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הודעה על הגשת בקשה לאישור הסכם פשרה
ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיף 25)א()3( לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 )להלן: "החוק"(, כי הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד
)"בית המשפט"( בקשה לאישור הסכם פשרה )"הסכם פשרה"( במסגרת ת.צ. 42517-10-14 איתי לב )"המבקש"( נ' בנק לאומי לישראל בע"מ )"הבנק" 

ו- "התובענה"(. 
עניינה של התובענה הייצוגית בטענות המבקש, כי הבנק לא פעל בהתאם לכללי הבנקאות )שירות ללקוח( )עמלות(, תשס"ח-2008 )להלן: "כללי הבנקאות"(, 
בכל האמור בגביית עמלת מינימום בחשבונות במטבע ישראלי של לקוחות הבנק, כשלא לקח בחשבון את "הוראת ההתחשבות", הקבועה בהערת שוליים 
בחלק 5 – מטבע חוץ – של התעריפון המלא שצורף כתוספת לכללי הבנקאות, לצורך חישוב עמלת ההשלמה למינימום בחשבונות במטבע ישראלי. הבנק 
חלק על טענות המבקש ועל הסעדים הנתבעים, והסביר כי המבקש כמו לקוחות נוספים של הבנק, ניהל שני חשבונות נפרדים – חשבון עו"ש שקלי וחשבון 
מט"ח דולרי, ואין לערב בין החשבונות וכי הוראת ההתחשבות אינה חלה בין חשבונות נפרדים. עוד הסביר הבנק, כי המבקש כמו יתר לקוחות הבנק מודעים 

ומיודעים בדבר קיומם של חשבונות נפרדים – חשבון עו"ש שקלי וחשבון מט"ח נפרד. 
הינם  יהווה הודיה בכל טענה מטענות מי מבין הצדדים. המונחים במודעה זאת  לידי הסדר פשרה כלהלן, מבלי שהדבר  זאת, הגיעו הצדדים  יחד עם 

כהגדרתם בהסכם הפשרה.
עיקרי הסכם הפשרה

1.  חברי הקבוצה – קבוצת התובעים אשר עליה יחול ההסכם הינה כלל לקוחות הבנק שהתעריפון המלא חל עליהם, מהם נגבתה עמלת השלמה למינימום
בחשבון במטבע ישראלי, ללא קיזוז עלותה של פעולה במטבע חוץ שבוצעה על ידם בהתאם להוראת ההתחשבות, החל מיום 1.7.2008 ועד המועד הקובע 

)שהוא 120 יום מיום שפסק הדין של בית המשפט הנכבד, המאשר את הסדר הפשרה, ייהפך לחלוט(. )להלן גם: "קבוצת התובעים"(.
2.  תמורת סילוק סופי ומוחלט של טענות קבוצת התובעים כמפורט בבקשה לאישור, הבנק יבצע תיקון עתידי של מנגנון גביית עמלת המינימום, כך שיתחשב

יהווה הכרה בטענות העומדות ביסוד  וזאת מבלי שהדבר  ישראלי,  בהוראת ההתחשבות לצורך חישוב עמלת ההשלמה למינימום בחשבונות במטבע 
הבקשה לאישור, ולצרכי פשרה בלבד.

3.  נוסף על כך, הבנק ישיב לחברי קבוצת התובעים )כהגדרתה לעיל( סכום בשיעור של 75% מסכומה של עמלת ההשלמה למינימום בחשבון עובר ושב
במטבע ישראלי אשר נגבתה ממנו לפי הטענה ביתר עד למועד ביצוע ההשבה, בתוספת ריבית והצמדה בשיעור קבוע ומוסכם של 16.5%. 

4.  ההשבה לחברי קבוצת התובעים המחזיקים בחשבון פעיל בבנק תיעשה במועד שהבנק יהיה ערוך לכך לפי שיקול דעתו אולם לא יאוחר מתום 30 יום
מהמועד הקובע כהגדרתו בהסכם הפשרה, וזאת בדרך של זיכוי חשבון העו"ש שבו נגבתה עמלת ההשלמה למינימום. ההשבה בגין התקופה שממועד 
אישור הסכם הפשרה ועד לתיקון מנגנון הגבייה תהיה מלאה בשיעור של 100% )וללא תוספת ריבית והצמדה(. למען הסר ספק מובהר, כי הבנק לא יגבה 

מחברי הקבוצה עמלה בגין ביצוע ההחזר.
5.  מובהר, כי לא תבוצע השבה על דרך של החזר בפועל למי מבין חברי קבוצת התובעים אשר אינו מחזיק בחשבון פעיל בבנק במועד ביצוע הסכם הפשרה
ויימצא זכאי להשבה בסכום שאינו עולה על 50 )חמישים( ש"ח וכן למי שחשבונו נסגר לפני יום 1.1.2013. בנוסף לכך, מי מבין חברי קבוצת התובעים אשר 
אינו מחזיק בחשבון פעיל בבנק במועד ביצוע הסכם הפשרה וכתובתו הרשומה בספרי הבנק הינה בחו"ל או לחלופין שכתובתו אינה רשומה במערכות 
הבנק, ומי מחברי הקבוצה אשר לא יחזיק בחשבון פעיל במועד ביצוע הסכם הפשרה כתוצאה מפטירה, לא יקבל גם הוא  החזר בפועל. ההחזר שהיה 

