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 המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן: יתב

 2006-בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו, להגיש תובענה ייצוגית נגד המשיב תלמבקשלאשר  .א

 ;(להלן: חוק תובענות ייצוגיות)

 ;1נספח מצורף לבקשה זו כנוסח התובענה הייצוגית 

כל בעלי התובענה תוגש בשם כי לחוק תובענות ייצוגיות, ) 1(א)(14-ו 10, בהתאם לסעיפים לקבוע .ב

בלי שהם נתנו הוראה שבוצעה בחשבונם המרה של מטבע חוץ למטבע ישראלי חשבונות אצל המשיב 

התביעה הייצוגית לאחר הגשת זו ועד בקשה לפני הגשת  שנים משבע החלכל זאת , לבצע את ההמרה

 לקבוע הגדרה אחרת לקבוצה; מתבקשלחילופין בית המשפט הנכבד ; אישורה

המבקשת תהיה התובעת ק תובענות ייצוגיות, כי ) לחו2(א)(14-ו )1(א)(4לקבוע, בהתאם לסעיפים  .ג

 הכח המייצגים;-החתומים על בקשה זו יהיו באי הכוח-וכי באי ,הייצוגית

מקימים בבקשה זו המעשים המתוארים  לחוק תובענות ייצוגיות, כי )3(א)(14לקבוע, בהתאם לסעיף  .ד

(להלן: חוק החוזים) וחוק  1973-חוזה לפי חוק החוזים (חלק כללי), תשל"גהפרת תביעה בגין עילות 

י 9-ו 7הפרת סעיפים  (להלן: חוק החוזים תרופות); 1970-החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א

לפקודת  35רשלנות לפי סעיף (להלן חוק הבנקאות);  1981-(שירות ללקוח), תשמ"א לחוק הבנקאות

(להלן: חוק עשיית עושר ולא במשפט);  1979-לפי חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"טעילה  הנזיקין;

החלה על תאגיד המוגברת הפרת חובת האמון לחוק החוזים;  39חוסר תום לב בקיום חוזה לפי סעיף 

 .בבקשה זושוכל עילה אחרת שעולה מן העובדות בנקאי; 

אלה יהיו הסעדים בתובענה הייצוגית: כי  ) לחוק תובענות ייצוגיות,4(א)(14, בהתאם לסעיף קבועל .ה

(ולחלופין  העמלה שנגבתה בגין המרת מטבע חוץ בלי שהלקוח ביקש לבצע את ההמרהשל השבה  )1(

או שער אחר שיקבע בית השער היציג (לפי , וכן השבה של ההפרש בין המרה השבה חלקית)

, שער העברות והמחאות קניהבוצעה ההמרה בפועל (בו השער המרה לפי ובין , )המשפט הנכבד

ריבית בנקאית החלה על יתרת החובה בחשבון, ואם לסכומים אלה יש להוסיף שהוא נמוך יותר). 

 ;  כדיןהפרשי הצמדה וריבית בתוספת  –לא חלה ריבית בנקאית 

על המשיב לבצע המרה של מטבע חוץ ולגבות עמלה בגין כך בלי שהלקוח הורה לבצע איסור  הטלת )2(

את ההמרה;  

 וכן בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק הדין; מינוי )3(

(ג) לחוק 20עיף כולה או חלקה, או לטובת הציבור, בהתאם לסכל סעד אחר לטובת הקבוצה,  )4(

 ;תובענות ייצוגיות

-באופן שייקבע על תפורסםכי ההחלטה בבקשה זו לחוק תובענות ייצוגיות,  25, בהתאם לסעיף הורותל .ו

 ;תיובעלויישא , לרבות משלוח הודעה אישית לחברי הקבוצה, וכי המשיב המשפט הנכבד ידי בית

בנוסח המוצע או לחוק תובענות ייצוגיות, את התובענה כתובענה ייצוגית,  13לאשר, בהתאם לסעיף  .ז

המשפט הנכבד ראוי לשם הבטחת -שייראה בעיני ביתהמשפט יחליט, הכל כפי -ביתעליו בכל שינוי 

 וכןניהול הוגן ויעיל של התובענה הייצוגית; 

. ובשכר טרחת עורכי הדין בהוצאותהמשיב את לחייב  .ח
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  מבוא - חלק ראשון

ללקוחותיו שירותים בנקאיים, וגובה מהם עמלות עבור השירותים. המשיב רשאי לגבות מספק המשיב  .1

עמלות, רק עבור שירותים שהלקוח מבקש. 

