת 

לסכו� זה יש כעיקרו� .  לא הכחישה נתו� זה4 והנתבעת 42744�03�10צ "בת
 שכ� 3את סכו� הפסד התשואה אול� עניי� זה אינו רלבנטי לתובע לצר* 

 יתר מבוטחי להעניי� רלבנטי כמוב� לכ.בפוליסה מענקית אי� רכיב חיסכו�
בגי� 3בע ס� נזקו של התו. האוחזי� בפוליסה הכוללת רכיב חיסכו� 4הנתבעת 

  . 2112 הואובגי� שנה זו פוליסה זו 

  2 1,522.7 הוא שנת ביטוח אחת בגי� התובעי� של �ס� כל נזק

  הנזק לחברי הקבוצה

  . 2  2,325,335,040 כולל של נומינלי בס� התובעי�הנזק לחברי הקבוצה מסתכ� להערכת  .15

  
  :הערכה זו מתבססת על הנתוני� הבאי�

  

סכו� המשק* שיעור  ( לפחותלחודש 2 16 �ס� של כבהיה גור� הפוליסה שניגבה   .א
 ).ח" ש192שנתי של 

 פוליסות ביטוח לער� ולפיכ� גור� 2,000,000 � הונפקו באר3 כהתובעי�להערכת 
ובשנה ) X 2,000,000 16( 2 32,000,000 � הפוליסה החודשי מסתכ� ב

384,000,0002  .  

ח המפקח " לדו�7ראה לוח ד (81% �בענ* הביטוח הוא כיחד  נתבעותה של �חלק  .      ב
ולפיכ� ס� כל גור� ") ז"ב כנספח " מצ– 2006 עד 2004על הביטוח לשני� 

ובשבע השני�  2 311,040,000 מדי שנה הוא הנתבעותי "הפוליסה הנגבה ע
  .2 2,177,280,000האחרונות 

  
  

 :ובנוס.

 .� פוליסהכגור2  311,040,000 ס� של יחד הנתבעות וכאמור לעיל בכל שנה גב     .א
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בהעדר מלוא הנתוני� הנחת העבודה היא כי התשואה השנתית הממוצעת בשני� 
 בגי� גביית מהמבוטחי� ובהתא� ג� התשואה שנמנעה 8%תה יהיהרלבנטיות 

   .85% של ג� כא� מוכפל הנזק במקד� .גור� הפוליסה
  

) 311,040,000*8%*85%( ח " ש21,150,720לפיכ� הפסד התשואה מדי שנה היה 
  . 148,055,0402ובשבע שני� 

    

חלוקת .)148,055,0402+ח"ש 2,177,280,000(ח "ש 2,325,335,040ס� כל הנזק לציבור הוא 
ח המפקח על "ל לדו" הנ�7 הנזק בי� הנתבעות היא בהתא� לחלק� בשוק כמפורט בלוח ד

  .")ז"נספח (הביטוח 

  התובעי'טענות 

 הנתבעותהתנהלות . ת לנהוג כמתואר לעילושאי רו ולא הי� אינהנתבעות כי יטענו התובעי� .16
קושי של הפוגעת באופ� חמור ובוטה בקהל המבוטחי� תו� הפגנת זלזול וניצול ציני 

ל מורכבות שכיצד ומתי נגבה ממנו וזאת ה� ב, אובייקטיבי של  המבוטח הבודד להבי� מהה
 .דלות נאותות הדיווח  בשלהנושא וה�

למותר ולאסור בעניי� גביית ת כללי� ברורי� בקשר הוראות הדי� קובעו, להסרת ספק
 וה� הוראות קוגנטיות שאי� כל נפקות לכל התניה )גור� הפוליסה�במקרה שלנו(תשלומי� 

  .ביחס אליה�

 כי המקור היחיד והבלעדי לזכות לגבות את התשלו� הקרוי גור� פוליסה יטענו התובעי� .17
 .�419  ו336' ה� חוזרי המפקח על הביטוח מס

  

