
הודעה על הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה 

כי ביום  ,2006-התשס"ו ( לחוק תובענות ייצוגיות,3)א()25ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 
 20-03-42404 בת"צ בקשה לאישור הסכם פשרה מרכז בלודהוגשה לבית המשפט המחוזי  28.4.2021

ירושלים בנק בטענה, כי הוא  התובענהה של עניינ. "(התובענה)להלן: " בע"מ ירושליםנ' בנק אברלין 
בגין שירותים ת ועמלב ,יחידים ועסקים קטנים ,בתקופה הרלוונטית לתובענה חייב"( הבנק)" בע"מ

בהתאם לתעריפון הבנק  עמלות ן"( בסכום גבוה מהסכום שבו חייב בגין אותעמלותה)להלן: "שונים 
 . לעסקים גדולים

. 2021אפריל עד )וכולל(  1.8.2013התקופה הרלוונטית לתובענה היא 

כל אדם ו/או תאגיד שהינו בעל חשבון יחיד או עסק קטן " –עליה יחול הסכם הפשרה  "הקבוצה"
להסכם  8המפורטות בסעיף  , באחת מהעמלות נשוא התובענה1/8/2013אצל המשיב וחויב החל מיום 

 הפשרה. 

להסכם  8בסעיף להלן והמפורטות  עמלותקוחות הקבוצה שחשבונם חויב בל :הפשרה הסכם עיקרי
יהיו זכאים  ,בגין אותה פעולהעסק גדול שבו חוייבו לקוחות שהינם שיעור העולה על הסכום בהפשרה 

, לבין הסכום שבו היה מחויב עמלותההפרש בין הסכום שבו חויב חשבונם בגין המ 70%ה של להשב
פערי . להלן פירוט ("סכום ההשבה" :)להלןו נגבות לפי התעריפון לעסק גדול של הבנק הי עמלותלו ה

מסכום  70%קיימת זכות להשבה לחברי הקבוצה בשיעור המוסכם של  םבגינהעמלות הרלוונטיות 
)יצוין כי בחלק מהעמלות קיים שוני בעמלות מינימום מקסימום, כאשר הפירוט המלא מופיע  ההפרש

 :בהסכם(

קנייה, . 1: שירותים בניירות ערך והעמלות בגינם –לתעריפון יחיד ועסק קטן של הבנק  4פרק 

קניה, מכירה ופדיון . 2; 0.5%במקום  0.55%: מכירה או פדיון אג"ח שנסחרים בבורסה הישראלית

 25,000$מעל  0.4%-ו 25,000$עד  0.5%במקום  50$עם עמלת מינימום של  0.6%: של אג"ח בחו"ל

עם עמלת מקסימום  0.15% דמי ניהול פקדון ניירות ערך )רבעוני(:. 3; 100$עם עמלת מינימום של 

₪  20 -לנייר ערך ו₪  5מינימום של ו₪  8,500עם עמלת מקסימום של  0.125%במקום ₪  10,000של 

 .לפיקדון כולו

הפקדת מזומן . 1: נםשירותים במטבע חוץ והעמלות בגי –של הבנק לתעריפון יחיד ועסק קטן 5פרק 

. 2; לפי הפרשי השער חישובבמקום  1.5%לחשבון מט"ח/משיכת מזומן מחשבון מט"ח: 

לעומת  4.5$ין הפקדת שיק או המחאת נוסעים בג :הפקדת/פדיון שיק )במט"ח( או המחאת נוסעים

משוך על טיפול בשיק . 3; 3.5$+  0.5%לעומת  5$+  0.5%ובגין פדיון שיק או המחאת נוסעים  $3.5

עם מינימום של  0.15%במקום  110$ומקסימום  30$עם מינימום  5%0.2: חשבון מט"ח ומוצג לגביה

לעומת  140$ומקסימום  30$עם מינימום  0.2% :העברת וקבלת מט"ח. 4; 100$ומקסימום  $20 -

  .בגין שירות של העברה לחו"ל 100$מקסימום ו 20$עם מינימום  %0.15

 רק ללקוחות הקבוצה המופיעים ברשימת הזכאים נספח א' להסכם הפשרה, סכום ההשבה ישולם
 זיכוי חשבונםישולם סכום השבה באמצעות חשבון פתוח, בעלי  קוחות ברשימהלל א.: באופן הבא

