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 כינוס אסיפת מבוטחיםהודעה על 

 18מיום  57928-07-21ת"א בתיק אלטוביה(  מגן הנכבד )כבוד השופטבהתאם להחלטת ביהמ"ש 

בעלי פוליסות ביטוח לצורך אישור הסדר בעניין העברת פעילות  המורה על כינוס אסיפת 2021באוגוסט, 

"(, הרינו הראללהראל חברה לביטוח בע"מ )""( שירביטהביטוח של שירביט חברה לביטוח בע"מ )"

 להודיע על קיום האסיפה כדלקמן:

 דימשר)" 4 נתניה, קומה 18יד חרוצים  רחובמשרדי שירביט באסיפת בעלי פוליסות הביטוח תתקיים ב

 .12:00, בשעה 2021בספטמבר  9 ביום "(,שירביט

, לא יימצא בה המניין החוקי, האסיפה תידחה ביום ממועד תחילת האסיפהאם כעבור מחצית השעה 

 תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא. אסיפה הנדחיתהעסקים אחד, לאותה השעה ולאותו המקום. 

 באסיפה ולהביע את עמדתו באשר להסדר המוצעלהשתתף שלא על כל בעל פוליסת ביטוח המעוניין 

מועד לא יאוחר מעל גבי הטופס האמור , להגיש את עמדתו באמצעות טופס הסכמה / התנגדות להסדר

 . במשרדי שירביטתחילת האסיפה, 

המעוניין להשתתף באסיפה, להזדהות באמצעות תעודת ומיופה כוח מטעמו על כל בעל פוליסת ביטוח 

 ג שירביט במועד תחילת האסיפה.זהות שתוצג לנצי

שהתקשר בחוזה ביטוח )פוליסה( עם שירביט אשר בתוקף  לקוח -לענין זה "בעל פוליסת ביטוח" משמע

 במועד האסיפה.

בעל פוליסת ביטוח אשר לא קיבל לידיו עותק מהצעת ההסדר, טופס הסכמה/התנגדות להסדר, טופס 

)בשעות העבודה באסיפה ומסמכים נוספים, יכול לקבלם במשרדי שירביט  פוי כוח לצורך יצוגויי

 .https://www.shirbit.co.ilבאתר האינטרנט של שירביט בכתובת או המקובלות( 

 512904608, ח.פ שירביט חברה לביטוח בע"מ בעניין:

  ממשרד פישר ושות'ב"כ עורכי הדין  על ידי

 , תל אביב146מנחם בגין דרך מרחוב 

 03-6944157; פקסימיליה: 03-6944131טלפון: 

 hsive@fbclawyers.comדוא"ל: 

 520004078.פ. ח ,הראל חברה לביטוח בע"מ ובעניין:

 עורכי הדין ממשרד גולדפרב זליגמן ושות'ב"כ  על ידי

 , תל אביב98יגאל אלון מרחוב 

 03-6089878 פקסימיליה:; 03-6089355טלפון: 

 yael.zhout@goldfarb.comדוא"ל: 
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 ו:כתובתדואר האלקטרוני שלאו  שירביטלמשרדי  ויוגשאו כתב הסכמה/התנגדות יפוי כוח 

legal@shirbit.co.il ,תחילת האסיפה.מועד עד ל 
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שירביט חברה לביטוח 

 בע"מ

 הראל חברה לביטוח בע"מ 

  ע"י משרד עו"ד פישר ושות'
ע"י משרד עו"ד גולדפרב זליגמן 

 ושות'


