
 הודעה בדבר אישור תובענה ייצוגית  

( לחוק  1)א()25ובהתאם להוראות סעיף    7.7.2021לוד מיום  -על פי החלטת בית המשפט המחוזי מרכז 

"(, מובא בזאת לידיעת הציבור כי  חוק תובענות ייצוגיות)להלן: "  2006- תובענות ייצוגיות, התשס"ו

לוד )כב' השופט קינר( לאשר כתובענה ייצוגית  -החליט בית המשפט המחוזי מרכז  7.7.2021ביום  

נ' מקס איט פיננסים בע"מ )לשעבר לאומי קארד    24573-11-16את בקשת האישור בת"צ   גריינר 

 "(. מקס בע"מ( )להלן: "

 תובענה כייצוגית ולהלן עיקרי ההחלטה: בית המשפט המחוזי אישר כאמור את ניהול ה 

 אברהם אלעד גריינר.  – התובע המייצג .1

 עוה"ד יוני בן סימון וגלית דליות.   – ב"כ התובע המייצג .2

 מקס.   – הנתבעת .3

לקוחות מקס בכרטיסי אשראי של המועדונים 'שופרסל' ו'יש'   – הגדרת הקבוצה המיוצגת .4

וזאת  שלא ניתנה להם הודעה מוקדמת על סיום הטבת ד מי הכרטיס כנדרש עפ"י הדין, 

 ועד למועד פסק דין סופי בתובענה.   1.4.2015בתקופה שהחלה ביום 

)ב(  5: הפרת חובה חקוקה )הפרת סעיף  עילות התביעה בגינן אושרה התובענה כייצוגית .5

 לכללי הבנקאות(; רשלנות; עשיית עושר ולא במשפט.  

לקבוצה .6 המשותפות  סעיף  השאלות  האם  לכלל5:  בהנחה  )ב(  בענייננו;  חל  הבנקאות  י 

שהתשובה חיובית, האם מתקיים קשר סיבתי בין הפרת הוראות הסעיף לבין הנזק הנטען  

על ידי חברי הקבוצה; האם פטורה מקס מתשלום נוסף כלשהו לאור ההחזר הוולונטרי  

 שביצעה במהלך ניהול התובענה; מה היקף הנזק ובאיזה אופן יש לשלמו.  

 השבת דמי הכרטיס שנגבו מחברי הקבוצה או פיצוי בגינם.   :הסעדים הנתבעים .7

 

)א( לחוק תובענות ייצוגיות, כל המבקש שלא להימנות על הקבוצה המיוצגת רשאי  11בהתאם לסעיף  

 ימים ממועד פרסומה של הודעה זו.    45להודיע לבית המשפט על רצונו בתוך 

זו מצויה    7.7.2021החלטת בית המשפט מיום   יוני בן  מושא הודעה  עוה"ד  במשרד ב"כ הקבוצה 

; וכן במשרדי ב"כ המשיבה  04-8661313, חיפה, טלפון:  7סימון וגלית דליות מרח' מעלה השחרור  

עזריאלי   ממרכז  ושות',  לוי  תדמור  ממשרד  שובל  עופר  בגין  5עו"ד  מנחם  דרך  תל132,  אביב  - , 

 .03-6846000, טלפון: 6701101

 המשפט הנכבד והיא מתפרסמת בהתאם לחוק ולהוראתו.  נוסח הודעה זו אושר על ידי בית 
 
 

  __________________    ___________________ 
  עופר שובל, עו"ד                  יוני בן סימון, עו"ד                    
 ב"כ מקס                   ב"כ התובע המייצג                   
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