
Constatări punctuale
ale anumitor practici în domeniul asigurărilor de 
viață cu posibil potențial semnificativ de a afecta 
drepturile și interesele consumatorilor de servicii 

de asigurare și 
măsuri necesare aferente

Direcția Protecția Consumatorului



D.P.C. asigură protejarea şi apărarea drepturilor consumatorilor 
de servicii financiare nebancare împotriva practicilor incorecte 
sau frauduloase

prin:

 urmărirea respectării prevederilor legale și pentru educarea şi promovarea încrederii
în serviciile, produsele şi instrumentele financiare specifice pieţelor nebancare

 acţiuni preventive specifice de monitorizare, verificare, avertizare, corectare și
eliminare a deficienţelor, practicilor incorecte, abuzive sau neautorizate a 
entităţilor reglementate și supravegheate de A.S.F., în conformitate cu prevederile legale
incidente; 

 urmărirea modului în care entităţile informează consumatorii și își îndeplinesc
corect obligaţiile referitoare la efectuarea de analize de risc la momentul lansării sau
vânzării unui serviciu sau produs financiar,

 analizarea și verificarea conduitei entităţilor în raport cu un consumator şi
elaboreaza ̆ note fundamentate privind oportunitatea declanşării unor acţiuni de control; 



D.P.C. asigură protejarea şi apărarea drepturilor 
consumatorilor (2)

 efectuarea monitorizării cu privire la posibile practici incorecte, 
frauduloase, clauze contractuale care pot avea caracter abuziv
asupra unui consumator de servicii și produse financiare nebancare
oferite pe teritoriul României, servicii/produse/instrumente financiare
neautorizate, furnizarea de informaţii neconforme sau
incomplete şi publicitatea înşelătoare și comparativă,

 identificarea, prin soluţionarea petiţiilor, a deficiențele şi a 
practicilor incorecte sau frauduloase existente în activitatea
entităţilor supravegheate, formulează recomandări conducerii
entităţilor în scopul apărării drepturilor consumatorilor, 

 urmărirea, prin activitatea de instrumentare a petiţiilor, a modului de 
aplicare a măsurilor stabilite de A.S.F. şi a efectelor acestora în 
activitatea entităţilor supravegheate.



Drepturile de bază ale consumatorilor 
Enumerăm, fără a ne limita, la:

 dreptul de a fi informat – entitățile trebuie să asigure cadrul necesar transparenței, a 
asigurării accesului la informații de interes pentru adoptarea unei decizii raționale, a 
informa simplu, concis, corect, fără a necesita cunoștințe de specialitate din partea 
consumatorului etc.

 dreptul a-și cunoaște drepturile și obligațiile – entitățile asigură informări dedicate 
consumatorilor și desfășoară campanii de informare clare și formulate într-un limbaj 
apropiat acestora (simplu și concis), în medii accesibile ușor, respectiv campanii de 
educare a consumatorilor.

 dreptul de a negocia și a plăti un preț corect și de a putea compara prețurile între 
ele – entitățile asigură în permanență pentru ele însăși și față de consumator un control al 
prețurilor și al evoluției acestora, astfel încât să nu fie permise situații de monopol sau 
cazuri de abuz, fraudă, lipsă de transparență, practici incorecte sau neautorizate, 
publicitate înșelătoare ș.a.

 dreptul de a primi asistență – entitățile asigură asistență consumatorilor printr-un 
sistem accesibil acestora și lipsit de costuri suplimentare.

 dreptul de a avea acces la petiționare și la un sistem de soluționare a disputelor –
entitățile au obligația de a informa și a asigura un acces facil si eficient la toate formele de 
rezolvare a disputelor și litigiilor, la petiționarea către entitate, a informa si susține 
consumatorul în a adresa petițiii către A.S.F., către sisteme alternative de rezolvare a 
disputelor (SAL-FIN)



Mențiune importantă
Aspectele sunt constatate din:

 activitatea de instrumentare a petițiilor pe anul 2015 (168 petiții unice primite 
pentru clasa asigurărilor de viață în anul 2015, din care neplata 
despăgubirilor/valorilor de răscumparare făcând obiectul a 63,69% din total), 

 discuțiile cu anumite entități, a sesizărilor benevole, sau din monitorizarea prin 
sondaj efectuată de către specialiștii A.S.F., 

Aspectele nu reprezintă o prwctică generală și nu sunt general valabile la 
toate societățile de asigurări, dar neluarea de măsuri din timp poate 
determina practici cu risc de generalizare la anumite tipuri de entități 
relaționate cu terți, cu potențial major de afectare a drepturilor consumatorilor, 
mai ales în domeniul asigurării creditelor ipotecare, a celor vândute la telefon, 
prin intermediul call-centerelor, sau al companiilor de utilități, identificând 
anumite practici incorecte, înșelătoare, cu potențial caracter abuziv etc. care 
sunt tratate de legislația specifică a protecției consumatorilor, cea națională, 
sau cea sectorială specifică piețelor financiare.