 זה הוא תשלו� אישורו של המפקח על הביטוח לגביית , וזה העיקר להבהיר מיד יש
 הסכמה חוזית ברור שג� .  בהסכמה חוזיתג' יש כמוב� צור� – לא מספיק א� הכרחיתנאי 

י "ככל שיש כזו אינה מעלה ואינה מורידה ככל שהיא אינה תואמת במדויק להיתר שנית� ע
במילי�  .יתר רגולטורי וג� בהסכמה בי� הצדדי�יש צור� ג� בה– המפקח על הביטוח

 התיר המפקח על הביטוח א� על מנת לגבות את מה שלאבכל מקרה לא נית� לגבות , אחרות
  .יש צור� בהוראה חוזית מתאימהאת שהתיר לגבות המפקח על הביטוח 

  

לא ) פוליסות הביטוח (הנתבעות כי הוראות ההסכמי� שבי� המבוטחי� ויטענו התובעי� .18
 אי� בה� א* כל אזכור , לא זו א* זו.הנתבעות ות גובהתירו לגבות את גור� הפוליסה אותו

 ".גור� פוליסה"למונח 

  

דמי ניהול או ,  לגבות מ� המבוטחי� עמלהנה תוכלהנתבעות כי על מנת שיטענו התובעי� .19
תשלו� כלשהוא אי� זה מספיק להודיע על כ� למבוטח אלא שיש צור� שההסכ� בי� 

 .כפי שצוי� כבר לעיל בנוסחי ההסכמי� אי� כל הוראה שכזו . יכלול הוראה שכזוהצדדי�

  

מקו�  (להסרת ספק נבהיר כי אי� בעובדה שהיה בדוחות השנתיי� גילוי בדבר עצ� הגבייה .20
 משו� הכשרתה וזאת בי� היתר משו� שהמבוטח הסביר אינו מבי� את )שהיה גילוי שכזה

בוטח סביר ומשו� שהגבייה ש� מ אינו מוכר למשו� שהמונח גור� פוליסה,ח "הדו
דבר המטעה את המבוטח וגור� לו " גור� פוליסה/ניהול אחרי�דמי " כ לעיתי�מתוארת

דמי (להאמי� שמדובר בדמי ניהול שאות� זכאית חברת הביטוח לגבות כמצוי� בפוליסה 
 ).ניהול משתני� או דמי ניהול קבועי�

  

�עמד על כ� בית המשפט המחוזי בתל .ה זכות לגבות לא זו א* זו עצ� הגילוי אינו מקנ .21
כשקבע כי ) פורס� בנבו(  מ"בנק לאומי לישראל בע' רחמ� נוני נ 2370/02. א.תב, אביב

 :ד "ובלשו� פסה. ללא עיגו� הסכמי דינה שתושב ללקוחות עמלה שגבה הבנק 

חוזה המקורי או דיווח אודות תנאי הפירעו� המוקד' צרי/ לבוא לידי ביטוי בעת שכלול ה"
ייתכ� , שבמידה ולא ישל' עמלת פרעו� מוקד', אז אמור הלקוח לדעת. בעת מת� ההלוואה

   .)י הבנק"יוער כי הוגש ערעור ע(" . ולא יוכל לפרוע את ההלוואה
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)         פורס� בנבו(, מ"בנק הפועלי' בע' מ נ"פטיי' בעאביב שירותי' מש 10262/05 א"עב          
בית המשפט העליו� כי העובדה שלא הייתה הטעייה מאחר ועצ� הגבייה גולה י "הובהר ע

 :וכ� נאמר ש�. איננה רלבנטית

תכלית האיסור על הטעייה היא להבטיח את יכולתו של ציבור הלקוחות להתקשר "
אי� מטרת האיסור ליידע את הלקוחות בדבר הפרות די� של נות� . ולצרו/ באופ� מיודע

ופה לגביית העמלה שלא כדי� אינה חשיפתה בפני הלקוחות אלא התר: ודוק. השירות
  ).6בפסקה , ש�(".איונה מניה וביה

