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טופס תביעה למשתמשים שהם עסק קטן
בעניין Yahoo! Inc. Customer Data Security Breach Litigation
משתמשים שהם עסק קטן צריכים להשתמש בטופס זה להגשת תביעה החזר של הוצאות אימייל מסוימות של עסק קטן תביעות
בגין שירותי ניטור אשראי או פיצוי חלופי ותביעות בגין הוצאות במזומן
התאריך האחרון להגשת טופס תביעה זו הוא 20 :ביולי2020 ,
 .Iהוראות כלליות
אם היה לך חשבון משתמש שהוא עסק קטן של  Yahooבין ה 1-בינואר  2012ל 31-בדצמבר — 2016דהיינו שילמת לYahoo-
או ל Aabaco-על שירותי אימייל לעסק קטן במהלך תקופה זאת—אתה חבר בהסכם הפשרה בתביעה הייצוגית של משתמש
שהוא עסק קטן .חברים בהסכם הפשרה בתביעה הייצוגים משתמשים שהם עסק קטן זכאים לבקש החזר בגין דמי שירותי אימייל
לעסק קטן ששולמו במהלך תקופת התביעה הייצוגית .אם קיבלת הודעת אימייל ממנהל ההסדר בנוגע להסדר פשרה זה בתביעה
הייצוגית .שמוענה אליך ,אזי מנהל ההסדר קבע זה מכבר שאתה חבר בהסכם פשרה בתביעה ייצוגית ,אולם עליך להגיש תביעה
על מנת לקבל פיצוי מההסדר .לפרטים נוספים על ההסדר או כיצד לקבוע אם אתה חבר בהסכם הפשרה בתביעה הייצוגית )אם
לא קיבלת הודעה באימייל( ,יש להיכנס לאתר www.YahooDataBreachSettlement.com.
אם אתה חבר בהסכם פשרה בתביעה ייצוגית של משתמש שהוא עסק קטן ,אתה זכאי להחזר כספי של עד  25%של הסכומים
ששילמת בכל שנה בגין שירותי אימייל לעסק קטן בתקופה שהחלה ב 1-בינואר  2012עד  31בדצמבר ,2016 ,עד למכסה של 500$
בשנה .הסדר כולל קרן של  117.5מיליון  $שתשולם בגין כל התביעות החוקיות של כל החברים בהסדר פשרה בתביעה ייצוגית—
כולל תביעות להוצאות במזומן והוצאות ששולמו על ידי משתמשים בתשלום ומשתמשים שהם עסקים קטנים .כספי הסדר ישמשו
גם לשלם בגין שירותי ניטור אשראי ופיצוי חלופי לאלה אשר יש להם כבר ניטור אשראי ,עלויות התביעה הייצוגית ,ההסדר
האדמיניסטרטיבי ושכר הטרחה ,העלויות וההוצאות של נציג התביעה הייצוגית ועורכי הדין ,שאושרו על ידי בית המשפט .במידה
וסכומים כאלה עולים על  $117.5מיליון ,אזי הסכום של כל תביעה בגין פיצוי חלופי ,הוצאות במזומן והוצאות ששולמו על ידי
משתמשים בתשלום ומשתמשים שהם עסקים קטנים יופחתו באופן יחסי )לפי אחוזים( עד אשר כלל התשלומים יביאו לריקון קרן
ההסדר.
למנהל ההסדר יש הסמכות הבלעדית לקבוע את חוקיות התביעות של הוצאות משתמשים שהם עסק קטן .רק תביעות תקפות
ישולמו .מנהל ההסדר יאשר את התביעה שלך כנגד המידע שיסופק על ידי  Yahooבנוגע למשתמשים שהם עסק קטן .תביעות של
משתמשים שהם עסק קטן כפופות לבדיקה ותיתכן דרישת הגשת מסמכים .המועד האחרון להגשת טופס תביעה של משתמש
שהוא עסק קטן הוא ה 20-ביולי.2020 ,
אם אתה חבר בהסכם פשרה של תביעה ייצוגית ,תוכל גם להגיש תביעות בגין ) (1שנתיים של שירותי ניטור אשראי ללא כל
עלות עבורך ,או פיצוי חלופי במזומן ,אם יש לך כבר ניטור אשראי ,באמצעות מילוי טופס שירותי ניטור אשראי או פיצוי חלופי,
פרק  IVובנוסף ) (2הוצאות במזומן ששילמת כתוצאה מפריצות הנתונים ,באמצעות טופס הוצאות במזומן ,פרקים  VIוVII-
של טופס זה או באינטרנט בכתובת www.YahooDataBreachSettlement.com.אולם ,שירותי ניטור אשראי זמינים רק לבעל/י
החשבון של העסק .שירותי "פתרון הונאה" יהיה זמינים עבור העסקים הקטנים עצמם.
על מנת שנטפל בתביעת משתמש שהוא עסק קטן שלך ,יש למלא את טופס תביעת משתמש שהוא עסק קטן במלואו .ניתן למלא
ולהגיש את טופס תביעה זה באופן מקוון בכתובת www.YahooDataBreachSettlement.com.
או להקליד או להדפיס באופן קריא את כל הפרטים בדיו כחול או שחור ,לענות על כל השאלות להלן ולשלוח את טופס התביעה
המלא ,כולל כל מסמך שייתכן ויידרש ,למנהל ההסדר באמצעות הדואר ,עד לתאריך  20ביולי  ,2020בכתובת הבאה:
Yahoo Security Breach Litigation
c/o Settlement Administrator
PO Box 1760
Philadelphia, PA 19105-1760
 .IIפרטי התובע
תביעה
טופס
בנושא
התכתובות
בכל
אלה
בפרטים
ישתמש
ההסדר
מנהל
של משתמש בתשלום זה וההסדר .אם חל שינוי בפרטים אלה חובה עליך להודיע למנהל ההסדר על השינויים בכתב לכתובת
לעיל.
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שם העסק________________________________________________________________________________________:
שם התובע____________________________________________:
שם פרטי