 .חוץ במטבע לותופע גם בחשבוןמעת לעת  מבצעים, ישראלי במטבע חשבון שפתחו המשיב לקוחות .2

 המרה ,על דעת עצמו ,מבצע המשיבבחשבון הלקוח יתרת זכות במטבע חוץ,  נוצרת כאשרפעמים רבות, 

כך נעשה, לדוגמה, בעקבות שירות זה.  ולא ביקש הלקוחות אם גםלמטבע ישראלי, חוץ ה מטבעשל 

 .חליפין תבעמלאת הלקוחות  מחייב המשיבההמרה הכפויה  בגיןהעברת מטבע חוץ לחשבון. 

אין שום היתר  .השירותאת ביקש הלקוח לא  -ומובן מאליו פשוט לכך הטעם . כן לעשות למשיב אסור .3

בגין שירות שלא התבקש. תשלום לגבות 

השער בין המרה לפי , וכן ההפרש העמלה שנגבתה בגין ההמרה. זוהי נזק ותכתוצאה מכך נגרם ללקוח .4

בוצעה ההמרה בפועל, שהוא נמוך יותר. בו השער המרה לפי היציג ובין 

של הלקוח, ולהשיב הוראה התביעה הייצוגית נועדה לגרום למשיב לחדול מביצוע המרת מטבע חוץ בלי  .5

לחברי הקבוצה את הסכום שנגבה מהם שלא כדין. 

בלי ששירות זה התבקש מבצע המרת מטבע חוץ לשקלים המשיב  -חלק שני 

המשיב מעניק ללקוחותיו שירות לקוחות רבים.  , המשרתהמשיב הוא תאגיד בנקאי מוביל ומוכר בישראל .6

-(עמלות) תשס"ח )שירות ללקוח(ולכללי הבנקאות  ,חוק הבנקאותלוגובה בגין השירות עמלות, בהתאם 

בגינם רק רשימת השירותים ש -התעריפון המלא  (להלן: כללי הבנקאות). בכללי הבנקאות מופיע 2008

נערך  יחידים ועסקים קטניםללקוחות  . תעריפון הבנקוהוראות שונות בקשר לכך ניתן לגבות עמלה

עסקים שהם בהתאם לתעריפון המלא שבכללי הבנקאות. בנוסף לכך המשיב מפרסם תעריפון ללקוחות 

.  במתכונת שונה ,גדולים

לתעריפונים. בהתאם רק , שהם מבקשים לקבלשירותים חייב את לקוחותיו בעמלות בגין להמשיב על  .7

ובן שהמשיב רשאי לחייב רק עבור שירות שהלקוח מבקש. כמ

מזומן מטבע חוץ בהפקדת בות קבחשבון יתרה של מטבע חוץ. כך קורה, למשל, בעלעיתים נוצרת  .8

כאשר  ,פעמים רבות .אל החשבוןהעברת מטבע חוץ  וא לחשבוןבמטבע חוץ המחאה לחשבון, הפקדת 

, מבצע פעולה של המרת מבקש זאתנוצרת בחשבון הלקוח יתרה של מטבע חוץ, המשיב, בלי שהלקוח 

 ) לתעריפון המלא1((א)5מופיעה בפרט החליפין . עמלת חליפיןמטבע החוץ לשקלים, וגובה בגין כך עמלת 

יחידים ללקוחות החליפין עמלת  ,מועד הגשת בקשה זונכון ל. לעסקים גדוליםלתעריפון  5.1.1 ובפרט

נקבעה גדולים לעסקים . דולר 7.2-הסכום שהומר, אך לא פחות ממשווי  0.2%עומדת על ועסקים קטנים 

  דולר. 7.2ומינימום  0.22%עמלה בשיעור של 

 .2נספח כ זו מצורף לבקשהועסקים קטנים יחידים העתק העמודים הרלוונטיים מתעריפון המשיב ל

 .3נספח כזו מצורף לבקשה עסקים גדולים להעתק העמודים הרלוונטיים מתעריפון המשיב 

בדרך זו המשיב פועל בניגוד לדין. המשיב אינו רשאי לגבות עמלות בגין שירותים שלא התבקשו. כך  .9

לדוגמה, אם מופקד סכום כלשהו של מטבע חוץ לחשבון הלקוח, ונוצרת יתרת זכות במטבע חוץ, המשיב 