Transpunerea Directivei 2014/17/UE privind
contractele de credit 

 Art. 9 alin. (11) .........., creditorul, în calitate de agent de asigurare subordonat 
sau brokerul de asigurare:

 a) transmite consumatorului condițiile minime necesare pe care acesta trebuie 
să le îndeplinească pentru a fi luat în asigurare, precum și documentele 
doveditoare necesare în funcție de tipul asigurării și caracteristicile necesare in 
conformitate cu legislatia specifica. In acest sens, acesta transmite 
consumatorului, dacă există o astfel de cerință conform legislației speciale 
aplicabile în domeniul asigurărilor, cel puțin informația cu privire la 
necesitatea prezentării:.................................adeverinta, inspectie risc -
eliminate

 Art. 140. Autoritatea de Supraveghere Financiară elaborează, în termen 
de 6 luni de la data publicării prezentei ordonanțe, legislația secundară 
privind condițiile minime pe care consumatorul trebuie să le îndeplinească, 
pentru a fi luat în asigurare, precum și documentele doveditoare necesare 
evaluării riscului pentru preluarea în asigurare.



Constatări practici

1. Agentul de asigurare nu solicită și nu furnizează întotdeauna toate 
informațiile necesare înțelegerii de către potențialii asigurați a 
implicațiilor nedeclarării corecte și complete a afecțiunilor cu care 
au fost diagnosticați până la acea dată. 

art. 2.204 alin. (2) din Codul Civil, se stipulează următoarele: art. 2.204. 
- (1) din Codul Civil: „În afară de cauzele generale de nulitate, contractul 
de asigurare este nul în caz de declaraţie inexactă sau de reticenţă 
făcută cu rea-credinţă de către asigurat ori contractantul asigurării cu 
privire la împrejurări care, dacă ar fi fost cunoscute de către asigurător, l-ar 
fi determinat pe acesta să nu îşi dea consimţământul ori să nu îl dea în 
aceleaşi condiţii, chiar dacă declaraţia sau reticenţa nu a avut influenţă 
asupra producerii riscului asigurat. Primele plătite rămân dobândite 
asigurătorului, care, de asemenea, poate cere şi plata primelor cuvenite 
până la momentul la care a luat cunoştinţă de cauza de nulitate”.



Constatări practici (2)

2. Agenții de asigurare acordă explicații / informații superficiale potențialilor asigurați
cu privire la elementele specifice produsului, în special asupra riscurilor care sunt
acoperite prin polițele oferite – atașate unor contracte de credit.
3. Evaluarea incorectă a riscului de către societatea de asigurare, prin faptul că nu a
solicitat documente suplimentare.
4. Nu au fost transmise asiguraților contractele de asigurare (polița de asigurare și
condițiile de asigurare) încheiate la distanță, în baza acordului exprimat telefonic de către
contractant la momentul prezentării ofertei, cu mențiunea de a primi prin poștă documentele
respective.

•contravine prevederilor OG nr. 85/2004 privind protecția consumatorilor la
încheierea și executarea contractelor la distanță privind serviciile financiare.

5. Modalitatea necorespunzătoare de vânzare și promovare a produselor de asigurare
către clienți bancari, comercializate prin intermediul unor societăți de tip call-center cu care
este încheiat un contract de prestări servicii, exclusiv prin intermediul telefonului (Call-
Center).
6. Modalitatea necorespunzătoare de vânzare și promovare a produselor de asigurare
prin intermediul societăților de utilități, comercializate prin intermediul acestor societăți.
7. Utilizarea de personal neautorizat/certificat/comunicat. Nu toate persoanele
transmise ca fiind autorizate/înregistrate se regăsesc în Registrul electronic al A.S.F.,
informațiile cu privire la autorizarea persoanelor puse la dispoziție de asigurator pot induce în
eroare consumatorii.