___________ _____________________________
שם אמצעי שם משפחה

שם/ות אחר/ים אם יש ___________________________________________________________________________

שם הנציג )אם מישהו אחר מגיש תביעה זאת עבור האדם ששמו מצוין בתביעה(:
__________________________________________________________________________________
כתובת אימייל – שורה _____________________________________________________________________________:1
רחוב

כתובת אימייל – שורה ) 2אם יש(________________________________________________ :
מספר דירה/סוויטה/קומה

עיר _____________________________________________________ :מדינה___ ___ :

מיקוד___ ___ ___ ___ ___ :

ארץ _____________________________________________________ :מיקוד זר___ ___ ___ ___ ___ :

) __ __ __ ( __ __ __ __ __ __ __ -
מספר טלפון בבית

) __ __ __ ( __ __ __ __ __ __ __ -
מספר טלפון בעבודה

) __ __ __ ( __ __ __ __ __ __ __ -
מספר טלפון נייד

כתובת אימייל נוכחית. ________________ @_________________________________________________ :
____________

___ ___ ___ ___ ___ ___ / ___ ___ /
____ ____
תאריך לידה )חח/יי/שששש(

____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____
מספר התביעה כפי שנמסר על ידי מנהל ההסדר )אם ידוע(

 .IIIתיעוד החשבונות
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רשימת כל חשבונות המשתמש שהוא עסק קטן שהיו ברשותך בין ה 1-בינואר  2012ו 31-בדצמבר ) 2016מצורפים עמודים
נוספים ,אם יש צורך(:
מספר השנים של שירות אימייל
בתשלום

שם חשבון
.

@
@

.

@

.

@

.

@

.

IV:שירותי ניטור אשראי או תשלום מזומן חלופי
תוכל להגיש תביעה בגין שנתיים של שירותי ניטור אשראי לכל הפחות ,ללא עלות עבורך ,באמצעות מילוי חלק זה .שירותי ניטור אשראי מיועדים
לסייע להגן עליך משימוש לא חוקי אפשרי בפרטים האישיים שלך אשר ייתכן שנחשפו כתוצאה מהפריצות לנתונים של  .Yahooשירותי ניטור
אשראי יספקו לך התראות במקרה שמישהו משתמש באופן לא חוקי בפרטים האישיים שלך וגם שירותי הגנת זהות חשובים אחרים .שירותי
ניטור אשראי יסופקו פעם אחת לכל אדם ולא פעם אחת לכל חשבון.

