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  בקשה לאישור תובענה כייצוגית

 . ייצוגיתבתיק כתובענה תובענה ה להגיש את מבקש ל הנכבד מתבקש בזאת לאשרהמשפט בית

 . 'כנספח אב "מצתובענה העותק   ]א[

  נימוקי הבקשה

I.  תמצית הבקשה)פתח דבר  

 מדיניותה של המשיבה להעלות את דמי הביטוח והינעניינה של התביעה ושל בקשה זו לאשרה כייצוגית  .1

 . ביטול השעבוד  ע),אשר משועבדות לבנקי) למשכנתאות, לפוליסות לביטוח דירה

ג) היא , נעדרת כל הגיו� או הצדקה כלכליתוהיא לא רק , ההעלאה נעשית תו/ כדי תקופת הפוליסה

  . כלשהוחוזיעיגו� נעדרת 

מנצלת המשיבה את , כאשר התשלו) למשיבה מבוצע באמצעות כרטיס אשראי "  חמור מכ/ תולא פח .2

 . ו) הנוס�וגובה את התשל,  לכיסו של המבוטחהגישה שניתנה לה

 . שליחת יד בכספי המבוטחכבר זו , הפרה חוזה סת)עוד זו אינה 

II. התביעה האישית 

פוליסת הביטוח חודשה מדי שנה ושועבדה . החלו המבקשי) לבטח את דירת) אצל המשיבה 2004בשנת  .3

 . לטובת הבנק ממנו לקחו המבקשי) הלוואת משכנתא לצור/ רכישת אותה דירה

לאחר שהחזירו את , בה על ביטול השיעבוד לטובת הבנקהמבקשי) למשי הודיעו 14.12.09ביו)  .4

 . והעבירו למשיבה את אישורו של הבנק לכ/, ההלוואה אותה לקחו

סכו) חודשי גבוה והחלה לגבות ,  *45 " באת הפרמיה עבור הביטוחהמשיבה החל מאותו מועד העלתה  .5

 .  יותר מכרטיס האשראי של המבקשי)
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כי זוהי מדיניותה של , אשר הסבירה לו, שוחח ע) נציגה של המשיבה") המבקש ":להל� (1' מסהמבקש  .6

מקבלי) אות) " הנחה"המשיבה מסירה את ה, סר השיעבוד לטובת הבנקכאשר מ2: המשיבה

השיבה , ביקש ממנה המבקש להפנות אותו לסעי� בפוליסה על פיו פועלת המשיבהכאשר . המבוטחי)

כנגד העלאת של המבקש מחאותיו . ל המשיבה אצ"אלה הכללי)" שהנציגה כי אי� צור/ בכ/ מאחר

 . ילולא הועהתערי� 

ה� אודות : שוב הביע המבקש תרעומת. שוחח המבקש ע) נציג של המשיבה בש) לירו� 29.11.09ביו)  .7

באמצע תקופת , עזות מצחה של המשיבה לגבות כספי) ללא אישור ולהעלות תעריפי) בצורה חד צדדית

, ו/ ניצול הגישה שנתנו המבקשי) לחשבו� הבנק שלה) באמצעות מת� פרטי כרטיס האשראית, הפוליסה

כי הוא , ומסר לו ,חזר אל המבקש, לירו� הבטיח לברר את העניי�. חוסר ההגיו� המשווע שבכ/ אודותוה� 

, אינו מוכ� להשלי) ע) נוהג בלתי צודק זהי הוא עצמו סי� כהו, ת לחלוטי�ומצא את טענותיו צודק

   .  את החיוב העוד�והבטיח למנוע

  . בפועל ההבטחה לא מומשה

שהבנקי) דורשי) ביטוח מפני , כי החיוב הנוס� נובע מכ/, בשיחה נוספת הסבירה נציגת שירות אחרת .8

כאשר מבוטח מבקש לשמור על כיסוי זה ג) לאחר . כיסוי זה ניתנת הנחה" כפיית"ובשל , רעידות אדמה

 . גבה ממנו תשלו) נוס�נ, ביטול השיעבוד לבנק

ש) מצוייני) הפרטי) , "הפוליסהמפרט "החלק אותו מכנה המשיבה המבקש ביקש כי יישלח אליו  .9