ום למטבע של הסכהמרה  , על דעת עצמו,אינו רשאי לבצעהמשיב ההפקדה בלבד. בגין זכאי לגבות עמלה 

ן ההמרה תשלום. ולגבות בגיישראלי 
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לחברי  םכך נגרבנוסף, המשיב מבצע את ההמרה לפי שער העברות והמחאות קניה שהמשיב מפרסם.  .10

המרה לפי השער היציג, לבין המרה לפי ההפרש בין בגין כן ושלא כדין, הקבוצה נזק בגין גביית העמלה 

 הוא נמוך יותר.  ש שער העברות והמחאות קניה שהמשיב מפרסם

בלי עובר ושב, במקרה של הפקדת מטבע חוץ לחשבון הלקוח, על המשיב להותיר את מטבע החוץ בחשבון  .11

באופן שמחייב ביצוע המרה. כך  ,אין שום סיבה למנוע החזקת מטבע חוץ בחשבון עובר ושבלבצע המרה. 

לב נ' בנק  42517-10-14ת"צ  –בהליך אחר, אגב דיון בשאלה אחרת הפיקוח על הבנקים גם עולה מעמדת 

הבנק כי " . בתעריפון המלא שבכללי הבנקאות נקבעעמלת ההשלמה למינימוםהליך נדונה  ו. באותלאומי

) הסכום הכולל של העמלות בשל פעולות בערוץ ישיר 1( רשאי לגבות בחודש את הגבוה מבין שני אלה:

) עמלת מינימום בסכום שאינו עולה על מחיר של פעולה 2( שביצע הלקוח בפועל.ופעולות על ידי פקיד 

לתעריפון  5. כן ראו הערת שוליים, לחלק לתעריפון המלא 3), הערה 2(א)(1" (פריט אחת על ידי פקיד

השאלה האם יש להביא בחשבון פעולות המבוצעות במטבע חוץ לצורך חישוב עמלת נדונה  המלא).

, אזי אין ... נפרדים חשבונותכי "... ככל שמדובר בשני נאמר על הבנקים הפיקוח ת בעמדהמינימום. 

חישוב כולל של עמלת המינימום בהתחשב בפעולות שבוצעו בשני החשבונות גם יחד. זאת, להבדיל 

, אשר ייתכן והוא כולל גם פעילות במטבע חוץ וגם בפעילות במט"י, אז יש חשבון אחדמפעילות במסגרת 

הפיקוח על עמדת חישוב כולל גם פעילות במטבע חוץ וגם פעילות במט"י" (ההדגשה במקור).  לעשות

הכרח , ואין מטבע חוץלהחזיק גם ניתן בו מוחזק מטבע ישראלי, בחשבון עובר ושב  -ברורה הבנקים 

 לפתוח חשבון נפרד או לבצע המרה.  

  .4 נספחלבקשה זו כמצורף  14-10-42517צ בת"הפיקוח על הבנקים העתק עמדת 

ניתן הוא יפנה אל המשיב ויבקש את השירות. רק אז  ,אם הלקוח מעוניין לבצע המרה של מטבע החוץ .12

יכול למשוך את מטבע החוץ הוא  – בפני הלקוח עומדות אפשרויות אחרותעמלה בגין ההמרה. לגבות 

באמצעות מטבע החוץ, או וכן לבצע רכישות  ,בלי לבצע המרה , או להעבירו לחשבון אחר,מהחשבון

, ולקבל הנחה הוא יכול גם לבצע את ההמרה באמצעות האינטרנט. להפקיד אותו בפקדון מטבע חוץ

המשיב ליחידים  בתעריפוןייחסת לשירות עצמי, תהמהערה (ראו עמלת החליפין בגין  20%בשיעור של 

על כן, גם ללקוח שמעוניין להמיר . )לבקשה זו 3-ו 2 ים, נספחועסקים קטנים ובתעריפון לעסקים גדולים

את מטבע החוץ לשקלים, בוודאי נגרם נזק, הואיל והוא היה יכול לבצע את ההמרה באמצעות 

   האינטרנט, במחיר נמוך יותר.

בהעברות ן כי "יהעברת מטבע חוץ מצוי, בפריט המתייחס לפרטיים ללקוחות בתעריפון המשיב .13

הערה זו אינה . )4), ראו נספח 10(5 -) ו9(5(פרטים " מלת חליפיןזכות חשבון מט"י, תיגבה בנוסף ע/לחובת

ייגבו המרה, גם העברה וגם במקרה שהלקוח ביקש לבצע שנראה כי הפירוש הנכון להערה זו היא ברורה. 