אמור להיות מועבר לחברי הקבוצה הללו יועבר כתרומה לקרן תובענות ייצוגיות בהתאם להוראות סעיפים 20 ו-27א' לחוק תובענות ייצוגיות.
6.  ביצוע ההשבה לחברי קבוצה שאינם מחזיקים בחשבון פעיל במועד ביצוע הסכם הפשרה, שחשבונם נסגר ביום 1.1.2013 או לאחר מכן, ויימצאו זכאים

להשבה בסכום העולה על 50 ש"ח יעשה כדלקמן: 
)א(  לא יאוחר מ-60 ימים מהמועד הקובע ישלח הבנק מכתבים ללקוחות אלה לכתובות הידועות שלהם, כפי שהן רשומות בספרי הבנק, בהם יידע אותם

על זכאותם לקבל החזר על פי הסדר הפשרה, ובהם יידרשו הלקוחות לפנות לבנק בתוך 30 ימים ולהודיע על האופן שבו הם מבקשים לקבל את 
ההחזר בפועל באמצעות מילוי טופס אלקטרוני שיהיה מצוי באתר האינטרנט של הבנק.

)ב(  התשלום ללקוחות אלה שאינם מחזיקים בחשבון פעיל בבנק ונתנו הוראותיהם בדבר אופן התשלום ייעשה בתוך 60 ימים מתום המועד לפניית
הלקוחות. סכומי השבה שלא ידרשו ו/או שלא ישולמו בפועל מכל סיבה שהיא יועברו כתרומה לקרן תובענות ייצוגיות בהתאם להוראות סעיפים 20 

ו-27א' לחוק תובענות ייצוגיות, וזאת בתוך 90 ימים נוספים.
7.  הצדדים המליצו לבית המשפט המלצה מוסכמת לקביעת גמול בשיעור של 6% משווי ההטבה לציבור, בתוספת מס ערך מוסף, ושכר טרחה בשיעור של

17% משווי ההטבה לציבור, בתוספת מס ערך מוסף.
8.  עם מתן אישורו של בית המשפט להסכם הפשרה, המבקש )התובע המייצג(, ב"כ המבקש, וחברי קבוצת התובעים מוותרים כלפי הבנק ו/או עובדיו ו/או

מנהליו באופן סופי בלתי חוזר ומוחלט, על כל עילות התביעה שבתובענה.
9.  כמו כן, עם אישור ההסדר על פי תנאיו על ידי בית המשפט הנכבד ובכפוף למילוי הוראות ההסדר על ידי הבנק, יהווה הדבר מעשה בית דין סופי ומוחלט
ביחס לכל העילות, הטענות והסעדים הנזכרים בתובענה ובבקשת האישור, כנגד כל אחד מחברי קבוצת התובעים )למעט מי שיוצא מן הקבוצה על-ידי 

בית המשפט בהתאם להוראת סעיפים 18)ד( ו-18)ו( לחוק(.
10.  הגשת התנגדויות ופרישה מהסדר הפשרה - כל אדם הנמנה עם חברי הקבוצה שלעיל, או אחד מהגופים המנויים בסעיף 18)ד( לחוק, רשאי להגיש

לבית המשפט )עם העתק לב"כ הצדדים(, עד 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו, התנגדות מנומקת בכתב להסדר הפשרה, וכן רשאי לבקש מבית המשפט 
המחוזי מרכז בלוד )לתיק ת"צ 42517-10-14(, באמצעות פקס' מס' 08-6683477 )עם העתק לב"כ הצדדים(, עד 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו, שלא 

להיכלל בקבוצה.
11.  הסכם הפשרה עומד לעיון הקבוצה המיוצגת, עד 45 ימים ממועד פרסום הודעה זו, בפנקס התובענות הייצוגיות, במזכירות בית המשפט המחוזי מחוז

מרכז לוד וכן בתיאום מראש אצל ב"כ המבקש, עו"ד רונן שחר, ברחוב בלוך 13, תל-אביב, מס' טלפון: 03-5668222 כתובת דאר אלקטרוני:
ronen@sharos-law.com. כמו כן, ניתן לעיין בנוסח הסדר הפשרה ובבקשה לאישורו באינטרנט, בדף הבית של הבנק, תחת הכותרת "בקשה לאישור 

הסדר פשרה בת"צ 42517-10-14 בעניין גביית עמלת השלמה למינימום". 
12.  האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה. הנוסח המלא של הסכם הפשרה )על נספחיו( הוא המחייב ובכל מקרה של סתירה בין הוראות

הסכם הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו הוראות הסכם הפשרה. נוסח המודעה אושר על ידי בית המשפט המחוזי מרכז-לוד )כב' השופט קינר( וזו 
מתפרסמת בהתאם להחלטתו. תוקף הסכם הפשרה מותנה בקבלת אישור בית המשפט.

13.  דיון בבקשה לאישור הסדר פשרה נקבע ליום 24.2.2020 שעה 08:30 בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בפני כבוד השופט קינר. 

דרור קדם, עו"ד רונן שחר, עו"ד
מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', עורכי דין ב"כ המבקש

ב"כ הבנק
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