אולם ,שירותי ניטור אשראי זמינים רק לבעל/י החשבון של העסק .שירותי "פתרון הונאה" יהיה זמינים עבור העסקים הקטנים
עצמם.
לחלופין ,אם ניתן לבדוק שיש לך שירותי ניטור אשראי או הגנת זהות בהם תשתמש לכל הפחות במשך  12חודשים ,תוכל להגיש תביעה לתשלום
מזומן בסך של  ,100$למרות שסכום זה יכול להיות עד  358.80$פחות או יותר ,בכפוף למספר התביעות המוגשות.

תביעות לפיצוי חלופי עשויות לדרוש ביצוע בדיקות והגשת מסמכים.
לקבלת שירותי ניטור אשראי או פיצוי חלופי מההסדר ,יש לבחור אפשרות אחת בלבד מהאפשרויות להלן.
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אפשרות ) 1שירותי ניטור אשראי( :ברצוני לקבל שירותי ניטור אשראי/פתירת הונאות .אני מבין ששירותי ניטור אשראי
יסופקו לכל הפחות לשנתיים ,החל מהמועד שבו אני מפעיל את השירותים .אני מבין שאקבל קוד הפעלה והוראות כיצד
להירשם לשירותי ניטור אשראי ממנהל ההסדר ,במועד מאוחר יותר .הוראות ישלחו באימייל ,אלא אם לא מסרתי כתובת
אימייל .במקרה כזה ההוראות ישלחו בדואר.
אפשרות ) 2פיצוי חלופי( :ברצוני לקבל פיצוי חלופי .אני מבין שתשלום זה יהיה בסך של  ,$100אולם הוא יכול להיות נמוך
יותר או עד לסך של  ,$358.80בכפוף להשתתפות בהסדר .אני מאשר בזה )יש לסמן את הכול אם ברצונך לקבל פיצוי
חלופי(:
החל מהיום ,יש לי מידה מסוימת של ניטור אשראי והגנת זהות.
הצטרפתי לשירותי ניטור אשראי או הגנת זהות בתאריך הבא__ __ __ __ / __ __ / __ __ :
שם חברת ניטור האשראי או הגנת הזהות שלי הוא:
אשתמש בשירותי ניטור האשראי או הגנת הזהות עד ל__ __ __ __ / __ __ / __ __ -
)לכל הפחות )על תאריך זה להיות לפחות  12חודשים מתאריך הגשת טופס תביעה זה(.
אני בהחלט מוותר על זכותי לשירותי ניטור אשראי הזמינים באפשרות .1
 .Vהוראות כלליות בנושא הוצאות במזומן
אם אתה סבור שהוצאת כסף או איבדת זמן או כסף בהקשר לפריצות הנתונים ,אזי אתה יכול להגיש תביעה להחזר .הוצאות במזומן ששולמו מ-
 1בינואר  2012ועד היום ,ואשר בגינן ייתכן שישולם החזר ,כוללות ,אולם לא מוגבלות:



לעלויות בגין שירותי ניטור אשראי או הגנת זהות שקיבלת )עד למועד שבו שירותי ניטור האשראי הפכו זמינים
כתוצאה מהסדר זה(.



להחזר בגין אבדן ,דמים או חיובים שאירעו כתוצאה מהונאה או גנבת זהות הקשורות לשימוש לרעה אפשרי
בשם שלך ,כתובת האימייל שלך ,מספר הטלפון שלך ,תאריך הלידה שלך ,הססמה שלך ושאלות אבטחה ב-
 Yahooאו מתכנים של חשבון האימייל שלך ,כגון תכתובות ורישומים פיננסיים הכוללים כרטיסי אשראי,
חשבונות בבתי עסק ,בנקאות ,ססמאות חשבון ,מסמכי מס הכנסה ומספרי ביטוח לאומי מעסקאות שבוצעו
באמצעות אימייל )"פרטים אישיים”(.



דמים מקצועיים ועלויות אחרות ששולמו כתוצאה מטיפול בהונאה או גנבת זהות ,כולל החזרי מס מזויפים והונאה
או גנבת זהות אחרות ,הקשורות לשימוש לרעה אפשרי בפרטים האישיים שלך.



הוצאות הקשורות בהקפאות אשראי.



