הודעה על אישור הסדר פשרה
בהתאם להוראות חוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו"( 2006-החוק")
בהמשך להודעה שפורסמה ביום  8בנובמבר  ,2021ניתנת בזאת הודעה בהתאם לסעיפים (19ג)( )2(-)1ו(25 -א)()4
לחוק ,כי לא הוגשו התנגדויות וכי ביום  15במארס  2022ניתן על-ידי בית המשפט השלום בתל אביב-יפו ("בית
המשפט") פסק דין ,במסגרתו אושר הסדר פשרה אליו הגיעו סכימה – הדרכה מולטימדיה בע"מ ("המבקשת")
ואלבר ציי רכב (ר.צ) בע"מ ("המשיבה") ,במסגרת ת"צ "( 18491-09-20הסדר הפשרה" ו"-התובענה" ,בהתאמה).
עניינה של התובענה (לאחר שתוקנה) בטענת המבקשת לפיה לקוחות עסקאות ליסינג (החכר) של המשיבה אשר
הרכב שהוחכר להם נגנב או אבד אובדן גמור (טוטאל-לוס) ,נדרשים לשלם למשיבה דמי השתתפות עצמית בניגוד
לדין.
הגדרת הקבוצה שעליה חל ההסדר :כל לקוח של המשיבה אשר בשבע השנים שקדמו להגשת בקשת האישור
התקשר עמה בחוזה להחכרת רכב ("ליסינג") ,וכאשר רכבו נגנב או עבר תאונה אשר הובילה לאובדן גמור של הרכב
("טוטאל לוס") נדרש לשלם דמי השתתפות עצמית למשיבה בגין כך ("חברי הקבוצה").
תיקון הסכמי התקשרות ופיצוי לציבור :המשיבה תערוך את הסכמי ההתקשרות הסטנדרטיים החדשים שלה
ביחס לשירותי הליסינג הפרטי למשקי בית הכולל כיסוי אחריות בגין נזקים ,באופן שהיא תחדל מלגבות לפיהם
דמי השתתפות עצמית באירועי אובדן גמור וגניבה.
המשיבה מזמינה בזאת את ציבור לקוחותיה שהתקשרו עמה החל משנת  2013בהסכם לרכישת שירותי ליסינג
פרטי ל משקי בית ,אשר כולל שירותי כיסוי אחריות בגין נזקים ,ואשר רכבם נגנב או עבר אירוע אובדן גמור במהלך
תקופת ההתקשרות ,ואשר נגבו מהם דמי השתתפות עצמית ואשר לא זוכו לאחר מכן ,לפנות אליה עד ליום 18
בדצמבר  ,2022באופן מפורט ובצירוף אסמכתאות ככל שניתן ,על מנת שתיבחן זכאותם לקבל תשלום כספי ,וזאת
לכתובת הדוא"ל .pniyot@albar.co.il
המשיבה תבדוק כל פניה וככל שיימצא שהיא עונה על הדרישות המפורטות לעיל ,תעביר לפונה בתוך  14ימים
סכום שיהווה  45%מדמי ההשתתפות העצמית (הנומינאלית) שנגבו ממנו ,וזאת עד לערך כולל של  45,000ש"ח.
במידה שתיוותר יתרה בין הפיצוי לבין הסכום שחולק ,המשיבה תתרום את שוויה בשירותים לעמותות הנדרשות
לשירותי רכבים ,שירותי השכרת רכבים מסוגים שונים.
שכר טרחה וגמול :בית המשפט אישר תשלום שכר טרחת עורך-דין וגמול למבקשת ,שלא על חשבון או מתוך
ההטבות לחברי הקבוצה על-פי הסדר הפשרה ,כדלקמן 16,000 :ש"ח (שישה עשר אלף שקלים חדשים) בתוספת
מע"מ כדין ,בגין שכר טרחת עורך דין לב"כ המבקשת;  11,000ש"ח (אחד עשר אלפים שקלים חדשים) ,בתוספת
מע"מ כדין ,בגין גמול למבקשת.
זכות עיון :הסדר הפשרה המלא עומד לעיון חברי הקבוצה במזכירות בית המשפט וכן בתיאום מראש במשרדי ב"כ
המבקש ,בדוא"ל ובאתר האינטרנט של המשיבה ( :)www.albar.co.ilב"כ המבקשת ,עילי מימן מרחוב התע"ש 20
(בית הפעמון) ת.ד  ,548כפר סבא ( 44104טלפון ;09-7652208 :פקסימיליה ;)09-7652207 :ב"כ המשיבה ,עוה"ד
אסף לוין ,דושניק ,לוין ,ארבן ושות' ,עורכי דין ,רחוב הרכבת  ,58תל אביב (טלפון ;03-6148333 :פקס03- :
.)5030880
האמור לעיל מהווה תמצית בלבד של הסכם הפשרה; הנוסח המלא של הסכם הפשרה הוא המחייב.
מודעה זו מתפרסמת בהתאם לפסק-דינו של בית המשפט.

