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  המשפט הנכבד מתבקש כדלקמן: בית

)להלן:  2006-בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו, להגיש תובענה ייצוגית נגד המשיבלמבקש לאשר  .א

  ;חוק תובענות ייצוגיות(

 ;1נספח לבקשה זו כשאת הגשתה מבוקש לאשר מצורף  נוסח התובענה הייצוגית  

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

"פועלים ואקטיבי"  UP"פועלים  יםמסלולאקטיבי" או עבור ה UPשירות "אשר שילמו עבור  המשיבאצל 

UP  ,"לחילופין בית ; הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורהועד  2014בינואר  15יום החל מכל זאת חכם

 לקבוע הגדרה אחרת לקבוצה;  מתבקשהמשפט הנכבד 

וכי , הייצוגי התובע היהי ק תובענות ייצוגיות, כי המבקש( לחו2)א()14-ו (1)א()4לקבוע, בהתאם לסעיפים  .ג

 הכח המייצגים;-החתומים על בקשה זו יהיו באי וכוח-באי

תביעה עילות מקימים המתוארים ם מעשיה לחוק תובענות ייצוגיות, כי (3)א()14לקבוע, בהתאם לסעיף  .ד

)להלן: חוק הבנקאות(; הפרת חובה  1981-י לחוק הבנקאות )שירות ללקוח(, תשמ"א9ף הפרת סעי בגין

לפקודת  35(; רשלנות לפי סעיף לפקודת הנזיקין ]נוסח חדש[ )להלן: פקודת הנזיקין 63חקוקה לפי סעיף 

)להלן: חוק החוזים( וחוק החוזים  1973-לפי חוק החוזים )חלק כללי(, תשל"גהנזיקין; הפרת חוזה 

)להלן: חוק החוזים תרופות(; חוסר תום לב במשא ומתן ובקיום  1970-)תרופות בשל הפרת חוזה(, תשל"א

)להלן:  1979-חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט לפיעילה )ב( לחוק החוזים; 61-ו 39חוזה לפי סעיפים 

וכל עילה אחרת שעולה מן ; חוק עשיית עושר ולא במשפט(; הפרת חובת האמון החלה על תאגיד בנקאי

 ;בבקשה זושהעובדות 

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

ש"ח לחודש(,  14 -אקטיבי" )במועד הגשת הבקשה  UPגבתה בגין שירות "השבה של העמלה שנ (1)

)ובתוספת ריבית בנקאית החלה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועדי החיוב ועד ההשבה בפועל 

   ;על יתרת החובה, בחשבונות שנמצאו ביתרת חובה(

סכום ) חכם" UPאקטיבי" ומסלול "פועלים  UPמסלול "פועלים של עלות הההפרש בין השבה של  (2)

מורחב"  םובין עלות "מסלול פועלי (, במועד הגשת הבקשה, לכל אחד מהמסלוליםש"ח לחודש 32של 

 ממועדי החיוב תוספת הפרשי הצמדה וריביתב ,במועד הגשת הבקשה(ש"ח לחודש  22סכום של )

החובה, בחשבונות שנמצאו ביתרת )ובתוספת ריבית בנקאית החלה על יתרת ההשבה בפועל ועד 

 ;חובה(

הטלת איסור על המשיב לגבות עמלות בגין שירותים שאינם כלולים בתעריפון המלא, באמצעות  (3)

או בכל דרך  חכם" UPאקטיבי", מסלול "פועלים  UPאקטיבי", מסלול "פועלים  UPשירות "

 אחרת;

 בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק הדין; וכן מינוי (4)

)ג( לחוק 20עיף כולה או חלקה, או לטובת הציבור, בהתאם לסאחר לטובת הקבוצה, כל סעד  (5)

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

 בגין כך; בעלות ישא , לרבות משלוח הודעה אישית לחברי הקבוצה, וכי המשיב המשפט הנכבד-ידי בית

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

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

 ויעיל של התובענה הייצוגית; וכן

 . ר טרחת עורכי הדיןובשכ בהוצאותהמשיב את לחייב  .ח

 

   מבוא - חלק ראשון

בהתאם לערוך את תעריפון העמלות שלו חוק הבנקאות קובע כי על המשיב . עמלות מהלקוחות הגוב המשיב .1

בכללי הבנקאות )שירות ללקוח( זו קבועה מחייבת "התעריפון המלא". מתכונת , המכונה למתכונת מחייבת

)להלן: כללי הבנקאות(. התעריפון המלא כולל רשימת שירותים בגינם ניתן לגבות  2008-)עמלות(, תשס"ח

 .בתעריפון המלאשירותים שאינם כלולים עמלה בגין אינו רשאי לגבות המשיב עמלות. 