: ₪ 50ברשימה שחשבונם בבנק סגור והם זכאים להשבה בסכום העולה על לקוחות ל .ב. בבנק
לכתובת ולכתובת הפיזית , תישלח הודעה בארץהיא  מי הבנקרישוב כתובתםללקוחות כאמור אשר 

שכתובתם הרשומה בחו"ל כאמור ככל וכפי שהן מופיעות ברישומי הבנק ואילו ללקוחות הדוא"ל 
יתבקשו בהודעה   . (קיימת ברישומי הבנק)ככל שבבנק כתובת הדוא"ל הרשומה לתשלח הודעה רק 

יעביר הבנק את לאחר קבלת הפרטים . סכום ההשבהלמסור פרטים לצורך העברת אותם לקוחות 
סכום פרטים המאפשרים את העברת אם המסרו. יפרטים שסכום ההשבה בהעברה בנקאית לפי ה

 .ג לקרן התובענות הייצוגיותיועבר סכום ההשבה בהודעה,  יצוינולא יימסרו במועדים שההשבה 
 ,₪ 50שאינו עולה על  בסכוםלהשבה לקוחות ברשימה שחשבונם בבנק סגור, הזכאים לפי הרשימה ל

בהתאם  לקרן תובענות ייצוגיותסכום ההשבה המגיע להם יועבר כתרומה ו ההבנק לא ישלח הודע
יום  30בתוך  ,במייל ח"מל הלקוח אם יפנהזולת , א לחוק תובענות ייצוגיות27 -ו 20להוראות סעיפים 

ויבקש כי סכום ההשבה יועבר אליו הפשרה, אישור הסדר פרסום המודעה בדבר לכל היותר ממועד 
ישירות ויספק פרטי חשבון בנק מלאים לביצוע העברת סכום ההשבה שהוא זכאי לו בהתאם להוראות 
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כהגדרתה  דין כלפי כל חברי הקבוצה-פשרה, בכפוף לאישורו, מהווה מעשה ביתההסכם . הסדרה
שיבקשו מבית המשפט, ובית  , למעט אלהלעיל והמפורטים ברשימהה בבקשת האישור ובהחלט

ההסכם  :גמול ושכר טרחה מומלצים. לצאת מן הקבוצה בהסכם הפשרה המשפט יתיר להם, כאמור
ושכ"ט עו"ד לבאי הכולל ההשבה מע"מ מסכום בתוספת ₪  63,000 בסך תכולל המלצה לגמול למבקש

  בתוספת מע"מ כדין.₪  310,000גובה של ב וכוח

 מהגופים אחד או, שלעיל הקבוצה חברי עם הנמנה אדם כל - ההסכםהגשת התנגדויות ופרישה מן 
 המשפט ביתתיק בקשת האישור בל להגיש רשאי לחוק תובענות ייצוגיות, (ד)18 בסעיף המנויים
 מנומקת התנגדות, זו הודעה פרסום ממועד ימים 45 עד(, הצדדים כ"לב העתק עם)תל אביב המחוזי 

 . בקבוצה להיכלל שלא רצונו על , או הודעההפשרה להסכם בכתב

הקבוצה בפנקס התובענות הייצוגיות, חברי הסכם הפשרה עומד לעיון  - עיון בהסכם הפשרה
, באתר האינטרנט של הבנק 13:30 -ל 08:30בין השעות  מרכז בלודבמזכירות בית המשפט המחוזי 

כוח התובע  יוכן בתיאום מראש אצל בא)בקישור ישיר מדף הבית(  www.bankjerusalem.co.il בכתובת

dvir@ma-או עו"ד דביר גליזר דוא"ל  guterbaum@gmail.comדוא"ל:  ד מאיר גוטרבויםעו" המייצג,

o.illw.c . 

האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב 
ודעה זו, יקבעו הוראות הסכם הובכל מקרה של סתירה בין הוראות הסכם הפשרה לבין האמור ב

 מתפרסמת בהתאם להחלטתו. והיא ודעה אושר על ידי בית המשפט ההפשרה. תוכן ה
 

 עו"ד דנה קאשי       עו"ד דביר גליזר
 עו"ד מאיר גוטרבוים

 
 ב"כ בנק ירושלים      ב"כ המבקשת
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