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 להסדר הפשרה בנספח 

 מודעה ראשונהנוסח 



 

 

 הגשת בקשה לאישור הסדר פשרה בדברהודעה 

 לפינר נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ 39507-07-14ת"צ 

הוגשה לבית המשפט המחוזי מרכז )כבוד השופטת  2019בדצמבר  1מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 
נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ )להלן:  לפינר 39507-07-14ת"צ באסתר שטמר( בקשה לאישור הסדר פשרה 

 .  הבנק(

וגדר כחשבון סטודנט )או בשם דומה, כגון היה מ, אשר חשבונם הבנקכל לקוחות  : הגדרת הקבוצה
בעמלות  ( וחשבונם חוייבלמעט קבוצות ההטבה "בוגרי תואר",  ו"אקדמיק תארים מתקדמים", "אקדמיק"

ביולי  1, כל זאת החל מיום הבנקבסכום או בשיעור העולה על אלה שהוצגו בתעריפון העמלות או בפרסומי 
 .2016באוקטובר  21עד  2008

 גב' מיה לפינר ומר יובל לפינר : התובעים הייצוגיים

 פר; מס6209105ב , תל אבי32ויצמן  וב: גיל רון, קינן ושות', עורכי דין, מבית לסין, רחבאי כוח הקבוצה
 .office@ronlaw.co.il; כתובת דואר אלקטרוני: 6967676-03טלפון: 

 אדלר ממשרד יגאל ארנון ושות'. -המשיב מיוצג על ידי עורכי הדין בעז פייל וגיתית רמות

כי הבנק גבה מסטודנטים עמלות בסכומים ובשיעורים העולים על אלה  העוסקת בטענהתביעה הייצוגית 
 שהוצגו בתעריפון, בנספח ההטבות לסטודנטים.  

מהסכום שנגבה מהם )מעבר לסכום שהיה  %95הבנק ישיב לחברי הקבוצה שיעור של  :עיקרי הסדר הפשרה
ספח ההטבות(, בתוספת הפרשי על המשיב לגבות על פי השיעורים והתעריפים שהוצגו במועד הרלוונטי בנ

 , בהתאם להוראות הבאות:16%הצמדה וריבית בשיעור ממוצע של 

 המנהלים חשבון אצל המשיב יקבלו את הסכום המגיע להם לחשבונם. חברי הקבוצה לקוחות 

 ש"ח  35שאינם מנהלים חשבון אצל המשיב, וזכאים לסכום העולה על  חברי הקבוצה ללקוחות
 בתם אצל המשיב. תישלח המחאה לפי כתו

 ש"ח יהיו  35-מ ךשאינם מנהלים חשבון אצל המשיב וזכאים לסכום נמו חברי הקבוצה לקוחות
כוח הקבוצה ולהודיע כי הם מבקשים לקבל את הסכום המגיע להם. במקרה -זכאים לפנות אל באי

שלא  כוח הקבוצה, את הסכום המגיע להם. חברי קבוצה-כזה הם יהיו זכאים לקבל, באמצעות באי
יודיעו על רצונם לקבל הסכום המגיע להם, הסכום יועבר לקרן לניהול ולחלוקת כספים, בהתאם 

 )להלן: חוק תובענות ייצוגיות(.  2006-א לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו27-( ו2)ג()20לסעיפים 

 לפי ההסדר ימונה רואה חשבון מטעם בית המשפט לפקח על ביצוע ההסדר.

משווי ההטבה לציבור בתוספת מס ערך מוסף  6%ית המשפט לאשר גמול בשיעור של הצדדים המליצו לב
משווי ההטבה לקבוצה, בתוספת מס ערך מוסף, וכן כי שווי ההטבה לציבור  16.5%ושכר טרחה בשיעור של 

 מסכום ההשבה בפועל, לאור ההסדרה העתידית הכלולה בהסדר הפשרה.  150%יחושב לפי שיעור של 

הוראות  –של ההסדר הוא המחייב, ובכל מקרה של סתירה בין מודעה זו ובין הוראות ההסדר הנוסח המלא 
 ההסדר יגברו. 