. פעולות בערוץ ישיר בערוץ ישירפעולות כן פעולות על ידי פקיד, ו התעריפון המלא כוללכך לדוגמה,  .2

  אינטרנט. באמצעות רשת המבוצעות שלא על ידי פקיד, אלא באמצעים אחרים, כגון 

. , שאינו כלול בתעריפון המלאאקטיבי" UPשירות המכונה "גובה עמלה בגין הוא פועל בניגוד לדין. המשיב  .3

שבון באמצעות משיכה אוטומטית של כיסוי יתרת חובה בח -זה מאפשר ללקוח לבצע מספר פעולות שירות 

פיקדון, העברה אוטומטית של סכומים מיתרת הזכות לפיקדון, ביצוע העברות כספיות קבועות, תזכורות 

 14פיננסיות לפי הגדרה מראש, וכן תזכורות לבצע תשלומים. בגין שירות זה המשיב גובה עמלה בסכום של 

 שירות זה אינו מופיע בתעריפון המלא ולא ניתן לגבות בגינו עמלה. ש"ח לחודש. 

סל , היינו מסלוליםה ישירותבמסגרת גם בגין שירותים שלא נכללו בתעריפון המלא המשיב גובה עמלה  .4

להציע ללקוח על הבנקים . מסלוליםכולל מספר . התעריפון המלא שירותים אחיד לניהול חשבון עובר ושב

"מסלול מורחב", , וכן פעולות בערוץ ישיר 10הכולל עד פעולה אחת על ידי פקיד ועד  "מסלול בסיסי",

הכולל "את  ,"מסלול מורחב פלוס"גם  ה אפשרות להציעבתעריפון המלא מופיע פעולות רבות יותר.הכולל 

 הפעולות ומספרן לפי המסלול המורחב, וכן שירותים נוספים לפי החלטת התאגיד הבנקאי". 

. חכם" UPפועלים "-אקטיבי" ו UPפועלים מסלולים "האת המשיב מציע , "מסלול מורחב פלוס"במסגרת  .5

העלות של ש"ח יותר מ 10 של היינו סכום ,לחודש ש"ח 32סכום של בהמשיב קבע עמלה למסלולים אלה 

. נוסף לשירות, וכן אפשרות אקטיבי" UP"את שירות  אקטיבי" כולל UPפועלים מסלול ""מסלול מורחב". 

ניתן לגבות ברור כי לא . עמלה , כך שאסור לגבות עבורואקטיבי" אינו כלול בתעריפון המלא UP"שירות 

 המסלולים. שירותי במסגרת גם בגינו תשלום 

חכם", וכן אפשרות לשירות נוסף.  UPשירות "נכלל מסלול זה בחכם".  UPפועלים כך גם בנוגע למסלול " .6

משיכת מזומנים,  – לקבוע מועד אחד בחודש בו ירוכזו כל ההוצאות מאפשר ללקוחחכם"  UP"שירות 

 גביית העמלה בגינו אינה חוקית.  שירות זה אינו מופיע בתעריפון המלא, ולכן ועוד.  פירעון שיקים,

מגביית עמלות בגין שירותים שלא כלולים בתעריפון המלא, התביעה הייצוגית נועדה לגרום למשיב לחדול  .7

  הקבוצה את העמלות שנגבו שלא כדין. ולהשיב לחברי
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 ו כלול בתעריפון המלא שאינ ,אקטיבי" UP"שירות  בגין שירותה עמלגובה משיב ה -העובדות  -חלק שני 

שירותים שונים. המשיב מחייב את הלקוחות בעמלות בגין . מוביל בישראל תאגיד בנקאי ואהמשיב ה .8

על המשיב לערוך את התעריפון שלו בהתאם למתכונת התעריפון המלא הקבועה  חוק הבנקאותבהתאם ל

