הודעה בדבר הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה בבקשה לאישור תביעה ייצוגית
בת.צ  10467-08-17בוגוסלבסקי ברנדו ואח' נ' בנק ירושלים בע"מ
מובא בזה לידיעת הציבור כי ביום  ,30.7.18הוגש לאישורו של בית המשפט המחוזי במחוז מרכז (כבוד
השופט י' קינר) הסכם פשרה בתביעה ובבקשה לאישורה כתובענה ייצוגית שהוגשה על ידי ה"ה
בוגוסלבסקי ברנדו ורבקה מריה (להלן" :התובעים המיצגים") נגד בנק ירושלים בע"מ (להלן" :בנק
ירושלים" או "הבנק") ,במסגרת ת"צ ( 10467-08-17להלן ובהתאמה" :הסכם הפשרה" ו"התובענה").
עניינה של התובענה הוא בטענות התובעים המיצגים כי בנק ירושלים בע"מ הפר את התחייבויותיו ,מצגיו
והצהרותיו להעמיד לרשות התובעים המיצגים וחברי הקבוצה חשבון עו"ש ללא עמלות ללא הגבלה בזמן,
מקום בו הודיע ללקוחותיו על שינוי תנאי ההטבה בחשבון וצמצום רשימת העמלות הפטורות .טענות אלה
הוכחשו על ידי בנק ירושלים ,והסדר הפשרה אשר עיקריו יפורטו להלן ,נעשה תוך שכל הצדדים הצהירו,
כי אין בהתקשרותם בהסכם פשרה זה משום הודאה מצד מי מהם ו/או מטעמם בטענה ו/או דרישה כלשהי
של משנהו שנטענה בכתבי בי-הדין שהוחלפו במסגרת בקשת האישור .מבלי לגרוע מן האמור בהסכם
הפשרה ,הפרטים הנוגעים לעניין הינם כדלקמן:
עיקרי הסכם הפשרה
"הקבוצה המיוצגת" או "חברי הקבוצה" יוגדרו כדלקמן:
.1
כל מי שפתח חשבון עו"ש אצל הבנק בתקופה שמיום  15.10.12ועד ליום  .31.12.14לפי
.1
רישומי הבנק מדובר ב 11,331-לקוחות.
כל מי שהיה לקוח קיים של הבנק אשר היו לו חשבונות ו/או פיקדונות ו/או חסכונות ו/או
.2
הלוואות וכיוצ"ב אצל הבנק ,ואשר פתח חשבון עו"ש אצל הבנק בתקופה שמיום  1.1.15עד
ליום  .1.2.16לפי רישומי הבנק מדובר ב 554-לקוחות.
הבנק יזכה בעין את חשבונות העו"ש של חברי הקבוצה בגין כל העמלות הפטורות שנגבו מחשבונם
.2
וכן לא יחייב בגין עמלות עו"ש הצפויות להגבות מחשבונם ממועד פתיחת חשבון העו"ש על ידם ועד
לתום  4שנים ממועד הפתיחה כאמור וזאת בתוך  30יום ממועד אישור ההסכם על ידי בית המשפט.
בנוסף ,הבנק יציע לכל אחד מחברי הקבוצה אשר יהיו מעוניינים בכך לסגור את חשבון העו"ש
.3
שפתח אצל הבנק באופן הקבוע בהוראות ניהול בנקאי תקין לעניין סגירת חשבון .חבר קבוצה אשר
יבחר לסגור את חשבון העו"ש יהיה זכאי לזיכוי במשך שנה נוספת ,דהיינו ממועד פתיחת חשבון
העו"ש על ידו ועד לתום  5שנים ממועד הפתיחה כאמור .ככל ויש עמלת סגירת חשבון ,הבנק יממן
עמלה זו.
למען הסר ספק יובהר ,כי חבר קבוצה אשר יסגור את חשבון העו"ש בפרק הזמן האמור ויקבל את
הזיכוי מעמלות גם בעבור השנה החמישית ,אך יפתח חשבון עו"ש חדש אצל המשיב בתוך שנה
ממועד סגירת חשבון העו"ש הנ"ל ,הבנק יהיה רשאי לגבות מחשבונו החדש את סכום הזיכוי ששולם
על ידו בעבור שנת ההטבה החמישית הנוספת בלבד.
סכום הפיצוי ישולם בתוספת ריבית כחוק ששיעורה  4.1%לשנה ,ממועד גביית העמלה בפועל.