Cadru legal general referitoar la vânzarea 

produsului și la contractul de prestări servicii

OG nr. 85/2004, art. 7 alin. (1) Furnizorul va comunica consumatorului, în totalitate,
termenii şi condiţiile contractuale şi informaţiile prevăzute la art. 4 şi 6, în scris, pe hârtie
sau pe orice suport durabil disponibil şi accesibil consumatorului, în timp util, înainte ca
acesta să aibă obligaţii rezultate din semnarea unui contract la distanţă sau din
acceptarea unei oferte a unui astfel de serviciu financiar la distanţă.

Legea nr. 296/2004 privind Codul consumului, republicată, aplicabilă conform art. 1 și
serviciilor financiare, stipulează la art. 27 lit. b) dreptul consumatorilor de a fi
informaţi complet, corect şi precis, asupra caracteristicilor esenţiale ale
produselor şi serviciilor, astfel încât decizia pe care o adoptă în legătură cu acestea
să corespundă cât mai bine nevoilor lor, precum şi de a fi educaţi în calitatea lor de
consumatori.

Art. 75 stipulează că Orice contract încheiat între comercianţi şi consumatori,
pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii, va cuprinde clauze
contractuale clare, fără echivoc, pentru înţelegerea cărora nu sunt necesare
cunoştinţe de specialitate (!!!), iar art. 78 interzice comercianţilor stipularea de
clauze abuzive în contractele încheiate cu consumatorii. O clauză contractuală este
considerată a fi abuzivă conform art. 79 dacă nu a fost negociată direct cu
consumatorul și creează, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, un
dezechilibru semnificativ între drepturile și obligațiile părților, în detrimentul
consumatorului şi contrar cerinţelor bunei-credinţe.



Legea nr. 193/2000 privind clauzele considerate ca fiind abuzive:
•dau dreptul profesionistului de a modifica unilateral clauzele 
contractului, fără a avea un motiv întemeiat care să fie precizat în 
contract.
•obligă consumatorul să se supună unor condiţii contractuale despre care 
nu a avut posibilitatea reală să ia cunoştinţă la data semnării contractului;
•obligă consumatorul să îşi îndeplinească obligaţiile contractuale, chiar şi 
în situaţiile în care profesionistul nu şi le-a îndeplinit pe ale sale;
•dau dreptul profesionistului să prelungească automat un contract încheiat 
pentru o perioadă determinată, prin acordul tacit al consumatorului, dacă 
perioada-limită la care acesta putea să îşi exprime opţiunea a fost insuficientă;
•dau dreptul profesionistului să constate unilateral conformitatea 
produselor şi serviciilor furnizate cu prevederile contractuale;
•dau dreptul exclusiv profesionistului să interpreteze clauzele 
contractuale;
•dau dreptul profesionistului să transfere obligaţiile contractuale unei 
terţe persoane - agent, mandatar etc. - fără acordul consumatorului, dacă 
acest transfer serveşte la reducerea garanţiilor sau a altor răspunderi faţă 
de consumator;

Cadru legal general 



Constatări practici (3)

8. Din instrumentarea dosarelor de daună deschise pentru asigurările de viață
atașate creditelor s-a constatat că, în condițiile de asigurare nu este precizat un
termen de instrumentare / plată a despăgubirii / indemnizației solicitate de
către asigurați / beneficiari, de la data completării dosarului cu toate documenetele
solicitate.
9. Din conținutul petițiilor s-a constatat că, în cazul contractelor de asigurare de
grup încheiate între bancă și asigurători, în momentul încheierii unor contracte
de credit, clienții sunt informați că dețin o asigurare de viață, devenind
Membri asigurați prin semnarea certificatului de asigurare, fără însă a intra în
posesia tuturor informațiilor necesare, respectiv a condițiilor de asigurare ale
asigurării de viață de grup.
10. Au fost reclamate clauze potențial abuzive – petenții au reclamat faptul că nu
au posibilitatea de a negocia clauzele contractului de asigurare, fiind obligați
să accepte sau nu condițiile respective de asigurare.



Măsuri pe termen scurt recomandate a fi aplicate (1)

1. Aplicarea art. 2.204 alin. (2) din Codul Civil în sensul apărării drepturilor 
consumatorilor de bună credință, considerați astfel până la eventuala dovedire 
a relei credințe.

2. Analizarea prevederilor legale menționate anterior și modificarea practicilor 
și contractelor dintre părți pentru armonizare cu legislația specifică. 
Simplificarea și cuprinderea de clauze contractuale clare, fără echivoc, pentru 
înţelegerea cărora nu sunt necesare cunoştinţe de specialitate (financiară, 
medicală etc).

