
Anexa 3

Cum se poate transmite o reclamatie la BAFIN?
Prin scrisoare, la adresa: street: Graurheindorfer Straße 108, post code: 53117 Bonn, 
country: Germany  
Prin fax – Fax: + 49 (0)228 4108-1550
Prin E-mail: E-mail: poststelle@bafin.de
Prin intermediul unei aplicatii on -line

Cum se transmite o petitie la Autoritatea de Supraveghere Financiara?
Prin scrisoare, la registratura: NU, cel putin pentru perioada starii de urgenta.
Prin fax – NU
Prin E-mail - NU
Prin intermediul unei aplicatii on -line - DA (In timpul starii de urgenta, aceasta aplicatie a permis 
doar un numar limitat de reclamatii, pana in momentul in care consiliul ASF a fost notificat si a 
remediat dupa cateva saptamani acest abuz fata de consumator)



Precizare
Pentru perioada pandemiei cu COVID – 19, BAFIN nu a restrictionat niciun canal de 
comunicare cu consumatorii de produse financiare.



Repartitia reclamatiilor primite de catre ASF

Art 50 din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României
“Pe durata stării de urgență, autoritățile administrației publice centrale și locale vor lua măsuri 
pentru organizarea activității astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între 
persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.”
Cum asigura ASF o buna comunicare cu publicul in sensul Decretului nr. 195/2020?

- Suspenda canalul de transmitere a reclamatiilor prin intermediul registraturii, canal prin care
erau transmise 7,99% dintre reclamatii;

- Suspenda canalul de comunicare on-line prin e-mail, canal prin care veneau catre ASF 
“doar” 69,34% dintre petitii;

- Suspenda canalul de transmitere prin posta prin care erau transmise 6,45% dintre reclamatii
- Limiteaza numarul de reclamatii care pot fi transmise prin intermediul aplicatiei on-

line, asa cum ASF recunoaste in adresa transmisa catre Parlamentul Romaniei.



Prima de risc pentru anul 2019 a fost de 303,64 lei (in scadere cu 29%).

Aceste reduceri de costuri cu despagubirile s-au reflectat intr-o crestere a tarifului mediu 
RCA cu 5%!!!