תאגיד בנקאי לא יגבה מלקוחותיו עמלה אלא בעד מורה כי "י לחוק הבנקאות 9סעיף . כללי הבנקאותב

המשיב אינו רשאי לגבות עמלות בגין שירות שאינו ". שירות הכלול בתעריפון המלא ובהתאם להוראותיו

 ן המלא.כלול בתעריפו

 .2נספח התעריפון המלא הקבוע בכללי הבנקאות מצורף לבקשה זו כ

   .3נספח לבקשה זו כן של המשיב מצורפים התעריפוהרלוונטים מ העמודיםהעתקי 

. עד הרפורמה בנקים נהגו לגבות מספר רב 2008ברפורמה מקיפה שבוצעה בשנת הונהג התעריפון המלא  .9

ביותר של עמלות, עד כי הלקוח לא היה יכול להבין את המשמעות הכלכלית של ההתקשרות, ובוודאי שלא 

החקיקה שהונהגו ברפורמה, צומצמו מספר  שינויילהשוות בין התנאים שמציעים לו מספר בנקים. על פי 

 שבגינם ניתן לגבות עמלות.  השירותים

 ,פקיד ידי על פעולה - מעניק שהמשיב יםיעיקרסוגים של שירותים  שני, היתר בין ,כוללהמלא  התעריפון .10

באמצעות המבוצעת , ישיר בערוץ ופעולה(, המלא לתעריפון( 2)א()1 פרט)שנעשית באמצעות פקיד הבנק 

 .(המלא לתעריפון( 3)א()1 פרט) אינטרנטרשת הכגון  ,אוטומטיות מערכות

. כך לדוגמה, השירותים שבתעריפון המלאאת סכום העמלה הנגבית על ידו בגין שלו תעריפון בבע וק בנקכל  .11

עבור ש"ח  1.35עמלת פעולה על ידי פקיד, וסכום של עבור ש"ח  6.5נקבע סכום של המשיב בתעריפון של 

  פעולה בערוץ ישיר.עמלת 

מופיע בתעריפון של המשיב בפרק "מידע, הודעות זה שירות . אקטיבי" UPשירות "גובה עמלה בגין המשיב  .12

 2014בינואר  15ביום  לתעריפון המשיב הוסיף שירות זה לבקשה זו(. 3לתעריפון, נספח  26והתראות" )עמ' 

באתר האינטרנט המשיב מציג כי . מדף שירותי ערך מוסף מתקדמים" - UPבמסגרת השקת "פועלים 

   -כולל שש פעולות "]ו[מאפשר לכם לבצע פעולות בנקאיות בהתאמה אישית", והוא שירות זה 

בחשבונך באמצעות אקטיבי יכסה את המינוס  UPשירות  –"כיסוי מינוס מיידי  (א)
 משיכה אוטומטית של פיקדון ריבית יומי".

אקטיבי יסייע לך לחסוך באופן אוטומטי יתרת  UPשירות  –"חיסכון מיתרת זכות  (ב)
 זכות מעל סכום שתגדיר". 

אקטיבי יסייע לך בביצוע העברות כספיות בסכום  UPשירות  –"העברות כספיות  (ג)
 הנבחר, למוטבים קבועים. לדוגמא תשלום שכר דירה". 

אקטיבי ישלח לך תזכורות שונות לפי הגדרתך, כגון  UPשירות  -"תזכורות פיננסיות  (ד)
 המועד לתשלום ביטוח הרכב".

אקטיבי יזכיר לך שפנקס השיקים שלך עומד להסתיים  UPשירות  -"הזמנת שיקים  (ה)
 ויאפשר לך להזמין פנקס חדש". 

 אקטיבי יזכיר לך לשלם חשבונות בזמן".  UPשירות  -"תשלומים  (ו)

מצורפים מתוך אתר האינטרנט של המשיב אקטיבי"  UPאודות שירות " ים והודעות לעיתונותתדפיס

 .4נספח לבקשה זו כ

  . המשיב אינו רשאי לגבות בגינו תשלום ,על כן. אינו מופיע בתעריפון המלא אקטיבי" UP"שירות  .13
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"קבלת מידע לשירות סמוך , (3הבנק )ראו נספח  בתעריפון אקטיבי" UP"שירות המשיב שיבץ את  .14

של מסירת הודעות, מנסה להציג שמדובר בשירות המשיב בדרך זו כי ייתכן בתקשורת לבקשת לקוח". 