הוצאות שונות כגון נוטריון ,פקס ,צילום ,נסיעות וחיובים על שיחות לחו"ל ששולמו בהקשר להונאה או גנבת
זהות הקשורים לשימוש לרעה אפשרי בפרטים האישיים שלך.



אם באפשרותך לתעד באופן הולם הונאה או גנבת זהות שקשורים בשימוש לרעה אפשרי במידע האישי שלך,
ייתכן שאתה זכאי להחזר של עד חמש עשרה שעות שהושקעו בטיפול בעניינים שקשורים לפריצות המידע )לפי
חישוב של  $25לשעה ,או חופשה מהעבודה לפי התעריף לשעה המתועד שלך ,הגדול מביניהם( או ,אם אין
באפשרותך לספק תיעוד ,עד חמש שעות עבור זמן שהושקע בטיפול בעניינים שקשורים לפריצות מידע$25 ,
לשעה או חופש שלקחת מהעבודה בתעריף לשעה המתועד שלך ,הגדול מביניהם.

רשימה זו מספקת דוגמאות בלבד ועלויות אחרות בשל אחת או יותר מפריצות נתונים עשויות גם הן לזכות בהחזר כספי .אולם ,חובה עליך להיות
מסוגל לתעד את תביעתך.
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למנהל ההסדר יש הסמכות הבלעדית לקבוע את חוקיות התביעות של הוצאות במזומן .רק תביעות תקפות ישולמו .במידה וניתן לתעד ולתקף
באופן מתאים חלקים של התביעה בלבד ,רק חלקים אלה ישולמו .במידה והסכומים הדרושים למימון תביעות חוקיות עולים על סכום קרן ההסדר,
התשלומים במזומן לתביעות חוקיות יופחתו על בסיס פרו-רטה.

.VI

תיעוד הנזק

לתביעת עלויות הקשורות לפריצות הנתונים של  ,Yahooיש למלא את הפרטים להלן )יש לצרף דפים נוספים לפי הצורך(:
סוג עלות
)יש למלא את כל מה
שרלוונטי(

תאריך משוער של הנזק

סכום הנזק

__ __ __ __ __ / __ __/
__

__ __ __ __ __ __ / __ __/

תיאור המסמכים לתמיכה
))יש לציין מה אתה מצרף ומדוע(
דוגמאות :דף חשבון עם חיובים לא מורשים
מודגשים; תכתובות ממוסד פיננסי המסרב לבצע
לך החזר בגין חיובים במרמה

 נזקים וחיובים
הונאה שלא הוחזרו

בגין

 דמים מקצועיים ששולמו
בהקשר לגנבת זהות או
החזרי מס כוזבים
 אבדן ריבית ונזקים
אחרים הנובעים מעיכוב
בהחזר מס לאומי ו/או
פדרלי בהקשר למילוי
טופס החזר מס במרמה
 הקפאת אשראי

)חח/יי/שש(

__ __ __ __ __ / __ __/
__

)חח/יי/שש(
__ __ __ __ __ / __ __/
__

)חח/יי/שש(

__ __ __ __ __ / __ __/
__

)חח/יי/שש(
 ניטור אשראי שהוזמן
לאחר חודש ינואר
 2012ועד לתאריך שבו
שירותי ניטור אשראי
הפכו לזמינים באמצעות
הסדר זה

 הוצאות שונות כגון
נוטריון ,פקס ,משלוח,
צילום ,נסיעות ושיחות
טלפון לחו"ל
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)חח/יי/שש(

__ __ __ __ __ __ / __ __/

)חח/יי/שש(

__ __ __ __ __ __ / __ __/

)חח/יי/שש(

דוגמאות :קבלה על שכירת שירותים לסיוע
בטיפול בגנבת זהות ,טופס חשבונאי לבקשה
חוזרת להחזר מס
דוגמאות :מכתב ממס ההכנסה או מהמדינה
בנוגע להונאה במיסוי על שמך ,מסמכים
המציינים את הזמן שחיכית לקבלת החזר המס
וסכום החזר המס
דוגמאות :הודעות או דפי חשבון המשקפים
תשלום בגין הקפאת אשראי:

__ __ __ __ __ __ / __ __/

)חח/יי/שש(
דוגמה :קבלות או דפי חשבון המשקפים רכישות
שהתבצעו עבור שירותי ניטור אשראי