 ). להבדיל מהחלק הכללי והאחיד של הפוליסה(הנוגעי) למבוטחי) הספציפיי) 

 "ב ומסתיימת 1.9.09 "אשר תוקפו הוא בשנה המתחילה ב, )משוחזר(למבקש נשלחו ה� המפרט המקורי 

על פי המצויי� בה הוא מיו) ההודעה על הסרת " תוקפה"אשר , "תוספת"וה� המפרט עבור ה, 31.8.10

  . )לדעת המבקשי) אי� לה כל תוק� שהוא (13.12.09, השיעבוד

 . ' ג)ו' כנספחי� בב "מצ "" תוספת" וה9/09 "זו שהוצאה ב " מפרטי הפוליסה י)עותק  ]ג+ב[

אול) כל , כי השיעבוד לבנק מוזכר בתחתיתו, ת הפוליסה מראהעיו� במפרט שהוצא בתחילת תקופ .10

 .בשל ביטולו אינו מוזכר בו" קנס"

הוא מספר הימי) " ( ימי�262 �פרמיה ל"הוחלפה בעמודה ' בנספח ב"  ימי�365 �פרמיה ל"העמודה  .11

  . *45והתווס� סכו) של , ' בנספח ג)מאז ביטול השיעבוד ועד לתו) תקופת הפוליסהשנותרו 

נית� מכא� ו, "בלבד" שחר" באמצעות קבוצת �כיסוי לנזקי מי� "מופיע בשורה ,  *45, כו) זהס .12

באותה . )ציינה נציגת השירותכפי ש, ולא לנושא רעידות האדמה (קשורה לכיסוי זהכי התוספת , בי�לה

מאיר את ג) עיו� בכתב השירות אינו , ואול). אשר מפנה לכתב השירות הרלוונטי, שורה מופיעה כוכבית

שירות אינו עוסק כתב ה ( מה בי� ביטול שיעבוד הפוליסה לבנק לבי� העלאת התערי�" עיני המשתומ) 

  ? )כלל בתעריפי)

 . 'כנספח דב "עותק מכתב השירות מצ  ]ד[

 הכלליי) של הפוליסה אינ) מקני) את הזכות האמורה למשיבה להעלות הכי ג) תנאי, לא למותר לציי� .13

 . את התערי�
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כיר שינוי בפרמיה במקרה של אול) אינו מז,  לתנאי) הכלליי) ד� בנושא שיעבוד הפוליסה21סעי� 

  . ביטולו

 . 'כנספח הב "עותק התנאי) הכלליי) מצ  ]ה[

 . )ועליה להשיב) לה, מהמבקשי) ללא כל זכות חוזית או אחרת * 45המשיבה גובה , לסיכו) .14

עד כי אי� היא מצריכה בסיס , ה מאליהחובתה של המשיבה להשבת הכספי) נדמית להיות כה ברור .15

 . משפטי כלשהו

  . גזל ורשלנות,  עושר ולא במשפטעשיית, הפרת הסכ)גבייה אסורה זו מהווה כי , בכל זאת יצוי�

III. מות התנאי� להגשת התביעה כתביעה ייצוגיתייהתק 

  בקשר לעני( שבינו לבי( הלקוח" מבטח" תביעה נגד )נושא התביעה   .א

,  לתוספת השניה לחוק2 פריטבצירו� , ")החוק: "להל� בפרק זה (בענות ייצוגיותלחוק תו) א (3סעי�  .16

  "מאפשר הגשת תובענה ייצוגית 

 לרבות חוזה ביטוח או, בקשר לעני , סוכ  ביטוח או חברה מנהלת, תביעה נגד מבטח"
בי  א� התקשרו בעסקה ובי  , לרבות מבוטח או עמית, שבינ� לבי  לקוח, תקנו  קופת גמל

  ".א� לאו

 . בהקשר הנדו�" מבטח"וכ" לקוח" כ) על התנאי) להכיר בה וה� המשיבה עוני)י)מבקשכי ה� ה, מוב� .17

