הודעה לציבור על הסכם פשרה
לפי חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו( 2006-להלן :חוק תובענות ייצוגיות)
בהתאם לסעיף (25א)( )4לחוק תובענות ייצוגיות ,תשס"ו ,2006-מובא בזאת לידיעת הציבור כי בפסק דינו מיום  26באוגוסט,
 ,2020במסגרת ת.צ  ,14463-09-16אישר בית המשפט המחוזי במחוז מרכז הסכם פשרה אשר נחתם בין מר ברק יצחק רון,
("המבקש") לבין מקס איט פיננסיים בע"מ (לשעבר לאומי קארד בע"מ) ("החברה" או "מקס").
עניינה של התובענה בעמלת דמי כרטיס שהחברה גובה מידי חודש מלקוחותיה המחזיקים בכרטיס חיוב ,בגין סל השירותים
הניתנים להם על ידה ("עמלת דמי כרטיס") .המבקש טען לפגמים שונים בהתנהלות החברה ביחס לעמלה זו.
עיקרי הסכם הפשרה הם כדלקמן:
.1

הקבוצה המיוצגת עליה יחול ההסדר" :כל לקוחות מקס אשר נגבו מהם דמי כרטיס בכרטיס טרנספר (כרטיס שהונפק
להם כתחליף לכרטיסם שאבד או נגנב) ,בטרם בוצעה "אקטיבציה" בכרטיס או שבוצעה בו פעולה".

.2

החברה תפצה את חברי הקבוצה המיוצגת בסכום כולל של  ,₪ 79,500הוא סכום דמי הכרטיס שנגבה מלקוחות בטרם
כרטיסם אוקטב או בוצעה בו פעולה.

.3

ההחזר ללקוחות יבוצע באמצעות כרטיס האשראי שלהם ,וככל שאין בידם כרטיס פעיל של החברה ,באמצעות חשבון
הבנק המעודכן במערכותיה.
ככל שלא ניתן לבצע זיכוי כספי של חשבון הבנק של הלקוח או שפרטי חשבון הבנק אינם מצויים בידי החברה  -תודיע
החברה ללקוח באמצעות הודעת  SMSשתישלח למכשיר הטלפון הנייד על זכאותו להחזר ,לרבות הוראות בדבר דרך
קבלת ההחזר .היה וגם לאחר פעולה כזו יוותרו בידי מקס כספים שלא הוחזרו ללקוחות ,הם ייתרמו לקרן התובענות
הייצוגיות ,כשהסכום שיועבר לקרן ,ייוחד לגוף הפועל למען ניצולי שואה.

.4

החברה תשלם גמול למבקש בסכום של  ₪ 12,000בתוספת מע"מ .בנוסף ,לב"כ המבקשים ישולם שכ"ט בסכום כולל של
 ₪ 48,000בתוספת מע"מ.

.5

הסדר הפשרה עומד לעיון בתיאום מראש אצל ב"כ הצדדים .פרטי התקשרות עם ב"כ המבקשים ,עו"ד אופיר מנצ'ל,
ממשרד דרור ,מנצ'ל & וינשטיין ,עורכי דין (טל' ;03-6078888 :דוא"ל .)ofir@dmw-law.co.il :פרטי התקשרות ב"כ
החברה :עו"ד עופר שובל ,ממשרד תדמור לוי ושות' (טל' ;03-6846000 :דוא"ל.(ofer.s@tadmor-levy.com :

.6

האמור לעיל מהווה תמצית של הסכם הפשרה .הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא הנוסח המחייב .בכל מקרה של
סתירה בין האמור בהסכם הפשרה לבין האמור בהודעה זו ,יקבעו ההוראות שבהסכם הפשרה.

.7

תוכן מודעה זו אושר על ידי בית המשפט המחוזי במחוז מרכז (כבוד השופטת הדס עובדיה) והמודעה מתפרסמת בהתאם
להחלטתו.

_________________
אופיר מנצ'ל ,עו"ד
ב"כ המבקש

____________________
עופר שובל ,עו"ד
ב"כ המשיבה