, כך שלא יהיה מי שיסבור שעמלת ההעברה כוללת גם תשלום עמלות גם בגין ההעברה וגם בגין ההמרה

לבצע המרה כפויה בכל מקרה מתירה לו הערה זו המשיב סבור כי אם בכל מקרה,  עבור שירות ההמרה.

אין שום היתר להוסיף בתעריפון , אזי המשיב שוגה. בגין ההמרהשל הפקדת מטבע חוץ, ולגבות עמלה 

הערה זו אינה מעבר לכך, לחייב אותם בעמלה. והערות, כדי לכפות על לקוחות שירותים שהם לא ביקשו 

ניתן לחייב את הלקוח רק י לחוק הבנקאות 9סעיף בהתאם ל. עריפון המלא שבכללי הבנקאותמופיעה בת

בנוסף, בכך המשיב פועל בניגוד לאיסור להתנות שירות . שבכללי הבנקאות בהתאם לתעריפון המלא

על כן, לחוק הבנקאות. המשיב מתנה את ביצוע העברת מטבע החוץ בביצוע ההמרה.  7בשירות לפי סעיף 

  את ביצוע ההמרה וגביית העמלה. להכשיר הערה זו בוודאי לא יכולה 

בסניף  66924-40(חשבון מס' אצל המשיב עובר ושב  נותחשבושני מחזיקה בהמבקשת, גב' נצחיה לפינר,  .14

   .)בסניף קינג גורג' בירושלים 2769-90בירושלים וחשבון מספר בית הכרם 
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דולר  997.5סכום של  בירושליםבית הכרם לחשבון המבקשת בסניף הועבר  2011באוקטובר  21ביום  .15

דולר).  2.5מחוץ לישראל, גבה עמלה בסכום של , שנמצא המתווךדולר, והבנק  1,000(הועבר סכום של 

בגין ההמרה חוייבה המבקשת המיר את הסכום שהתקבל למטבע ישראלי.  המשיבה העברלאחר ביצוע ה

ההמרה בוצעה לבצע את ההמרה.  ביקשההמבקשת לא דולר).  7.2( "חש 26.16של כום בעמלת חליפין בס

הרלוונטי למועד ההמרה היה גבוה יג צ. השער הישקל לדולר 3.6253 - לפי שער העברות והמחאות קניה

 39.9-כדולר, נוצר הפרש בסכום של  997.5דולר. בהתייחס לסכום המדובר, של כל ל אגורות ארבעבכ

 ש"ח.  

ביצוע ואת  2011באוקטובר  21יום לחשבון המבקשת בחוץ ההעברת מטבע המשיב המתעד את של תדפיס 

 .5 נספחכלבקשה זו מצורף ההמרה 

 .6נספח לבקשה זו כמצורף  2011באוקטובר  21יום בתדפיס המתעד את שערי הדולר 

הסכום שהועבר לחשבונה.  לברר מדוע הומר וביקשההבנק, לסניף פנתה המבקשת סמוך לאחר ההעברה  .16

, ובמקרה כזה הוא לה חשבון מטבע חוץנאלץ היה לפתוח המשיב שלולא בוצעה ההמרה, נמסר למבקשת 

ניתן להחזיק מטבע חוץ בחשבון  ,כפי שהראינוחודשיים בגין חשבון זה.  חייב אותה בדמי ניהולהיה מ

יס לטענה, עדיין המשיב לא יכול לבצע יתרה מכך, גם אם היה בס הרגיל, ואין צורך לפתוח חשבון נפרד.

 המרה על דעת עצמו, אלא עליו לפנות אל הלקוח ולקבל ממנו הוראות בקשר למטבע החוץ שבחשבון. 

את הפעולה שביצע ללא הרשאתה, יתקן המשיב , ועמדה על כך ששוב לסניף פנתההמבקשת לכך בהמשך  .17

 גבה.הוא ויזכה אותה בעמלות ש

 משיב ביטל את פעולת ההמרה וזיכה את חשבון המבקשת בעמלה. ה 2011באוקטובר  26ביום  .18

 .7 כנספחלבקשה זו  ףתיקון פעולת המרת מטבע חוץ על ידי המשיב מצורתדפיס אודות 

. בירושלים לחשבון המבקשת בסניף קינג גורג'דולר ארה"ב  250הועבר סכום של  2015בדצמבר  22ביום  .19