, אקטיבי" UPא יכולה להתקבל. שירות ", אם תיטען, לטענה זו .((1)ב()2פרט ) בתעריפון המלאמופיע אשר 

כך לדוגמה, אין שום אפשרות  .ולא רק מספק ללקוחות מידע ,אפשר ביצוע פעולות בנקאיותמ רובו ככולו,

לומר כי שירות "כיסוי מינוס מיידי" נכלל בשירות "קבלת מידע בתקשרות לבקשת לקוח". כך הוא ביחס 

 השירות נועד לביצוע פעולות בחשבון. . אקטיבי" UP"לרוב השירותים הניתנים במסגרת שירות 

אקטיבי", על אף ששירות זה אינו כלול בתעריפון  UP"לסיכום חלק זה, המשיב גובה עמלה בגין שירות  .15

 המלא. על כן, זוהי גביה שלא כדין. 

 

 ם" כוללים שירותים שאינם בתעריפון המלאחכ UPפועלים "-אקטיבי" ו UPפועלים מסלולי " - שלישיחלק 

על ידי פקיד ופעולות בערוץ ישיר, מחייב את הלקוח בגין פעולות המשיב  ,לפי הוראות התעריפון המלא .16

היינו, בנוסף, בתעריפון המלא נקבעה עמלת השלמה למינימום. בהתאם לתעריפים שנקבעו על ידי הבנק. 

חודש לא הגיע לסכום שנקבע האם סך העמלות בגין פעולות על ידי פקיד ופעולות בערוץ ישיר שנגבו במהלך 

הוראות כיום, לפי כעמלת מינימום, המשיב זכאי לחייב בסכום נוסף כדי להשלים לעמלת המינימום. 

  . (3)א(, הערה 1)סעיף  , עמלת המינימום שווה לעמלת פעולה על ידי פקידהתעריפון המלא

לניהול אחיד סל שירותים  - להציע ללקוחות מתכונת חיוב אחרתלתאגיד בנקאי מאפשר התעריפון המלא  .17

 המופיעים בתעריפון המלא:סלי השירותים . אלה בתמורה לתשלום חודשי קבוע ,חשבון עובר ושב

 "פעולות בערוץ ישיר 10מסלול הכולל עד פעולה אחת על ידי פקיד ועד  - מסלול בסיסי"

 ."בערוץ ישירפעולות  50פעולות על ידי פקיד ועד  10מסלול הכולל עד  - מסלול מורחב"

מסלול הכולל את הפעולות ומספרן לפי המסלול המורחב, וכן  - מסלול מורחב פלוס"

   ."שירותים נוספים לפי החלטת התאגיד הבנקאי

את השירותים  ,תמורת התשלום החודשי הקבועלכלול, במסגרת "מסלול מורחב פלוס" רשאי המשיב  .18

מספר וכן  פעולות בערוץ ישיר, 50-פעולות על ידי פקיד ו 10היינו , הכלולים במסגרת "מסלול מורחב"

. בלבד המלא ר לחלוטין כי מדובר בשירותים נוספים, מבין אלה שמופיעים בתעריפוןוברשירותים נוספים. 

בגינם ולגבות  תעריפון המלאמופיעים בשירותים שאינם  "מסלול מורחב פלוס"במסגרת לכלול לא ניתן 

   י לחוק הבנקאות.9סעיף ותרת את הוראת כל פרשנות אחרת ס .עמלה

ומסלול "פועלים מורחב",  ש"ח לחודש, 10, במחיר של המשיב כלל בתעריפון שלו מסלול "פועלים בסיסי" .19

 ש"ח לחודש.   22במחיר של 
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 , בין היתר, את המסלולים הבאים:עמצי"מסלול מורחב פלוס" המשיב במסגרת  .20

פעולות בערוץ ישיר  50פעולות ע"י פקיד ועד  10מסלול הכולל עד  - אקטיבי UPפועלים "

עו"ש שקל מט"ח  On Timeאקטיבי אחד לחשבון )שירות חובה( ושירות  UPוכן שירות 

  אחד לחשבון )שירות רשות(.

