בבית המשפט המחוזי
בתל אביב – יפו
בעניין:

ת"צ 13330-05-18
בפני כבוד השופט דורון חסדאי

דן מנחם ברליצהיימר ,ת"ז 57192841
על ידי עורך דין דביר גליזר ,מרחוב שפע טל  ,1תל-אביב 6701318
טלפון ;03:5607010 :פקס03-5607020 :
דואר אלקטרוניdvir@ma-lw.co.il :

המבקש;

 נגד -מקס איט פיננסים בע"מ [לשעבר לאומי קארד בע"מ] ח"פ 512905423
על ידי עורכי הדין יחיאל כשר ,עופר שובל וכל עורך דין אחר ממשרד תדמור לוי
ושות' ,עורכי דין ,מרכז עזריאלי  ,5המגדל המרובע ,קומה  ,34דרך מנחם בגין
 ,132תל אביב 6701101
טלפון ,03-6846000 :פקס03-6846001 :
דואר אלקטרוניcourts@tadmor-levy.com :

המשיבה;

הודעה על הגשת תצהיר
בהתאם לסעיף  1להחלטת בית המשפט הנכבד מיום  1.6.2020ולהודעת ההבהרה מטעם הצדדים מיום ,1.7.2020
מתכבדת המשיבה ,מקס איט פיננסים בע"מ ,להגיש לבית המשפט הנכבד נוסח תצהיר המפרט את החישוב שבוצע
בסעיף  29לבקשת האישור.
יש לציין כי בשל משבר הקורונה לא עלה בידו של מר צבר השוהה כעת בביתו ומנוע מלהגיע למשרדי המשיבה,
לחתום על התצהיר (בשל קשיים טכניים) ,ועל כן הוא אישר את תוכנו בהיוודעות חזותית לאחר שהוזהר כדין.
תצהיר מאומת ,חתום ע"י מר צבר ,יוגש לבית המשפט הנכבד מיד לאחר שייחתם ,בימים הקרובים.

עופר שובל ,עו"ד
ב"כ המשיבה
היום 8 ,ביולי 2020

תצהיר
אני הח"מ ,אורי צבר ,נושא ת"ז שמספרה  ,046647400לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר אמת ,וכי אהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן ,מצהיר בזאת בכתב כדלקמן:
.1

הנני עושה תצהירי זה בהמשך לסעיף  1בהחלטת בית המשפט הנכבד מיום  1.6.2020ולהודעת ההבהרה
מטעם הצדדים מיום  .1.7.2020בתצהיר אסביר ביתר פירוט את החישוב שבוצע בסעיף  29לבקשה לאישור
הסדר פשרה (להלן" :הבקשה") במסגרת ת"צ .13330-05-18

.2

הנני משמש כמנהל תחום מדידה ובקרה במקס.

.3

הבדיקה שערכה מקס לצורך חישוב סכום ההחזר כמפורט בהסכם הפשרה היא כדלקמן:
.3.1

מקס איתרה במערכותיה את כלל הלקוחות שהונפק להם כרטיס אשראי בתקופה שהחלה במאי
 2011וששילמו דמי כרטיס בחודש הראשון שבו אחזו בכרטיס.
עוד איתרה מקס איתרה את כל הלקוחות שכרטיס האשראי שלהם או תחליפו עדיין בתוקף או
היה בתוקף לאחר חודש פברואר ( 2019גם אם בוטל לאחר מועד זה).

.3.2

מקס בדקה באופן פרטני ביחס לכל לקוח שאותר (כאמור לעיל) מהו סכום דמי הכרטיס ששילם
בחודש הראשון שבו החזיק בכרטיס (באותה עת שיטת החיוב במקס היתה שבחודש הראשון
הלקוח שילם דמי כרטיס בשיעור מלא ,גם אם החזיק בכרטיס חלק מהחודש בלבד (ובלבד שהתחיל
להחזיק בכרטיס לפני ה 25-לחודש הקלנדרי שבו התחיל להחזיק בכרטיס) ,כאמור בהסדר הפשרה.
עוד נבדק הסכום שאותו לקוח היה משלם לו שיטת גביית דמי הכרטיס באותה עת היתה שיטת
חיוב יחסית.

.3.3

ולשם הדוגמא – אם דמי הכרטיס עבור חודש מלא עמדו על סך של  ,₪ 10והלקוח הספציפי החזיק
בכרטיס חצי מהחודש ,הרי שלצורך הסדר הפשרה ,נזקף לזכותו של אותו לקוח סך של ( ₪ 5משום
ששילם  ,₪ 10בעוד שבשיטת החיוב היחסי שלא היתה נהוגה באותה עת היה אמור לשלם .)₪ 5
בהתאם להסדר הפשרה סכום ההחזר לאותו לקוח ספציפי הוא  50%מסכום הפער בין הסכום
ששילם בפועל לבין הסכום שהיה משלם לו היתה מוחלת שיטת החיוב היחסי.
קרי ,אותו לקוח ספציפי מהדוגמא זכאי לתשלום של  ₪ 2.5ממקס.

.3.4
.4

בדיקה זו נערכה באופן ספציפי ביחס לכל לקוח ולקוח.

ההחזר בהתאם להסדר הפשרה יהיה החזר פרטני ,בהתאם לרשימה שמצויה אצל מקס ,כך שכל לקוח
יקבל החזר בהתאם לבדיקה הפרטנית שנערכה לגביו.
קרי לקוח שהחזיק בכרטיס  18ימים יקבל החזר גדול יותר בהשוואה ללקוח שהחזיק בכרטיס  24ימים.

.5

בהתאם לתוצאות הבדיקה ,הסכום המצטבר (לאחר שחוברו כל הסכומים שלהם זכאי כל לקוח ולקוח
בהתאם להוראות הסדר הפשרה) של הפער בין סכום דמי הכרטיס ששולמו בפועל לבין הסכום שהיה
משולם לו היתה מוחלת שיטת החיוב היחסי עומד על סך של של  1,922,162ש"ח ,מאחר ובמסגרת הסדר
הפשרה סוכם כי לקוחות אלו יפוצו באופן יחסי ,בכ 50%-מהסכום ששילמו ,הרי שההחזר ללקוחות יעמוד
על סך של  961,081ש"ח .זהו הנתון שהוזכר בהסדר הפשרה.

הנני מצהיר כי שמי הוא אורי צבר החתימה להלן חתימתי היא וכל האמור בתצהיר זה  -אמת.
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__________________
אורי צבר

אישור
בפני ,__________ ,עו"ד ,התייצב ביום
________ מר אורי צבר ,המוכר לי אישית ,ולאחר
שהזהרתיו כי עליו להצהיר אמת אחרת יהיה צפוי
לעונשים הקבועים בחוק ,חתם בפני על תצהירו
דלעיל.
________________
 ,עו"ד
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סוג מסמך :תצהיר
מספר אסמכתא למעקב2498938 :

על המגיש לשמור את מספר האסמכתא לשם קבלת מידע אודותיו
המסמך הועבר לבדיקת מזכירות.
• אם יאושר ,יתויק בתיק ותאריך ההגשה החוקי יחושב לפי תאריך ההגשה בפועל ולא לפי תאריך האישור.
כמו כן ,יופק אישור שיוצג בתיקיית תיק נייר.
• אם לא יאושר ,תשלח למגיש הודעה על כך .המסמך שנדחה יוצג בתקיית תיק נייר