התברר עילת תביעה מתאימה לכל . תו מוגבלאינ�, שבי� לקוח לבי� עוסקת התביעה וכי עיל, יודגש .18

 . במסגרת תביעה ייצוגית

  להגיש תביעה ייצוגיתי�מבקש של הזכאות�  .ב

 : לחוק קובע) 1) (א (4סעי�  .19

 :רשאי� להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית כמפורט להל  אלה"

 ..."שיש לו עילה בתביעה אד�  ) 1(

 . כפי שפורט באריכות לעיל, מת עילת תביעה אישיתיי קי)מבקשל .20

 .  נזק) כי לכאורה נגר) להלפיו הראו, לחוק) ב (4בוע בסעי�  א� עומדת בתנאי הקי)מבקשה .21

  הקבוצחברי הכלל ת מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לשאלוענה מעוררת התוב  .ג

לחוק קובע את הקריטריוני) על פיה) יפעיל בית המשפט את שיקול דעתו בבואו לפסוק ) א (8סעי�  .22

 : הוא) 1(ק " בס"הראשו� שבה) . יצוגיתבבקשה לאישור תביעה כי

חברי כלל ת מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לשאלוענה מעוררת התוב"
 ".  אפשרות סבירה שה  יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצהויש, הקבוצה

 נציגי) שוני) 3לפחות . י גחמה כלשהי של מי מפקידי המשיבה"כי העלאת התערי� לא נעשתה ע, מוב� .23

אחד הנציגי) , כאמור.  התערי� מועלה כאשר השיעבוד מוסר" של המשיבה "כללי)"כי מדובר ב, אישרו

 . כי המבקשי) יקבלו פטור מהעלאת התערי�, והודיע, ביצע לדבריו בירור מעמיק ע) מנהליו בעניי�

 . כהגדרתה להל�, כי השאלה העולה לדיו� בבקשה זו משותפת לכלל חברי הקבוצה, איפוא, אי� ספק
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וכי ישנו סיכוי גבוה כי יוכרעו ,  המפורטי) לעיל הינ) טובי))כי טיעוניה, מ� הסת), י) טועני)המבקש .24

 .  לטובת הקבוצה

 ביותר להכרעה המתאימה הדר* נה הייצוגית ההתובענה  .ד

 : אשר קובע, לחוק) 2) (א (8הקריטריו� הבא קיי) בסעי�  .25

 "במחלוקת בנסיבות העני נה ייצוגית היא הדר& היעילה וההוגנת להכרעה תובע"

בקבוצה הינ) החברי) , יחסית, סכו) התביעה האישי הינו נמו/מאחר ש,  בתנאי זהי) עומדי)מבקשה .26

 .  אישיות אינ� מעשיות במקרה הנדו�כ/ שתביעות, רב מאודמספר) הינו ו, אנונימיי)

מת ובתו�  הקבוצה ייוצג וינוהל בדר* הולכלל חברי של עניינ� יסוד סביר להניח כי קיי�  .ה
  לב

 :י)לחוק קובע) 4 ("ו) 3) (א (8סעי�  .27

 הקבוצה ייוצג וינוהל בדר& כלל חברי� של יניענ יסוד סביר להניח כי קיי�  )3("
  .הולמת

 ". של כלל חברי הקבוצה ייוצג וינוהל בתו� לבעניינ�קיי� יסוד סביר להניח כי   )4 (

 : ה) אלה בתנאי זה י)מבקש של העמידת)הנימוקי) ל .28

 ה)ומשכ/ , יתר חברי הקבוצהבאותו אופ� שנפגעו   המשיבהמהתנהגותכספית  ונפגע י)מבקשה .28.1

 ;י) המשותפי)אינטרסה נאמנה את י)מייצג

 .  הקבוצהלטובת כלל חברי  התביעה בתו) לב מתו/ אמונה בה ובהצלחתהאת י)ש מגיי)מבקשה .28.2

נת לברר את פשר טר) הגשת התביעה פנה המבקש מספר פעמי) למשיבה על מ, כפי שצוי� לעיל

. נמסר לו כי החיוב לא יושת, ולא רק שלא קיבל תשובה מניחה את הדעת,  ובדרישה לבטלוהחיוב

