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Deciziile adoptate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară - 20.09.2017

București, 20 septembrie 2017 – În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat măsuri privind cadrul de funcţionare a pieţelor financiare
nebancare supravegheate – asigurări, piaţă de capital şi pensii private, printre care:

 
A)      Reglementare

Proiectul de Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului ASF nr. 3/2016 privind criteriile aplicabile și procedura pentru evaluarea prudențială a achizițiilor și majorărilor
participațiilor la entitățile reglementate de ASF, în scopul implementării în legislația națională a prevederilor Ghidului comun (EBA, ESMA, EIOPA) privind evaluarea prudențială a achizițiilor
și majorarea participațiilor calificate în sectorul financiar (proiectul va fi afişat pe wwww.asfromania.ro, pentru consultare publică, timp de 20 zile);

Modificarea și completarea Regulamentului nr. 4/2016 privind organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-Fin), rezultat în
urma consultării publice (regulamentul va fi transmis, spre publicare, Monitorului Oficial al României; va face subiectul unui comunicat transmis separat).

 

B)     Supraveghere şi control

Sancționarea societății Gemaral Broker de Asigurare S.R.L. cu interzicerea temporară a exercitării activității;

Respingerea unei plângeri prealabile formulate împotriva unei decizii a ASF.

C)    Autorizare – Avizare

Numirea domnului Erwin Hammerbacher în funcția de membru și Președinte al Directoratului la societatea BCR Asigurări de Viață Vienna Insurance Group S.A.;

Numirea domnului Stoicescu Dan - Mihail pentru un nou mandat de director general la societatea ATE Insurance Romania S.A.;

Modificarea Actului constitutiv al societății Otto Broker de Asigurare S.R.L. (reducere capital social, revocare administrator, structura asociaților);

Autorizarea societăţii Wilson Insurance Broker S.R.L. ca broker de asigurare;

Avizarea a 40 agenţi şi retragerea avizelor pentru alţi 82 agenţi care desfășoară activități de marketing pentru fondurile de pensii facultative și administrate privat.

D)     Diverse

Raportul privind evoluția pieței de asigurări în primul semestru al anului 2017 (va face subiectul unui comunicat transmis separat);

Situația petițiilor înregistrate la ASF în primul semestru al anului 2017 (va face subiectul unui comunicat transmis separat).

*********

Despre ASF

ASF este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea 113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private,
precum şi a pieţei de capital. ASF contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi. Mai multe informaţii
puteţi găsi pe www.asfromania.ro.
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