  
 תנאי נספחי תנאי� כלליי� אחרי� של ג� ו בדקהתובעי�, לעיל כפי שצוי�,להסרת ספק  .22

 . וג� בה� אי� הוראה שכזוהנתבעותי "תכניות ביטוח אחרות המופעלות ע

  

ק הד� בדמי ניהול ובו נזכרי� דמי הניהול רפלרוב  ישנו בתנאי� הכלליי�, לא זו א* זו .23
ק הד� בתשלומי� שחברת ר עצ� העובדה שישנו פ.הקבועי� ודמי הניהול המשתני�

גור� "לאו /ו" דמי ניהול אחרי�" אי� כל התייחסות לבוהביטוח מפרישה לעצמה וש
בי� הצדדי� כי ההסכ� ) מילאמהברורה מאליה (מחזקת עוד יותר את המסקנה " פוליסה

 .יה של תשלו� גור� הפוליסהי כל התייחסות לגבאינו כולל

  

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח  עוד כי ג� על פי הדי� הספציפי שהוא יטענו התובעי� .24
 לנתבעות� הרלבנטיי� לא הותר יכנוסח� במועד �1981 ב"התשמ) תנאי� בחוזי ביטוח(

ל קבעו "התקנות הנ. שלו� מעי� זה לגבות ת�וא. נאסר עליהלגבות את גור� הפוליסה 
 זכאית חברת ביטוח לגבות רק וא� ות הנדונות הפוליסגבמועד הרלבנטי כי בפוליסות מסו

 .ורק את דמי הניהול הקבועי� ואת דמי הניהול המשתני�

  

 : היה בזמני� הרלבנטיי� כדלקמ�נה הרלבנטית לנוחיות בית המשפט הנכבד נוסח התק .25

  

רשאי , פוליסות ביטוח חיי' משתת. ברווחי'מבטח המנפיק ). א( א6"
  :באחת הדרכי' הבאות, לגבות דמי ניהול בעד ניהול תיק ההשקעות

 לחודש מהשווי 0.07%דמי ניהול קבועי' בשיעור שלא יעלה על  )1(
  ;המשוער/ של תיק ההשקעות

 לחודש מהשווי 0.05%דמי ניהול קבועי' בשיעור שלא יעלה על  )2(
 15%תוספת סכו' שלא יעלה על ב, המשוער/ של תיק ההשקעות

מהתשואה הריאלית של תיק ההשקעות לאחר ניכוי דמי הניהול 
שתחושב ותיגבה בכפו. לאמור  ")התוספת "�להל� (הקבועי' 

 :להל�

התוספת תחושב מדי שנה על בסיס שנתי בערכי' ריאליי'   )א(
 בינואר 1 � תקופה מ�" שנה"לעני� זה . חיוביי' או שליליי'

  . בדצמבר של אותה שנה31עד של שנה פלונית 

ואול' בחישוב כל תוספת , המבוטח יגבה רק תוספת חיובית  )ב(
  .חיובית תנוכה תוספת שלילית שנצברה בשני' קודמות

בשנת ההצטרפות לביטוח או , )א(על א. האמור בפסקת משנה  )3(
ייער/ חישוב התוספת ממועד ההצטרפות , בשנת פדיו� הפוליסה

 ."י�לפי הענ, או עד מועד הפדיו�

 

ת וזר של המפקח של הביטוח גוברבמקרה של סתירה בי� תקנות ובי� חו, להסרת ספק
יוער כי ג� כאשר תוקנו התקנות מאוחר יותר עדיי� לא כללו ה� כל התייחסות .תקנותה

  .לגבייה של גור� פוליסה או כל עמלה דומה
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הניהול י נזכרי� רק דמ) הפוליסה(למותר לשוב ולהזכיר שג� בהסכ� בי� הצדדי� 
  .המשתני� הניהול הקבועי� ודמי 

