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Notă privind propunerile de aprobare a Normei privind comercializarea prin mijloace 

electronice a contractelor de asigurare 

 

 

 

1. Sumar: 

Luând în considerare numărul în creștere a web site-urilor care comercializează polițe de 

asigurare, considerăm că este necesară reglementarea acestui aspect. Indiferent de forma în care 

se oferă spre vânzare produsul de asigurare, consumatorul trebuie să aibă acces la informații și 

totodată să existe un nivel de protecție adecvat. 

În vederea protejării intereselor consumatorilor (asigurați), considerăm că, indiferent de 

metodele de comunicare, produsul ales de către asigurat ar trebui sa-i satisfacă nevoile. Pentru ca 

acest lucru să se întâmple este imperios necesar ca asigurații să aibă acces la toate informațiile 

referitoare la asigurare, astfel încât să înțeleagă tipul de produs oferit și în final să facă alegerea 

cea mai bună. Mediul on-line este un canal important de informare, iar o conduita etică și 

profesionistă a operatorilor va susține încrederea publicului în sistemul de asigurări. 

 

2. Expunere de motive: 

 

 Au fost identificate o serie de aspecte negative sau potențial periculoase pentru piața de 

asigurări și încrederea consumatorilor în acest sistem. Menționăm în această categorie site-uri 

care nu prezintă date de identificare ale operatorului și, mai cu seamă, nu prezintă datele de 

înregistrare în Registrul Asigurătorilor sau în Registrul Brokerilor, respectiv datele brokerului în 

numele căruia operează. În aceste condiții, nu există premise pentru ca personalul care vinde 

asigurări generate de aceste site-uri să dețină calificările necesare și impuse de legislația în 

vigoare. 

Consumatorul de asigurări este expus riscului de a achiziționa polițe de asigurare de la 

operatori “fantomă”, astfel încât se impune dezvoltarea unui cadru legal, ținând cont de 

specificul vânzărilor on-line. 

 

3. Propunerea inițiatorului 

 

Având în vedere cele menționate mai sus, propunem aprobarea proiectului de Normă 

privind comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare, în vederea 

publicării pe site-ul A.S.F. pentru o perioadă de 30 de zile pentru consultare publică.  

 

 

 

 

 