המבקשת את הסכום שהתקבל למטבע ישראלי.  המירהמשיב  ,בהמשך להעברת מטבע החוץושוב, 

ההמרה בוצעה לפי שער העברות  דולר). 7.2שקלים ( 28.08של  כוםבעמלת חליפין בסבגין ההמרה חוייבה 

 אגורות ארבעהרלוונטי למועד ההמרה היה גבוה בכשקל לדולר . השער היציג  3.8494 –והמחאות קניה 

 ש"ח.   10-כדולר, מדובר בהפרש של  250דולר. בהתייחס לסכום של כל ל

ואת ביצוע  2015בדצמבר  22תדפיס המשיב המתעד את העברת מטבע החוץ לחשבון המבקשת ביום 

 .8 נספחלבקשה זו כמצורף ההמרה 

 .9נספח לבקשה זו כמצורף  2015בדצמבר  22יום בתדפיס המתעד את שערי הדולר 

 .  השירות שלא התבקש ומחייב בגינו בעמלמבצע המשיב מנוגדת לדין. התנהלות זו  .20
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 עילות התביעה - שלישיחלק 

לקוחות המשיב מתחייבים לשלם עמלות בגין מבוצעת בניגוד להסכם. שלא התבקש ה עבור שירות יהגבי .21

מעשי ולא בגין שירותים שהמשיב כופה עליהם. הדבר ברור. על כן,  ,השירותים שהם מבקשים לקבל

מקימים לחברי הקבוצה עילת תביעה מכח הפרת חוזה. המשיב 

לפקודת הנזיקין  35מעשי המשיב מקימים לחברי הקבוצה עילת תביעה גם מכח עוולת הרשלנות. סעיף  .22

 שאדם מעשה עשה לא או, נסיבות באותן עושה היה לא ונבון סביר שאדם מעשה אדם"עשה מורה כי 

 מידת נקט לא או, במיומנות השתמש לא פלוני יד שבמשלח או, נסיבות באותן עושה היה ונבון סביר

 זו הרי - נסיבות באותן נוקט או משתמש היה יד משלח באותו לפעול וכשיר ונבון סביר שאדם, זהירות

 כפי לנהוג שלא חובה נסיבות באותן לו יש שלגביו, אחר לאדם ביחס כאמור התרשל ואם; התרשלות

עבור שירות  . בנק סביר לא גובה עמלה"עוולה עושה לזולתו נזק ברשלנותו והגורם, רשלנות זו הרי, שנהג

על כן, החיוב ביתר מקים עילת תביעה מכח עוולת הרשלנות. שהלקוח לא ביקש. 

חברי את הלקוחות חברי הקבוצה. המשיב מחייב הלקוחות עושר ולא במשפט על חשבון  ההמשיב גם עוש .23

בדרך זו המשיב מקבל שלא על פי זכות שבדין נכס וטובת הנאה, בלי שהשירות התבקש. בעמלות הקבוצה 

לחוק עשיית  1להשיב לאותו אדם אחר את הזכיה, כאמור בסעיף וא חייב מאדם אחר, ועל כן ה ושבאו ל

עושר ולא במשפט. 

הפרת כן בגין הלב, ו תום חובתהפרת  ת תביעה נוספת בגיןועילמעשי המשיב מקימים לחברי הקבוצה  .24

 .המוגברת המוטלת על תאגיד בנקאיהאמון חובת 

 ., כולן מבוססות היטבעילות תביעהשלל הנה, מעשי המשיב מקימים לחברי הקבוצה  .25

 הסעדים - רביעיחלק 

 עילות התביעה מזכות את חברי הקבוצה בסעדים הבאים: .26

העמלה שנגבתה בגין המרת מטבע חוץ בלי שהלקוח ביקש לבצע את ההמרה השבה של  26.1   

(ולחלופין השבה חלקית), וכן השבה של ההפרש בין המרה לפי השער היציג (או שער אחר 

שיקבע בית המשפט הנכבד), ובין המרה לפי השער בו בוצעה ההמרה בפועל (שער העברות 

ה יש להוסיף ריבית בנקאית החלה על יתרת והמחאות קניה, שהוא נמוך יותר). לסכומים אל

;  כדיןהפרשי הצמדה וריבית בתוספת  –החובה בחשבון, ואם לא חלה ריבית בנקאית 

הטלת איסור על המשיב לבצע המרה של מטבע חוץ ולגבות עמלה בגין כך בלי שהלקוח הורה  26.2   

לבצע את ההמרה;  

 מינוי בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק הדין; וכן 26.3   

(ג) לחוק 20ל סעד אחר לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, או לטובת הציבור, בהתאם לסעיף כ 26.4   

תובענות ייצוגיות; 
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, יש לציין בבקשת אישור 2010-לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע) 12(א)(2-ו) 11(א)(2 ותלתקנ בהתאם .27

משווי ההטבה  15% לקבוע גמול בשיעור של המבקשת עותרתאת הגמול ושכר הטרחה המבוקשים. 