3. O mai bună informare a consumatorilor în ceea ce privește condițiile de 
asigurare aferente produselor oferite, inclusiv prin postarea acestora pe site-
urile agenților de asigurare subordonați sau prin link-uri de direcționare către 
site-urile societăților de asigurare ofertante.

4. Includerea în Condițiile de asigurare a unor termene pentru 
instrumentarea dosarelor/plata indemnizațiilor, după completarea 
dosarului cu toate documenetele solicitate.

5. Obligativitatea agentului de asigurare de a pune la dispoziția 
consumatorului un exemplar din condițiile de asigurare, semnat de 
părțile contractante pe fiecare pagină, la momentul semnării contractului de 
credit.



Măsuri pe termen scurt (2)

6. Obligativitatea agentului de asigurare subordonat de a comunica 
consumatorului condițiile detaliate necesare pe care acesta trebuie să 
le îndeplinească pentru a fi luat în asigurare, precum și documentele 
doveditoare necesare în acest sens. Solicitarea unei adeverințe de la 
medicul de familie care să ateste daca suferă de vreuna dintre bolile 
pentru care nu poate fi preluat în asigurare sau care se încadrează la 
capitolul „Excluderi” , și/sau detaliarea în limbaj curent a afecțiunilor 
necesare a fi declarate prin bifarea expresă a fiecărei afecțiuni de 
declarat, în parte, inclusiv pentru cele din lista de excluderi. Bifarea este 
necesar să se realizeze de către asigurat.

7. Obligativitatea societății de asigurare ca, la momentul primirii solicitării de 
intrare / înrolare în asigurare din partea agentului de asigurare subordonat 
să efectueze o verificare a corectitudinii declarațiilor primite de la 
potențialul asigurat și, în cazul în care constată inadvertențe, să solicite 
documente suplimentare, în vederea evaluarii corecte a riscului.



Măsuri pe termen scurt (3)

8. Măsuri de formare profesională continuă a agenților de asigurare 
subordonați și de verificare continuă a activității acestora. Este 
obligatorie utilizarea doar de personal autorizat/certificat cu 
respectarea tuturor cerințelor legale.

9. În situația în care creditul este rambursat anticipat și există un contract de 
asigurare atașat creditului, consumatorul să poată opta fie pentru 
menținerea în vigoare a contractului de asigurare, cu încheierea unui act 
adițional în vederea schimbării beneficiarului asigurării, fie pentru 
încetarea valabilității acestuia cu posibilitatea restituirii diferenței de primă 
aferentă perioadei rămase de asigurare neexpirate, conform prevederilor 
condițiilor de asigurare.

10. Măsuri de educație financiară a consumatorilor de asigurări.



Măsuri pe termen mediu

 Elaborarea unei Norme care să reglementeze 
luarea în asigurare în cazul contractelor de grup, a 
creditelor ipotecare, a contractării prin telemarketing 
si care să susțină transpunerea Directivei 17



Protecția consumatorilor
Să vorbim despre piața financiară nebancară

Cine sunt consumatorii?

6.459.626 participanți în Pilonul II și  
373.437 participanți în Pilonul III

319.510 investitori în FDI 
și 91.610 investitori în FÎI

13.512.725 contracte de asigurare în vigoare, 
dintre care 10.176.751 contracte de asigurări 
generale și  3.335.974 contracte de asigurări 
de viață*

date la sfârșitul lunii septembrie 2015

* Numărul de contracte nu ia în considerare situația Astra

și mai sunt 8.466.635 acționari 
(conform Depozitarului Central)



Protecția consumatorilor
Să vorbim despre piața financiară nebancară

Direcția Protecția Consumatorilor

Monitorizare, în mod proactiv - practici neconforme, frauduloase, incorecte,
neautorizate, produse inovative, comportamente abuzive, publicitate înșelătoare
ș.a.

Educație, în mod proactiv – informarea consumatorilor, creșterea nivelului de 
bunăstare și a gradului de incluziune financiară

Gestiunea petitiilor, în mod reactiv – instrumentarea petițiilor de la consumatorii
de servicii financiare, clienți ai entităților supravegheate

Relațiile cu publicul – pentru asistenţă de specialitate către consumatori,
recâștigarea încrederii tuturor părților implicate, transparentizarea actului
administrativ



Să vorbim despre piața financiară nebancară

Protecția consumatorilor

CE MONITORIZĂM PRIN OCHII CONSUMATORILOR ?

etapa 1 consumator 
potențial

• respectarea regulilor de transparență către consumator

• programe de educație financiară și de informare a 
consumatorilor potențiali

• avertizare cu privire la activități/firme/produse neautorizate

• monitorizarea publicității înșelătoare  

• monitorizarea practici de vânzare abuzive, agresive sau 
înșelătoare

• mystery shopping

etapa 2 

actul de cumpărare

• relația contractuală (suitability, conținut minim contractual, 
modalități de comunicare ș.a.)