פעולות בערוץ ישיר וכן  50פעולות ע"י פקיד ועד  10מסלול הכולל עד  - חכם UPפועלים 

אחד לחשבון )שירות  UP Cardחכם אחד לחשבון )שירות חובה( ושירות  UPשירות 

 רשות(".

ש"ח יותר מאשר בגין המסלול  10ש"ח לחודש, היינו  32סכום של לכל אחד ממסלולים אלה נקבעה עמלה ב .21

   המורחב. 

 יםחכם" המשיב מעניק שירותים שלא נכלל UPאקטיבי" ו"פועלים  UPבמסגרת המסלולים "פועלים  .22

 בתעריפון המלא, וגובה בגינם עמלות. זוהי גביה שלא כדין.

. הראינו כי שירות וכן אפשרות לשירות נוסף אקטיבי" UPשירות "את  כוללאקטיבי"  UPמסלול "פועלים  .23

"UP "ראו החלק השני לבקשה זו( א כלול בתעריפון המלא, ועל כן לא ניתן לגבות בגינו תשלוםל אקטיבי( .

ניתן במסגרת של מסלול, חל איסור לגבות תשלום עבור שירות שאינו חלק מהתעריפון  גם כאשר שירות זה

 המלא.

שירות . חכם" UPאת שירות ", בין היתר, חכם", הכולל UPלמסלול "פועלים אותם דברים נכונים גם ביחס  .24

"UP  "משיכת מזומנים,  –את כל ההוצאות החודשיות ביום אחד בחודש בעל החשבון לרכז מאפשר לחכם

, וגם לא א מופיע בתעריפון המלאלשירות זה  פרעון המחאות, העברות כספיות והרשאות לחיוב החשבון.

השירות ניתן במסגרת גם אם . על כן, חל איסור לגבות עמלה בגינו, מופיע כשירות נפרד בתעריפון של הבנק

  . מסלול

 . 5נספח חכם" מצורף לבקשה זו כ UPתדפיס מאתר האינטרט של המשיב בנוגע לשירות "

רק שירותים שכלולים בתעריפון ניתן להציע "מסלול מורחב פלוס" במסגרת כי אחרים הבינו ה בנקיםה .25

במסגרת "מסלול מורחב פלוס" שני מציע  )להלן: בנק לאומי( לישראל בע"מ, בנק לאומי לדוגמההמלא. כך 

פרט )חבילה משולבת" שכלול בתעריפון המלא  –בזמן שירות "לאומי  - פון המלארישירותים שכלולים בתע

; וכן שירות של "דמי כרטיס" שכלול בתעריפון המלא (לבקשת הלקוח"בתקשורת "קבלת מידע  - (1)ב()2

  .ומעניק ללקוח פטור מדמי כרטיס אשראי ((1)6פרט )

   . 6 נספחלבקשה זו כ פיםמצורהרלוונטים מתעריפון בנק לאומי  העמודים תדפיס

חכם" הכוללים   UPאקטיבי" ו"פועלים UPלסיכום חלק זה, המשיב גובה עמלה בגין מסלולי "פועלים  .26

 שירותים שלא נכללו בתעריפון המלא.   
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 האישיות והייצוגיות עילות התביעה -רביעי חלק 

 .מצויינות נגד המשיב מקימים לחברי הקבוצה עילות תביעהשהצגנו מעשים ה .27

בינואר  21(. ביום 476בסניף קרית השרון ) 73650המבקש הוא לקוח של המשיב. מנוהל עבורו חשבון מס'  .28

ש"ח  32אקטיבי". בהתאם, נגבתה ממנו עמלה בסכום של  UPהמבקש הצטרף למסלול "פועלים  2016

ר אינו אקטיבי", אש UPגביית עמלה בגין שירות "כלולה  זה. בסכום 2016פברואר מחודש החל  בחודש

 מופיע בתעריפון המלא. על כן זוהי גביה שלא כדין. 