.4
ככל ויש לקוחות חברי הקבוצה שסגרו את חשבון הבנק עובר לפרסום ההודעה הראשונה ,וסכום
.5
הזיכוי בעבור תקופת פטור של  4שנים ממועד פתיחת החשבון אינו עולה על  ,₪ 50הזיכוי המגיע
ללקוחות אלה יועבר לתרומה לקרן תובענות ייצוגיות .אם וככל שהזיכוי עולה על  ₪ 50הבנק ישיב
בעין תוך  30יום ממועד מתן פסק הדין את הזיכוי ללקוח ו/או יורשיו .הבנק ינכה מהסכום שיועבר
לתרומה את עלות האיתור הלקוחות המוערכת ב .₪ 25,000-ככל שהסכום שיועבר לתרומה לא יעלה
על  ₪ 25,000הניכוי יהיה עד לגובה הסכום שצריך להיות מועבר לתרומה בפועל.
שווי ההטבה מוערכת בסכום כולל של .₪ 3,886,633
.6
הבנק מתחייב כי כל פרסום ו/או הצעה שתוצע על ידו בעתיד ושעניינה מתן פטור מעמלות עו"ש,
.7
תנוסח באופן ברור שיאפשר להבין את המגבלות ו/או הסייגים של המבצע.
הצדדים המליצו לבית המשפט לקבוע גמול מיוחד לתובעים המיצגים ושכר טרחה לבאת כוחם
.8
כדלקמן:
גמול למבקשים בסכום של  80,000ש"ח בתוספת מע"מ (אם וככל שחלה חובת תשלום מע"מ
א.
על המבקשים) אשר ישולם תוך  14ימי עסקים ממועד מתן פסק הדין.
שכר טרחה לבאת כוח המבקשים בסך של  ₪ 700,000בתוספת מע"מ אשר ישולם כדלקמן:
ב.
סך של  ₪ 500,000בתוספת מע"מ אשר ישולם תוך  14ימי עסקים ממועד מתן פסק
.1
הדין.
סך של  ₪ 200,000בתוספת מע"מ אשר ישולם תוך  14ימי עסקים לאחר שבית המשפט
.2
הנכבד יאשר את השלמת ביצועו של הסכם פשרה זה בהתאם לתצהיר מפורט ערוך
ומאומת כדין אשר יוגש על ידי המשיב כאמור בסעיף  3.6להסכם הפשרה ויאמת את
ביצועו של ההסכם על כל שלביו.
המלצת הצדדים כפופה לאישור בית המשפט.
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עם מתן תוקף של פסק דין להסכם הפשרה ,תאושר התביעה בכל הקשור על עילות התביעה
.9
כייצוגית ,והתובעים המיצגים וחברי קבוצת התובעים מוותרים על כל טענה ,דרישה ,זכות או עילה
בכל הקשור למתואר לעיל ,ופסק הדין יהווה מעשה בית דין כלפי התובעים המיצגים וחברי
הקבוצה.
הגשת התנגדויות ופרישה מן הקבוצה
 .10חבר קבוצת התובעים ,רשות ציבורית הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לעניין בו עוסקת
בקשת האישור או התביעה ,ארגון הפועל לקידום מטרה ציבורית כאמור ,וכן היועץ המשפטי
לממשלה ,רשאים להגיש לבית המשפט ,בכתב ,בתוך  45יום מיום פרסום הודעה זו ,התנגדות
מנומקת להסכם הפשרה וכן להמלצה המוסכמת בעניין גמול ושכר טרחה.
 .11חבר קבוצת התובעים אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסכם הפשרה ,רשאי להודיע לבית המשפט,
בתוך המועד שנקבע להגשת התנגדויות כאמור בסעיף (18ו) לחוק כי הוא אינו מעוניין שהסכם
הפשרה יחול עליו.
עיון בהסכם הפשרה
 .12הסכם הפשרה עומד לעיון קבוצת התובעים במזכירות בית המשפט המחוזי מחוז מרכז בלוד ,ברחוב
שדרות הציונות  3לוד ,וכן במשרדה של באת כוח התובעים המיצגים ,עו"ד רחלי קלקנר ,ברחוב
ירושלים  39קריית אונו.
שונות
 .13הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב .בכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה
לבין האמור במודעה זו ,יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה.
 .14תוכן הודעה זו אושר על ידי בית המשפט והיא מתפרסמת על פי החלטתו.
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