 . ולכ� פוני) המבקשי) בבקשת סעד מבית המשפט הנכבד, הדבר לא קרה בפועל

IV. הקבוצה הגדרת 

 :כי הגדרת הקבוצה תהיה זו, מבוקש .29

ת השיעבוד שרב6 על הפוליסה בשבע השני) אשר ביטלו א, הבפוליסת ביטוח מבנלקוחות המשיבה 

  . האחרונות שקדמו ליו) הגשת בקשה זו

 לקבל) ובקשי וה), מספר הפרטי) בקבוצהמדוייקי) אודות אי� נתוני) , מטבע הדברי), י)מבקשל .30

 . א) זו תאושר כייצוגית, במסגרת בירור התביעה

 . להל� פירוט ההערכה הכספית של התביעה הייצוגית .31

על פי . שהיא חברה ציבורית, מ"אחזקות בע. איי.די.ישיר אייה חברת בת של המשיבה הינ .31.1

פעילותה הביטוחית נעשית באמצעות המשיבה , 20081 לשנת  הא)ח הכספי של חברת"הדו

                                                
  :�בד, מפורס) באתר האינטרנט של הבורסה לניירות ער/   1
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סעי� (לשנה  * 70,000,000 "וס/ דמי הביטוח בתחו) ביטוח הדירות מסתכ) בכ, )1.2סעי� (

2.2.3 .( 

, )זה סכו) הפרמיה השנתי של המבקשי)( * 480 "עומדת על כא) הפרמיה השנתית הממוצעת  .31.2

 .  בתחו) ביטוח הדירות לקוחות145,000 "ככי למשיבה  ,נית� להערי/

הביטוח כשהוא התחילו את לקוחותיה של המשיבה בביטוח דירה ל ככי , המבקשי) מניחי) .31.3

 .אלבנק ממנו לקחו הלוואת משכנתמשועבד 

כי , מכא�. ה שנ15 "כהממוצע של הלוואת משכנתא הוא " יהחי"כי אור/ , המבקשי) מעריכי) .31.4

 9,600 " כ, היינו,  מהלקוחות מחזירי) את המשכנתא ומבטלי) את השיעבוד1/15 בכל שנה

 . לקוחות

 ממשיכי) את ביטוח 90%, כי מתו/ הלקוחות שמבטלי) את השיעבוד, המבקשי) מעריכי) .31.5

 .  לקוחות מדי שנה8,700 "כ: כלומר, הדירה

 .  לקוחות ניזוקו באופ� דומה לזה של המבקשי)60,000 " השני) האחרונות כ7 במש/ כ"סה .31.6

 .  *X 45 =  2,700,000 60,000: לקבוצההסכו) המגיע ס/  .31.7

V. בבקשה זוהסעדי� המבוקשי�   

 : הינ)בבקשה זו  המבוקשי) די)סעה .32

 ;לאשר את התביעה כתביעה ייצוגית .32.1

 ;להגדיר את הקבוצה בשמה תנוהל התביעה .32.2

גזל , עשיית עושר ולא במשפט, הפרת הסכ) כי עילות התביעה המשותפות לקבוצה ה� ,לקבוע .32.3

 ;ורשלנות בשל גביית התשלו) הנוס� ע) ביטול השיעבוד הרוב6 על הפוליסה

 :כי הסעדי) הנתבעי) הינ), לקבוע .32.4

 ;להפסיק מפעולתה האמורההמורה למשיבה , צו עשה .32.4.1

 ;עילאו השבה לחברי הקבוצה כמפורט לתשלו) פיצוי  .32.4.2

 ;הפרסו) אות בהוצתשא המשיבהולקבוע כי ,  ההחלטהאופ� פרסו)בדבר  הוראות תלת .32.5

 ;י)מבקשגמול ללקבוע  .32.6

 .י)מבקשכ ה"לקבוע את שכר טרחתו של ב .32.7

 . ב לתמיכה בעובדות בקשה זו" מצמבקש של התצהירו .33

  
  ד"עו, אס� שילה

 י)מבקשכ ה"ב


