הודעה לפי סעיף (25א)( )4לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו2006-
בעניין ת"צ  44240-03-20אברלין נ' בנק ירושלים בע"מ ,המתנהלת בבית המשפט המחוזי (מרכז).
מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום  10.2.22ניתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין
הצדדים ("הסכם הפשרה").
עיקרי הסדר הפשרה פורסמו במודעה מיום  ,6.5.21למעט ההחלטה להוריד את רף הפניה היזומה
ללקוחות שחשבונם סגור ,כך שיעמוד על .₪ 30
ההסכם המלא מצוי בקישור באתר הבנק https://www.bankjerusalem.co.il/others/agreement

ובפנקס התובענות היצוגיות בכתובת .www.court.gov.il.
"הקבוצה" עליה חל הסכם הפשרה – "כל אדם ו/או תאגיד שהינו בעל חשבון יחיד או עסק קטן
אצל המשיב וחויב החל מיום  ,1/8/2013באחת מהעמלות נשוא התובענה המפורטות בסעיף 8
להסכם הפשרה.
לקוחות הקבוצה שחשבונם חויב בעמלות המפורטות בסעיף  8להסכם הפשרה [עמלות מסוימות
בפרקים  4-5לתעריפון יחיד ועסק קטן של הבנק :שירותים בני"ע ובמט"ח] בשיעור העולה על
הסכום בו חוייבו לקוחות שהם עסק גדול בגין אותה פעולה ,זכאים להשבה של  70%מההפרש בין
הסכום שבו חויב חשבונם בעמלות לסכום שבו היה מחויב לו העמלות היו נגבות לפי התעריפון לעסק
גדול של הבנק (להלן" :סכום ההשבה").
סכום ההשבה ישולם ללקוחות הקבוצה המופיעים ברשימת הזכאים נספח א' להסכם הפשרה:
א .ללקוחות ברשימה בעלי חשבון פתוח ,ישולם סכום השבה באמצעות זיכוי חשבונם בבנק.
ב .ללקוחות ברשימה שחשבונם בבנק סגור והם זכאים להשבה בסכום העולה על  :₪ 30ללקוחות
כאמור אשר כתובתם ברישומי הבנק בארץ ,תישלח הודעה לכתובת הפיזית ולכתובת הדוא"ל ככל
וכפי שהן מופיעות ברישומי הבנק ואילו ללקוחות כאמור שכתובתם הרשומה בחו"ל תשלח הודעה
רק לכתובת הדוא"ל הרשומה בבנק (ככל שקיימת ברישומי הבנק) .בהודעה יתבקשו אותם לקוחות
למסור פרטים לצורך העברת סכום ההשבה .לאחר קבלת הפרטים יעביר הבנק את סכום ההשבה
בהעברה בנקאית לפי הפרטים שימסרו .אם הפרטים המאפשרים את העברת סכום ההשבה לא
יימסרו במועדים שיצוינו בהודעה ,יועבר סכום ההשבה לקרן התובענות הייצוגיות
ג .ללקוחות ברשימה שחשבונם בבנק סגור ,הזכאים לפי הרשימה להשבה בסכום שאינו עולה על 30
 ,₪הבנק לא ישלח הודעה וסכום ההשבה המגיע להם יועבר כתרומה לקרן תובענות ייצוגיות בהתאם
להוראות סעיפים  20ו27 -א לחוק תובענות ייצוגיות ,זולת אם יפנה הלקוח לח"מ במייל ,בתוך 30
יום לכל היותר ממועד פרסום מודעה זו ,ויבקש כי סכום ההשבה יועבר אליו ישירות ויספק פרטי
חשבון בנק מלאים לביצוע העברת סכום ההשבה שהוא זכאי לו בהתאם להוראות ההסדר.
הקבוצה מיוצגת ע"י עו"ד דביר גליזר מרח' החשמונאים  90ת"א ,טלפון 03-6966733 :פקס03- :
 6966744דוא"ל  dvir.glayzer@gmail.comועו"ד מאיר גוטרבוים מרח' המייסדים  80פרדס חנה
Guterbaum@gmail.com

עו"ד דביר גליזר ועו"ד מאיר גוטרבוים
ב"כ הקבוצה

עו"ד דנה קאשי
ב"כ הבנק