• analiza clauzelor contractuale și a practicilor de vânzare (pentru 
a evita clauzele abuzive, fraude, comportamente înșelătoare 
etc.), monitorizarea caracteristicilor produselor din perspectiva 
nevoilor consumatorilor

• analiza eficienței adaptării produsului/serviciului la 
nevoile/posibilitățile consumatorului

• mystery shopping



Să vorbim despre piața financiară nebancară

Protecția consumatorilor

CE MONITORIZĂM PRIN OCHII CONSUMATORILOR ?

etapa 3 

deținerea 
produsului

• monitorizarea relației furnizor-client (consumator)

• monitorizarea respectării condițiilor de transparență față de consumator

• monitorizarea acordării de asistență consumatorului adecvat nevoilor 
acestuia

• monitorizarea conduitei de business față de consumator (bottom-top 
business conduct)

• corectarea comportamente incorecte, abuzive sau frauduloase sesizate de 
consumator

• mystery shopping

etapa 4

vânzarea/expirarea 
produsului

• derularea actului de vânzare din perpectiva consumatorului

• monitorizarea actului de vânzare și respectarea obligațiilor post-
tranzacționare

• monitorizarea comportamentelor incorect, abuzive, frauduloase  (sesizate 
de consumator) la vânzare, decontare, reînnoirea produsului (nou ciclu)

• mystery shopping



Să vorbim despre piața financiară nebancară

Protecția consumatorilor

Acces la 
servicii 

financiare

Educație 
financiară

Capabilități 
financiare

cunoștințe și 
priceperi

acces la produse 
financiare adecvate 

individual, înțelegerea 
produsului și a riscului

Protecția 
Consumatorului

acțiuni de înlăturare a 
fraudelor, înșelăciunilor, 

practici incorecte și 
neautorizate

Capabilitățile financiare 
sunt importante pentru 
că sunt parte a 
dezvoltării pieței



Să vorbim despre piața financiară nebancară

Protecția consumatorilor

Priorități pentru protecția consumatorilor:

• Monitorizarea regulilor de comportament care pot afecta clienții și piața sau   
încalcă legislația

• Protejarea intereselor consumatorilor în fața abordărilor incorecte sau    
abuzive, a practicilor frauduloase

• Stipularea conţinutului şi a clauzelor minime din cadrul contractelor prevăzute 
de lege

• Implementarea elementelor specifice aferente conduitei de business:
– furnizarea de informații obligatorii – informații imparţiale şi corecte la     

momentul potrivit, transparență, literacy, pentru accesul unui număr mai mare 
de consumatori la piețele financiare

– recomandări obiective și de înaltă calitate – pe baza profilului clientului,  
evitare conflicte interese

– protecția consumatorilor în sine (duty of care) – creșterea responsabili-
tății entităților financiare de a avea grijă de clienți, de exemplu când vând un   
produs riscant la un client care nu-și permite acel produs

• Supravegherea respectării regulilor de conduită și bune practici de către toţi 
operatorii, intermediarii și emitenții din piețele supravegheate

• Asigurarea tratamentului nediscriminatoriu şi acces la produse şi servicii care 
sunt conforme nevoilor



Să vorbim despre piața financiară nebancară

Protecția consumatorilor

Priorități pentru protecția consumatorilor (cont.):

• Reducerea deficitului educațional financiar al populației. 

• Accesul la educaţie şi consiliere specializată, bazată pe nevoi specifice, care să îi 
ghideze pe consumatori

• Administrarea promptă a petițiilor primite și facilitarea depunerii acestora

• Verificarea respectării obligațiilor de informare corectă a consumatorilor și       
investitorilor de către asiguratori, societăţile admise la tranzacţionare pe o piaţă        
reglementată, administratori de fonduri de investiții sau fonduri de pensii private ș.a.

• Susținerea rolului fondurilor de protejare a consumatorilor (Fondul de             
compensare a investitorilor, Fondul de garantare a asiguraților, Fondul de protecție a 
victimelor străzii, Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private).



VĂ MULȚUMIM PENTRU PARTICIPARE!
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