 .7נספח חשבון של המבקש מצורף לבקשה זו כ יתדפיס

י לחוק 9מקים לחברי הקבוצה עילת תביעה מכח הפרת סעיף שאינה כלולה בתעריפון המלא חיוב בעמלה  .29

 . והוראותיוהמלא אוסר על המשיב לגבות עמלה שלא בהתאם לתעריפון , אשר הבנקאות

"דין נזק שנגרם לאדם על ידי עבירה על הוראות חוק זה, או על כל תקנה מורה כי לחוק הבנקאות  15סעיף  .30

 . "...]נוסח חדש[ הנזיקיןשניתנה לפיו, כדין נזק שמותר לתבוע עליו פיצויים על פי פקודת 

תביעה גם בגין הפרת חובה חקוקה.  לחוק הבנקאות מקימה לחברי הקבוצה עילתי 9ף הפרת הוראות סעי .31

חובה חקוקה הוא מי שאינו מקיים חובה המוטלת עליו על פי  מפר"לפקודת הנזיקין מורה כי  )א(63סעיף 

והחיקוק, לפי פירושו הנכון, נועד לטובתו או להגנתו של אדם אחר, וההפרה  -למעט פקודה זו  -כל חיקוק 

 בשל זכאי האחר האדםהנזק שאליו נתכוון החיקוק; אולם אין גרמה לאותו אדם נזק מסוגו או מטבעו של 

 ."זו תרופה להוציא התכוון, הנכון פירושו לפי, החיקוק אם, זו בפקודה המפורשת לתרופה ההפרה

המשיב חייב בעמלות . לתעריפון המלאלגבות עמלות רק בהתאם הקבועה בחוק, המשיב הפר את החובה  .32

 שאינן כלולות בתעריפון המלא.

גביה ביתר, בדרך של חיוב עמלה בגין שירותים הוראה זו בלי ספק נועדה להגן על לקוחות המשיב מפני  .33

. חיוב ביתר הוא הנזק שאליו התכוון החיקוק. על כן, קמה לחברי הקבוצה שאינם כלולים בתעריפון המלא

 עילת תביעה מכח הפרת חובה חקוקה. 

עילת תביעה בשל כך. הלקוחות מתקשרים עם המשיב מעשי המשיב מהווים גם הפרת חוזה, ומקימים  .34

הנחה זו נמצאת בבסיס וכללי הבנקאות. המלא תעריפון הוראות הבהתאם לשהמשיב יפעל מתוך הנחה 

מקים כללי הבנקאות לתעריפון המלא ולההסכמה של הלקוחות עם המשיב. על כן, חיוב שלא בהתאם 

  לחברי הקבוצה עילת תביעה של הפרת חוזה.

לפקודת הנזיקין  35ף, מעשי המשיב מקימים לחברי הקבוצה עילת תביעה מכח עוולת הרשלנות. סעיף בנוס .35

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

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

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

 זו הרי, שנהג כפי לנהוג שלא חובה נסיבות באותן לו יש שלגביו, אחר לאדם ביחס כאמור התרשל ואם

בגין שירותים שאינם . בנק סביר לא גובה עמלה "עוולה עושה לזולתו נזק ברשלנותו והגורם, רשלנות

 קמה לחברי הקבוצה עילת תביעה מכח עוולת הרשלנות. על כן, . כלולים בתעריפון המלא

  

 

7



8  

 

בעמלות את הלקוחות חברי הקבוצה. המשיב מחייב הלקוחות עושר ולא במשפט על חשבון  ההמשיב גם עוש .36

המשיב מקבל שלא על פי זכות שבדין נכס וטובת הנאה,  בניגוד לדין. בדרך זוהמלא שלא בהתאם לתעריפון 

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

 עושר ולא במשפט. 

הפרת החובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת  -מעשי המשיב מקימים לחברי הקבוצה עילות תביעה נוספות  .37

 חוזי, וכן הפרת חובת הנאמנות המוגברת המוטלת על תאגיד בנקאי.  בביצוע חיוב

 הנה, מעשי המשיב מקימים לחברי הקבוצה עילות תביעה. .38

 

 הסעדים - חמישיחלק 

 : בסעדים הבאיםעילות התביעה מזכות את חברי הקבוצה  .39

ש"ח לחודש(,  14 -אקטיבי" )במועד הגשת הבקשה  UPהשבה של העמלה שנגבתה בגין שירות " 39.1     

בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועדי החיוב ועד ההשבה בפועל )ובתוספת ריבית בנקאית החלה 

 על יתרת החובה, בחשבונות שנמצאו ביתרת חובה(;  

חכם" )סכום  UPאקטיבי" ומסלול "פועלים  UPהשבה של ההפרש בין העלות של מסלול "פועלים  39.2     

