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Procedura și criteriile necesare în vederea înscrierii mediatorilor în Registrul entităților SAL-SOL gestionat de Consiliul de Mediere
[ Data ultimei modificări: 02.10.2017 ]

În conformitate cu Norma Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) nr. 18/2017, mediatorii autorizați de Consiliul de Mediere (CM) pot desfășura medieri pentru persoane juridice care solicită
soluționarea alternativă a litigiilor cu societățile de asigurare-reasigurare autorizate și supravegheate de către ASF.

În vedere specializării profesionale, Institutul de Studii Fianciare (ISF) pune la dispoziția mediatorilor seminarii specializate. Durata unui semniar susținut de ASF și ISF este de aproximativ 6 ore, în urma
acestuia eliberându-se un certificat de participare emis de către ISF. Costul seminarului se stabilește în funcție de numărul de cursanți, pe baza negocierii CM-ISF. Procedura de mediere este cea prevăzută de
cadrul legal în vigoare, neexistând proceduri specifice emise de către ASF, în acest domeniu. ASF reglementează doar activitea SAL pentru persoane fizice prin intermediul SAL-FIN.

ETAPE ȘI CRITERII DE ÎNSCRIERE  în Registrul entităţilor SAL-SOL pe baza Tabloului Mediatorilor activi

Se realizează la cererea mediatorilor cu drept de exercitare a profesiei, mediatori care trebuie să întrunească următoarele condiții:

- să fie înscriși în secțiunea I a Tabloului Mediatorilor;

- să aibă CIF-ul transmis la Consiliul de Mediere;

- să aibă Legitimația de mediator vizată la zi. 

În urma verificărilor ce se vor efectua de Consiliul de Mediere, în cazul întrunirii tuturor condițiilor sus-enumerate, mediatorii doritori vor fi înregistrați în Registrul entităţilor SAL-SOL gestionat de Consiliul de
Mediere.

Ale detalii organizatorice:

- Asigurarea participării mediatorilor - selectați de CM în urma verificării - în echipe de câte 15 persoane la seminariile de formare organizate de ASF și ISF, în scopul pregătirii acestora în aplicarea procedurilor
SAL-SOLîn domeniul asigurărilor, se va realizează în conformitate cu prevederile Protocolului încheiat între CM și ASF în luna august 2017;

- Stabilirea de către ASF a datei, locației, costurilor și a temelor de seminarii se va realiza ulterior, pe baza principiilor agreate de părțile semnatare ale protocolului precizat anterior;

- În urma participării la seminarii, mediatorii care îndeplinesc și condițiile de selecție impuse de ASF vor fi promovați de Consiliul de Mediere în lista ce va fi transmisă spre publicare la ASF.
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