כוח הקבוצה, ובאתר האינטרנט -הנוסח המלא של ההסדר מוצג בפנקס התובענות הייצוגיות, וכן אצל באי
 .www.ronlaw.co.ilכוח הקבוצה, בכתובת -של באי

 התנגדות ובקשה ליציאה מהקבוצה

אדם הנמנה עם הקבוצה, אדם הפועל לטובת עניינם של חברי )ד( לחוק תובענות ייצוגיות, 18בהתאם לסעיף 
רשאים להגיש זה, הפועלת לקידום מטרה ציבורית בקשר לענין או ארגון הפועלים הקבוצה, רשות ציבורית 

 .  התנגדות מנומקתזו, ודעה מימים מיום פרסום  45לבית המשפט, בכתב, בתוך 

חבר קבוצה אשר אינו מעוניין כי יחול עליו הסדר הפשרה, )ו( לחוק תובענות ייצוגיות, 18בהתאם לסעיף 
להתיר לו לצאת מן הקבוצה שעליה יחול ימים ממועד פרסום מודעה זו,  45תוך רשאי לבקש מבית המשפט, 

 .ההסדר

 

 נוסח מודעה זו אושר על ידי בית המשפט, והיא מתפרסמת על פי החלטתו.
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 להסדר הפשרה גנספח 

 שניהמודעה נוסח 



 

 

 אישור הסדר פשרה בדברהודעה 

 לפינר נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ 39507-07-14ת"צ 

___________ בית המשפט המחוזי מרכז )כבוד השופטת אסתר מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 
נ' בנק דיסקונט לישראל בע"מ  לפינר 39507-07-14ת"צ בפשרה ההסדר נתן פסק דין המאשר את שטמר( 

 .  )להלן: הבנק(

וגדר כחשבון סטודנט )או בשם דומה, כגון היה מ, אשר חשבונם הבנקכל לקוחות : הגדרת הקבוצה
בעמלות  ( וחשבונם חוייבו"אקדמיק תארים מתקדמים" למעט קבוצות ההטבה "בוגרי תואר", ""אקדמיק

ביולי  1, כל זאת החל מיום הבנקבסכום או בשיעור העולה על אלה שהוצגו בתעריפון העמלות או בפרסומי 
 .2016באוקטובר  21עד  2008

 גב' מיה לפינר ומר יובל לפינר : התובעים הייצוגיים

 פר; מס6209105ב , תל אבי32ויצמן  וב: גיל רון, קינן ושות', עורכי דין, מבית לסין, רחבאי כוח הקבוצה
 .office@ronlaw.co.il; כתובת דואר אלקטרוני: 6967676-03טלפון: 

 אדלר ממשרד יגאל ארנון ושות'. -המשיב מיוצג על ידי עורכי הדין בעז פייל וגיתית רמות

כי הבנק גבה מסטודנטים עמלות בסכומים ובשיעורים העולים על אלה  העוסקת בטענהתביעה הייצוגית 
 שהוצגו בתעריפון, בנספח ההטבות לסטודנטים.  

מהסכום שנגבה מהם )מעבר לסכום שהיה  %95הבנק ישיב לחברי הקבוצה שיעור של  :עיקרי הסדר הפשרה
ספח ההטבות(, בתוספת הפרשי על המשיב לגבות על פי השיעורים והתעריפים שהוצגו במועד הרלוונטי בנ

 , בהתאם להוראות הבאות:16%הצמדה וריבית בשיעור ממוצע של 

 המנהלים חשבון אצל המשיב יקבלו את הסכום המגיע להם לחשבונם. חברי הקבוצה לקוחות 

 ש"ח  35שאינם מנהלים חשבון אצל המשיב, וזכאים לסכום העולה על  חברי הקבוצה ללקוחות
 בתם אצל המשיב. תישלח המחאה לפי כתו

 ש"ח יהיו  35-מ ךשאינם מנהלים חשבון אצל המשיב וזכאים לסכום נמו חברי הקבוצה לקוחות
כוח הקבוצה ולהודיע כי הם מבקשים לקבל את הסכום המגיע להם. במקרה -זכאים לפנות אל באי

שלא  כוח הקבוצה, את הסכום המגיע להם. חברי קבוצה-כזה הם יהיו זכאים לקבל, באמצעות באי
יודיעו על רצונם לקבל הסכום המגיע להם, הסכום יועבר לקרן לניהול ולחלוקת כספים, בהתאם 

 )להלן: חוק תובענות ייצוגיות(.  2006-א לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו27-( ו2)ג()20לסעיפים 

 מטעם בית המשפט לפקח על ביצוע ההסדר.צבי שיף מונה חשבון הרואה 

, ובכל מקרה של סתירה בין מודעה זו ופסק הדין של בית המשפט הם המחייביםהנוסח המלא של ההסדר 
 יגברו. ופסק הדין הוראות ההסדר  –או פסק הדין ובין הוראות ההסדר 

כוח הקבוצה, ובאתר -בפנקס התובענות הייצוגיות, וכן אצל באימוצגים הנוסח המלא של ההסדר פסק הדין ו
 .www.ronlaw.co.ilכוח הקבוצה, בכתובת -באיהאינטרנט של 

 נוסח מודעה זו אושר על ידי בית המשפט, והיא מתפרסמת על פי החלטתו.
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