__ __ __ __ __ / __ __/
__

)חח/יי/שש(

__ __ __ __ __ / __ __/
__

)חח/יי/שש(

__ __ __ __ __ __ / __ __/

)חח/יי/שש(

__ __ __ __ __ __ / __ __/

)חח/יי/שש(
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דוגמה :חשבונות טלפון ,גז ,משלוח ,רשימה
מפורטת של מקומות אליהם נסעת )דהיינו תחנת
משטרה ,משרד מס הכנסה( ,ציון הסיבה לנסיעה
)דהיינו דוח משטרה או מכתב ממס ההכנסה
בנושא החזר המס הכוזב( ומספר הקילומטרים
שנסעת
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יש לספק תיאור מפורט:
 אחר )יש לספק תיאור
מפורט(

__ __ __ __ __ / __ __/
__

)חח/יי/שש(

__ __ __ __ __ __ / __ __/

)חח/יי/שש(

 .VIIתביעות לשעות נוספות
אם ,בנוסף לעיל ,הקדשת זמן לטיפול בבעיות הקשורות לאחת או יותר מפריצות הנתונים ,תוכל לקבל פיצוי בסך של  25$לשעה או חופשה ללא
תשלום מהעבודה בתעריף לשעה שלך בפועל ,הגדול מביניהם ,עד ל 15-שעות ,לתביעות שתועדו .אם לא ניתן להגיש תיעוד ,תוכל לקבל פיצוי
של  25$לשעה או חופשה ללא תשלום מהעבודה בתעריף לשעה שלך בפועל ,הגדול מביניהם ,עד ל 5-שעות.

•

אם הקדשת זמן לפתרון בעיות הקשורות לאחת או יותר מפריצות הנתונים של  ,Yahooיש לציין את מספר השעות כאן:

•

אם לקחת חופשה ללא תשלום מהעבודה ,יש להגיש תיעוד על מספר השעות שנעדרת מהעבודה ,ואת השכר שלך לשעה )דהיינו דוח
שעות או הצהרה מהמעביד שלך(.

•

יש להסביר בפירוט מה גרם לצורך להקדיש זמן רב יותר ומדוע נדרש הדבר:
__________________________________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________________________________
__
__________________________________________________________________________________________
__

•

יש גם להגיש תיעוד זמין בנוגע להונאה ו/או גנבת זהות אפשריות אשר גרמו לצורך להקדיש זמן )דהיינו מכתב ממס הכנסה ,תלונה
במשטרה(.
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בחירת אמצעי התשלום
לתשלום של החזר בגין דמי משתמש שהוא עסק קטן ,תביעות לפיצוי חלופי )אם הוגשה תביעה בפרק  (IVוהוצאות במזומן
)אם הוגשה תביעה בפרקים  VIו (VII-ברצוני לקבל את התשלום שלי ,אם יאושר ,באמצעות )יש לבחור אפשרות אחת
בלבד(:
המחאה על שמי כיחיד בכתובת לעיל.
הפקדה ישירה* כתובת אימייל._________@_____________________________________ :
___________
*אם בוחרים בהפקדה ישירה ,ייצרו אתך קשר בכתובת האימייל שמסרת לעיל ,לפני חלוקת התשלומים ,למסירת פרטי הבנק
שלך באמצעות אתר מאובטח ,לביצוע התשלום .יש למסור את כתובת האימייל שלך על מנת שמנהל ההסדר יוכל ליצור קשר
עמך.
 .VIIIאישור
אני מצהיר בזאת בשבועה שכל המידע שמסרתי בטופס התביעה ידוע לי באופן אישי וכי מידע זה הוא אמתי ונכון למיטב ידיעתי.

__________________________________________________________________
___ ___ ___
תאריך
חתימת התובע

___ ___ ___ / ___ ___ /

אם התובע הוא לא האדם הממלא את הטופס ,יש למסור גם כדלקמן:

__________________________________________________________________
___ ___ ___
תאריך
חתימת הנציג

___ ___ ___ / ___ ___ /

תפקיד האדם החותם בשם התובע ,אם אינו האדם ,לדוגמה ,מוציא לפועל ,נשיא ,נאמן ,אפוטרופוס וכיו' )יש לספק הוכחה על הסמכות
לפעול בשם התובע(.
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