Nota de prezentare
Directiva (EU) 2016/97 a Parlamentului European și a Consiliului European din 20 ianuarie
2016 privind distribuția de asigurări (IDD), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene în data
de 2 februarie 2016, abrogă și reformează Directiva 2002/92/EC a Parlamentului European și a
Consiliului European din 9 decembrie 2002 privind intermedierea în asigurări (IMD).
Domeniul de aplicare extins al directivei include forța de vânzare a societățile de asigurare,
intermediarii în asigurari și alți participanți care distribuie produse de asigurare ca activitate auxiliară.
Astfel de asigurări pot fi complementare unui produs sau serviciu.
Pentru a se asigura un nivel adecvat de protecție a consumatorilor în cadrul oricărei activități de
distribuție de asigurări, o societate de asigurare sau un intermediar în asigurări care desfășoară activități
de distribuție prin intermediul unui alt intermediar care distribuie produse de asigurare ca activitate
auxiliara, trebuie să se asigure că acesta îndeplinește anumite cerințe de bază privind informarea
clienților și/sau înregistrarea.
Direcția Reglementare-Autorizare, preocupată de sporirea protecţiei consumatorilor de produse
de asigurare, prin îmbunătăţirea cadrului legislativ privind intermedierea produselor de asigurare,
propune reglementarea mai strictă a activităţilor de intermediere/prestări de servicii de către
intermediarii în asigurări.
În cadrul obligativității conformării privind formarea și pregătirea profesională continuă
a intermediarilor în asigurări conform Normelor privind calificarea profesională şi pregătirea
continuă a intermediarilor în asigurări, puse în aplicare prin Ordinul nr. 9/2012, cu modificările
și completările ulterioare, au fost menționate și categoriile de intermediari pentru care nu este
reglementată în prezent, alocarea codurilor RAF.
Suplimentar, în conformitate cu prevederile art. 14 din Norma nr. 15/2015 privind
comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare, printre persoanele care au
acces în aplicaţia de emitere a poliţelor de asigurare din partea furnizorului de soluţii şi/sau
aplicaţii dedicate pentru comercializarea prin mijloace electronice a contractelor de asigurare,
sunt si acele persoane fizice care sunt angajate la asistenții în brokeraj, persoane juridice, si care
trebuie să fie înregistrate în Registrul Intermediarilor și să dețină un cod RAF.
Prin urmare, dorind să coroborăm prevederile din Normele privind Registrul Intermediarilor în
asigurări și/sau în reasigurări cu cele două norme menționate anterior, considerăm necesară

completarea, în perioada imediat următoare, a prevederilor legislative privind înregistrarea și
alocarea de coduri RAF și pentru categoriile de intermediari, persoane fizice, pentru care nu s-a
prevăzut acest lucru.
Categoriile de intermediari la care facem referire sunt:
- conducătorul/conducătorii activității de intermediere în asigurări în cadrul asistenților în brokeraj,
persoane juridice sau conducătorul executiv al asistentului în brokeraj, persoană juridică, având obiect
unic de activitate;
- persoanele desemnate să desfășoare activitate de intermediere în asigurări în cadrul asistenților în
brokeraj, persoane juridice;
- conducătorii activității de bancassurance;
- persoanele desemnate să desfășoare activitate de intermediere în asigurări în cadrul agentului de
asigurare subordonat, persoană juridică.
Iar in Registrul privind agentii de asigurare, persoane fizice și juridice, pe care asigurătorii au
obligația să-l deschidă și să-l actualizeze, s-a completat tabelul III – anexa 1 la norme, cu date privind
persoanele desemnate să desfășoare activitate de bancassurance în cadrul agentului de asigurare
subordonat, persoană juridică.
Pentru o informare corectă și unitară a consumatorilor de asigurări, în ceea ce privește
identitatea distribuitorului de produse de asigurare, s-a introdus prevederea prin care și brokerii de
asigurare și/sau reasigurare trebuie să elibereze certificate de înregistrare pentru asistenții în brokeraj
persoane juridice și legitimații pentru persoanele fizice care desfășoară activitate de intermediere în
cadrul asistenților în brokeraj persoane juridice.
Facem precizarea că această condiție este prevazută doar pentru asigurători, care au obligația de
a elibera certificate de înregistrare pentru agenții de asigurare persoane juridice, conform prevederilor
anexei nr. 4 la norme.