המשפט  לציבור (בתוספת מס ערך מוסף, אם חל), ושכר טרחה לפי השיעורים שנקבעו בהחלטת בית

). באותו ענין נקבע כי "על כל סכום 23.5.2012(פורסם בנבו,  שמש נ' רייכרט 2046/10העליון בע"א 

; על כל 25%בשיעור של הכוח המייצג שכר טרחה -מיליון ש"ח, ייפסק לטובת בא 5-שנגבה בפועל עד ל

; ועל כל 20%מיליון ש"ח ייפסק שכר טרחה בשיעור של  10-מיליון ש"ח עד ל 5סכום שנגבה בפועל בין 

לענין שווי ). 16" (פסקה 15%מיליון ש"ח, ייפסק שכר טרחה בשיעור של  10סכום שנגבה בפועל מעל 

חה המבוקשים אינם כוללים הגמול ושכר הטרההטבה העתידית. את ההטבה יש להביא בחשבון גם 

  דיון בבקשת האישור.בחיוב שיוטל 

בגין  ש"ח 28.08סכום של  -ש"ח  38.08-כשל  נומינלי הנזק האישי של המבקשת עומד על סכום .28

מהשער נמוך ש"ח בגין החיוב ביתר עקב המרה בשער  10-כהעמלות שנגבו ללא הסכמה, וסכום של 

(ב) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "לענין סעיף זה, כאשר אחד מיסודות 4סעיף . היציג ללא הסכמה

די בכך שהמבקש  –) 1) בבקשה לאישור שהוגשה בידי אדם כאמור בסעיף קטן (א)(1( –העילה הוא נזק 

 יראה כי לכאורה נגרם לו נזק". הראינו כי הבקשה עומדת בדרישה זו. 

שנגרם לקבוצה. כידוע, המשיב הוא תאגיד בנקאי מוכר,  המבקשת אינה יכולה להעריך את הנזק .29

המשרת מספר רב מאד של לקוחות. על כן, בוודאי מדובר בסכום של מיליוני ש"ח שנגבו מחברי 

 ., ואולי יותר מכךהקבוצה שלא כדין

 

  כל התנאים לאישור התובענה כייצוגיתמתקיימים  - חמישיחלק 

, לפי חוק תובענות ים לצורך אישורה כתובענה ייצוגיתהדרושהתנאים כל אחר ממלאת זו  תובענה .30

  ייצוגיות.

(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת 3סעיף  .31

לתוספת  3השניה או בענין שנקבע בהוראת חוק מפורשת כי ניתן להגיש בו תובענה ייצוגית...". בסעיף 

"תביעה נגד תאגיד בנקאי, בקשר לענין שבינו לבין לקוח, בין אם  -הקטגוריה הבאה  השניה נקבעה

   .ה ייצוגיתובענניתן להגיש בגין מקרה זה תכן  על ."התקשרו בעסקה ובין אם לאו

(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה 4סעיף  .32

(א), המעוררת שאלות 3) אדם שיש לו עילה בתביעה או בענין כאמור בסעיף 1ן: (ייצוגית כמפורט להל

בשם אותה  –מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל החברים הנמנים עם קבוצת בני אדם 

, המבקשת אוחזת בעילת תביעה אישית כלפי המשיב. על כן היא רשאית להגיש הראינוכפי ש". קבוצה

  ו.תובענה ייצוגית נגד

(א) לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא 8סעיף  .33

) התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל 1כל אלה: ( שהתקיימו

) תובענה ייצוגית היא 2חברי הקבוצה, ויש אפשרות סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה; (

) קיים יסוד להניח כי ענינם של כלל חברי 3הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין; (

) קיים יסוד סביר להניח כי ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג 4ייוצג וינוהל בדרך הולמת; ... ( הקבוצה

 הבקשה ממלאת אחר תנאים אלו. וינוהל בתום לב". 
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