  
 כי גבייה של תשלו� שלא הוסכ� מעול� על קיומו ושלא הותר לגבותו יטענו התובעי� .26

 .די�הת והפרה של חובת נאמנות והפרה של הורא, מהווה הפרה של הסכ�

 לא נגר� לכאורה כל נזק שכ� לתובעי�כי , טענה המוכחשת, הנתבעותמ  מילמקרה שתטע� .27
 התובעי� לה ו וזהו אכ� הסכו� שנגבה ישיבה� מראש מה הסכו� שיגבה מה� לנאמר

 נזק שכ� מכלל סכו� הפרמיה ששול� לתובעי� כי נגר� יטענו לגופה של הטענה ובי� היתר
 א� הנתבעותאצל  התובעי� עבור נצברלחברה מדי חודש אחוז מסוי� היה אמור להיות 

 .כתה מ� הפרמיה לכיסה את גור� הפוליסה סכו� נמו� מכ� שכ� החברה נינצברבפועל 

 

סכו� כ נכלל מראש בסכו� שנקבע גור� הפוליסה עוד כי ג� א� סכו� יטענו התובעי� .28
וה�  ה� בקר� –הפרמיה נפגע המבוטח שכ� כאמור לעיל סכו� הצבירה לזכותו נפגע 

 .שלא נצברת על הסכו� שמנוכה  תשואהב

  המישור הנורמטיבי

 ולחברי ה� כמתואר לעיל גרמו להנתבעות של � ומחדליה�ותיה כי פעוליטענו התובעי� .29
 להטיב את נזקיה� של הנתבעותעל בית המשפט לחייב את . הקבוצה נזקי� כמפורט לעיל

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

ג� הטעיית הלקוחות ה� בשלב הטרו� חוזי וה� בשלב  היא הנתבעותמשמעות פעולת  .30
 � ה� טר� חתימת החוזה וה� לאחריו �הטעיית הלקוחות הינה בהצגת מצגי השווא .החוזי

ת לפי די� וכ� הצגת הדרישות לסכומי� מסוימי� במסגרת גביית ו פועלהנתבעותלפיה� 
סביר מאמי� כי א� כאשר כל לקוח או במסגרת ניהול כספי המבוטח /והפרמיות השוטפת 

  . משמע שהיא זכאית לה�חברת הביטוחדרשה אות� 

  . מהווה הפרה של הוראות הדי� ובעיקר חוק הפיקוח הנתבעותלת ופע  

יודגש כי על . � כמתואר לעיל מהווה ג� חוסר תו� לב מצידהנתבעות של �התנהגות  
  . המיוחד� מוטלת חובת תו� לב מוגברת מכוח מעמדהנתבעות

 על הנתבעותכי משמעות האמור היא התעשרות שלא כדי� של בעיקר  ענויט התובעי� .31
ת בחובת ו אשר חייבהנתבעות עושר ולא במשפט על ידי המבוטחי� ועשייתחשבונ� של 

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

גרמה וגורמת כמתואר לעיל  הנתבעותכי גביית התשלומי� ודר� התנהלות  יטענו התובעי� .32
הפרת חובה ,מהווה הפרת הסכ�,  ולחברי הקבוצה נזקי� והפסדי� כמפורט לעילה�ל

 על הנתבעות הינה בניגוד להוראות חוק מפורשות וגרמה להתעשרות שלא כדי� של ,חקוקה
 ".זה נהנה וזה חסר" ועל חשבו� חברי הקבוצה בבחינת התובעי�חשבו� 

 אשר קוגנטיותה� הוראות  ובחוזרי המפקח בחוק הפיקוח אותכי ההור יטענו התובעי� .33
 ולפיכ� כל התובעי�דוגמת ולטובת הציבור  הלקוחותחוקקו ונקבעו לטובת ולהגנת 

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

 . לחוק הפיקוח)11(104 � ו55 בניגוד להוראות הסעיפי�  היא בנוס*הנתבעות של �התנהגות .34

