
פשרה הסכם על הודעה

 מיום דינו בפסק כי הציבור לידיעת בזאת מובא ,2006תשס"ו- ייצוגיות, תובענות לחוק )4א)((25 לסעיף בהתאם

 דן מר בין ,13330-05-18 ת"צ במסגרת הפשרה הסדר את אביב, בתל המחוזי המשפט בית אישר 10.11.20

").מקס" (להלן: בע"מ פיננסים איט מקס לבין "),המבקש" (להלן: ברליצהיימר

 הכרטיס שבו הראשון בחודש מלא בשיעור כרטיס דמי מלקוחותיה גובה מקס לפיה המבקש טענת התובענה ביסוד

 מקס על היה לטענתו כאשר מהחודש, חלק בתוקף הכרטיס אם גם מבוטל, שהכרטיס לפני האחרון ובחודש מופעל

 אי כנגד מקוזז הראשון בחודש הכרטיס דמי של מלא חיוב כי מנגד טענה מקס יחסי. באופן הכרטיס דמי את לגבות

שנדחתה. קודמת ייצוגית בתובענה פס"ד במסגרת אושרה זו חיוב שיטת וכי האחרון בחודש חיוב

:כדלקמן הינם הדין בפסק שאושר הפשרה הסכם עיקרי

 כרטיס דמי גבתה לא אך הראשון, בחודש מלא בשיעור כרטיס דמי מקס גבתה ,2019 פברואר לחודש עד .1

 ללקוחות ביחס האישור מבקשת מסתלק המבקש משכך, – בכרטיס החזיק הלקוח שבו האחרון בחודש

 לגבות מקס החלה ,2019 מפברואר החל דין. בית מעשה יחול לא זו קבוצה תת ולגבי פעילים אינם שכבר

יחסי. באופן כרטיס דמי

 המצטברים התנאים שני לגביהם שמתקיימים הלקוחות הם ההסדר יחול עליהם הלקוחות כי נקבע לכן

הבאים:

 השנים משבע (והחל האישור בקשת הגשת במועד מקס של בכרטיס שהחזיק אשראי כרטיס מחזיק כל  

 החזיק שבו הראשון החודש מלוא בגין כרטיס דמי ממנו ונגבו האישור) בקשת הגשת למועד הקודמות

מהחודש; חלק רק בתוקף הכרטיס של היותו חרף ,בכרטיס

2019 פברואר חודש לאחר כרטיס דמי בגינו ומשלם תחליפו) (או כרטיס באותו מחזיק הלקוח  

 ביחס בכרטיס, להחזקה הראשון בחודש ששולמו הכרטיס מדמי 50% של בשיעור יהיה ללקוחות הפיצוי .2

 יבוצע ההחזר ₪. 961,081 הכולל הפיצוי סה"כ בתוקף. היה לא הכרטיס שבה הראשון בחודש לתקופה

 לחשבון יבוצע ההחזר פעיל, אינו שהכרטיס ככל הלקוח. של האשראי לכרטיס פסה"ד ממועד יום 45 בתוך

 פרטי למסור יתבקש בה SMS הודעת ללקוח תשלח מעודכן אינו הבנק חשבון שגם ככל הלקוח. של הבנק

הייצוגיות. התובענות לקרן הסכום ייתרם ההודעה, לאחר גם יאותר לא שהלקוח ככל עדכניים. חשבון

+מע"מ. ₪ 180,000 של בסכום שכ"ט ולב"כ +מע"מ ₪ 60,000 של בסכום גמול למבקש תשלם מקס .3

 לעילות בנוגע מטעמה, מי ו/או אליה שקשור מי כל ו/או מקס מול דין בית מעשה יוצר הפשרה הסדר .4

 משבע (והחל האישור בקשת במועד בכרטיס שהחזיק אשראי כרטיס מחזיק לכל ביחס שבתובענה והטענות

 שבו הראשון החודש מלוא בגין כרטיס דמי ממנו ונגבו האישור) בקשת הגשת למועד הקודמות השנים

 כרטיס באותו מחזיק לקוח אותו כאשר מהחודש, חלק רק בתוקף הכרטיס של היותו חרף בכרטיס, החזיק

)2019 פברואר חודש לאחר בכרטיס החזיק למצער (או היום עד כרטיס דמי בגינו ומשלם תחליפו או אשראי

 דוא"ל: ),03-5607010 (טלפון: גליזר, דביר עו"ד המבקש ב"כ אצל מראש בתיאום לעיון עומד הפשרה הסדר .5

 03- (טלפון: ושות' לוי תדמור ממשרד שובל, עופר עו"ד המשיבה, ב"כ ואצל ;

. דוא"ל: ),6846000

dvir.glayzer@gmail.com

ofer.s@tadmor-levy.com

 לבין הפשרה בהסכם האמור בין סתירה של מקרה בכל המחייב. הוא הפשרה הסכם של המלא הנוסח .6

הפשרה. שבהסכם ההוראות יקבעו זו, בהודעה האמור
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 מתפרסמת והיא חסדאי) השופט (כבוד יפו - אביב בתל המחוזי המשפט בית ידי על אושר זו מודעה תוכן .7

להחלטתו. בהתאם

דביר גליזר, עו"ד

ב"כ המבקש

 עופר שובל, עו"ד יחיאל כשר, עו"ד

ב"כ מקס

2


