
סיסמאכניסת משרדים רשומים:    שם משתמש

רפואה ומשפטצרכנותבנקאותנזיקיןמקרקעיןפליליםמשפט מסחרי

משפט בינלאומיתעבורהמגזר חקלאימשפט מינהלי בג"ציחסי עבודהדיני משפחה

בנק לאומי חוייב לפצות בגין אי העמדת הלוואה

בתביעה שהוגשה ע"י עו"ד אבי זילברפלד כנגד בנק לאומי, התקבלה טענת
התובעים כי הבנק הפר התחייבותו להעמיד להם הלוואה. הבנק חוייב לפצותם

על נזקיהם, כולל עוגמת נפש.

מועד דווח: 20.02.2012

ביהמ"ש המחוזי בת"א קיבל  טענת לקוחות  עו"ד אבי זילברפלד בתביעתו כנגד
בל"ל, שהבנק הפר חובתו לתת להם הלוואה שסוכמה עימו

בע"פ.נפסק שהתובעים הסתמכו על הסכמתו העקרונית של מנהל הסניף, וכי
אלמלא כן לא היו מיישמים את תוכנית ההבראה, ולפיכך סירוב הבנק לחתום עימם

על הסכם הלוואה נגוע בחוסר תום לב. בל"ל  חוייב  לשלם פיצויים בגין אי

העמדת הלוואה, סך  20,538 משוערך מ-10/02, תוך אימוץ חוו"ד
המומחה מר דוד אברון, מנהל בקרה וניהול בע"מ. כן חוייב הבנק לשלם
לתובעים 75,000  ₪ בגין עוגמת נפש משוערך מ6/08  + סך 30,000 ₪

כשכ"ט עו"ד.

המשרד המדווח: זילברפלד אבי, משרד עו"ד ונוטריון

גורם תקשורת !  צור קשר עם המשרד המדווח

פנייה לקבלת פרטים נוספים ואישור שימוש בידיעה זו
  (מיועד לגורמי תקשורת רשומים)

פנייה לקבלת פרטים נוספים ואישור שימוש בידיעה זו
  (מיועד לגורמי תקשורת מזדמנים, שטרם נרשמו לאתר)

אזהרה ! 

ש שור מפור ש ו/או להסתמך על האמור בידיעה דלעיל מבלי לקבל אי שתמ אין לה

שרד המדווח. מהמ

פסקי דין והחלטות > בנקאות

הכי חדש

18/01/2018

דירה בגבעתיים נמכרה בהליך התמחרות
ב - 1,250,000 ₪

27/12/2017

מיסוי ביטקוין - ערעור מס תקדימי מול

13/12/2017

תוגש תביעה לפירוק שיתוף בנחלה
חקלאית במושב בית יהושע

ידיעות על פסיקה והחלטות

ידיעות על כתבי בי-דין

ידיעות על עסקאות ועסקים

ידיעות ברנז'ה

ראשי  |   על האתר  |   רישום עורכי דין  |   הוספת ידיעה  |   תנאי שימוש  |   צור קשר

אינדקס עורכי דין

נא לבחור תחום עיסוק   
ש  חיפו

 

שר  ש  |   צור ק שימו שום עורכי דין  |   הוספת ידיעה  |   תנאי  שי  |   על האתר  |   רי רא

נדקס עורכי דין - אי

שפט" שאי מ נות בנו שמורות © "מערכת הודעות לעיתו כל הזכויות 
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