בי� הצדדי�  מי� טענות המהוות הסתמכות על הוראות ההסכהנתבעות הנשתעלככל  .35
את הטענות , בי� היתר, התובעי� יטענו ו לנהוג כפי שנהגלנתבעותהמתירות לכאורה 

 : הבאות

ג "תשמ, חוזי� האחידי�הסכ� הוא בגדר של חוזה אחיד כהגדרת מונח זה בחוק הה  .  א
והוא כולל תנאי� מקפחי� כהגדרת המונח ") חוק החוזי' האחידי': "להל� (1982 �
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 להסרת . בית הדי� לחוזי� אחידי�וכ� נקבע כבר על ידיבחוק החוזי� האחידי� 
י המפקח על "לא אושרו בפוליסות תקינות ע) הפוליסות(הסכמות אלה , ספק

 .הביטוח

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

 להסתמ� ה� בחזקת תניות הנוגדות את תקנת הנתבעות ותאות� הוראות עליה� מנס     .ג
 .או דינ� להתבטל/או לא תקפות ו/הציבור לפיכ� הינ� בטלות ו

לגבי . הנתבעות של �מבוטחיהלעיל נכו� ג� לגבי כל שאר   כי האמוריטענו עי�התוב .36
מהווה הפגיעה שנפגע פגיעה ,  לבדוהנתבעות מבוטחיכמו ג� לגבי כל אחד משאר , התובעי�

 שלא כדי� במיליוני� � מדובר בפגיעה אשר העשירה את קופתהנתבעותזעומה אול� לגבי 
 .רבי� של שקלי�

של חברי הקבוצה  האמור והמתואר לעיל מהווה פגיעה בזכויותיה�  כייטענו התובעי� .37
 לתק� את הנתבעות של �יה וכצרכני� ולאור מחדלכלקוחות, כמבוטחי�, כבעלי חוזה

שתהיה , זכאי� חברי הקבוצהחברי הקבוצה בזכויותיה� של הנתבעות והפגיעה שפגע
 . להוצאת צו עשה וכ�הנתבעות מ� פיצוילקבלת תשלו� , התובעי�מיוצגת על ידי 

ת ו נוהג� לנהוג כפי שההנתבעות כנה כי כל עוד לא ינת� צו שיפוטי תמשיטענו התובעי� .38
 .כמתואר לעיל

  הסעדי' הנתבעי'

לאור האמור לעיל הסעד המגיע לכל אחד ואחד מחברי הקבוצה הוא החזר של סכו�  .39
מתואר לעיל וכ� כ,  לרבות התשואה האבודה העודפי� שנגבו ממנו שלא כדי�השבה / הפיצוי

  . כמתואר לעיל� לשנות את דר� פעולתלנתבעותצו עשה המורה 

  אחרית דבר

 .לבית משפט נכבד זה סמכות עניינית ומקומית לדו� בתביעה זו .40

 . כותרות תביעה זו אינ� מהוות חלק ממנה .41

 :  אשר על כל האמור לעיל מתבקש בית המשפט הנכבד .42

 ברי הקבוצה ולפסוק לחברי הקבוצה את לדו� בתביעת ח, לדי�הנתבעותלזמ� את      .א
 .הסעדי� המבוקשי�

 כל לתובעי� להגיש ולמסור לנתבעות להורות �יצוגית יבמסגרת הדיו� בתובענה ה  .ב
 א� יוכחש על �קביעת גודל הקבוצה ,  לצרכי ברור התביעה�החומר ונתוני� שבידי

 .או כל פרט או נתו� אחר, הפיצויחישוב סכו� , הנתבעותידי 

יצוגית לרבות לעניי� ינה העהתוב הסעדי� שנתבקשו בגו* התביעה לגבי לית� את  .ג
 .ד המייצגי� את הקבוצה"ט עוה" ושכה�הוצאותי, התובעי� של �גמול

 .י�ילית� כל סעד אחר או  נוס* שיהיה צודק ונכו� בנסיבות הענ   .ד

  

  
________________________  

  ד"עו, גולדנברג איל
  התובעי'כ "ב
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