ש"ח לחודש, במועד הגשת הבקשה, לכל אחד מהמסלולים( ובין עלות "מסלול פועלים  32של 

ש"ח לחודש במועד הגשת הבקשה(, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית ממועדי  22מורחב" )סכום של 

החיוב ועד ההשבה בפועל )ובתוספת ריבית בנקאית החלה על יתרת החובה, בחשבונות שנמצאו 

 ביתרת חובה(;

סור על המשיב לגבות עמלות בגין שירותים שאינם כלולים בתעריפון המלא, באמצעות הטלת אי 39.3     

חכם" או בכל דרך  UPאקטיבי", מסלול "פועלים  UPאקטיבי", מסלול "פועלים  UPשירות "

  ; וכןאחרת

 . מינוי בעל תפקיד אשר יפקח על ביצוע פסק הדין 39.4     

יש להוסיף הפרשי . לסכום זה נכון למועד הגשת הבקשה )נומינלי( ש"ח 50למבקש נגרם נזק בסכום של  .40

)ב( לחוק תובענות 4סעיף  .ריבית חובה בנקאית כאשר חלהו ,מועדי החיוב ועד להחזרהצמדה וריבית מ

( בבקשה לאישור שהוגשה 1) –ייצוגיות קובע כי "לענין סעיף זה, כאשר אחד מיסודות העילה הוא נזק 

די בכך שהמבקש יראה כי לכאורה נגרם לו נזק". הראינו כי  –( 1)בידי אדם כאמור בסעיף קטן )א(

 .  הבקשה עומדת בדרישה זו

הרב  המספרנוכח . להעריך את הסכום המדויק שנגבה שלא כדין מכל חברי הקבוצה יכוללא  המבקש .41

ואולי אף למעלה קלים חדשים, ליוני שימ, בהיקף של מדובר בסכום גבוהברור כי  ,לקוחות המשיב של

 מכך.  
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, יש לציין בבקשת אישור 2010-לתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע( 12)א()2-ו( 11)א()2 ותלתקנ בהתאם .42

משווי ההטבה לציבור  7.5%את הגמול ושכר הטרחה המבוקשים. המבקש עותר לקבוע גמול בשיעור של 

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

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

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

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

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

הגמול ושכר הטרחה המבוקשים אינם כוללים את שכר בחשבון את ההטבה עקב הפסקת הגביה בעתיד. 

  אישור.הטרחה וההוצאות בגין הדיון בבקשת ה

 

  כל התנאים לאישור התובענה כייצוגיתמתקיימים  - שישיחלק 

תובענה זו חוק תובענות ייצוגיות. לפי  ,הנכבד מתבקש לאשר תובענה זו כתובענה ייצוגית המשפטבית  .43

 התנאים הדרושים לצורך אישורה כתובענה ייצוגית. כל אחר ממלאת 

)א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "לא תוגש תובענה ייצוגית אלא בתביעה כמפורט בתוספת 3סעיף  .44

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

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

 .  ניתן להגיש בגין מקרה זה תביעה ייצוגיתכן  על ".התקשרו בעסקה ובין אם לאו

)א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "אלה רשאים להגיש לבית המשפט בקשה לאישור תובענה 4סעיף  .45

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

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

להגיש תובענה הוא רשאי הראינו כי המבקש אוחז בעילת תביעה אישית כלפי המשיב. על כן ". קבוצה

 . וייצוגית נגד

)א( לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי "בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית, אם מצא 8סעיף  .46

שותפות לכלל חברי ( התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המ1כל אלה: ) שהתקיימו

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

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

י ענינם של כלל חברי הקבוצה ייוצג ( קיים יסוד סביר להניח כ4הקבוצה ייוצג וינוהל בדרך הולמת; ... )

 תנאים אלה מתקיימים. וינוהל בתום לב". 

באופן דומה פועל המשיב ת התביעה משותפים למבקש ולכל חברי קבוצת התובעים. ושל עילהיסודות  .47

ות בגין שירותים שלא כלולים בתעריפון המלא.  הם חוייבו שלא כדין בעמלכלפי כל חברי הקבוצה. 

העמלה שנגבית שלא כדין מופיעה בתעריפון של המשיב, כך שברור כי מדובר בענין המשותף ללקוחות 

 רבים. 
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