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Informare participanti
In situația in care doriti sa efectuati o sesizare/reclamatie catre BCR Pensii SAFPP S.A., aceasta se poate
transmite:
- prin fax, la numarul 021.232.40.35;
- prin e-mail, la adresa pensiibcr@bcr.ro;
- prin posta, la adresa sediului social din Bucuresti, Sector 3, Calea Victoriei, nr. 15, etaj 3, Podium, aripa
sud – sud est.
Suplimentar procedurilor interne de solutionare a sesizarilor/reclamatiilor, va comunicam ca:
Incepand din 19 iulie 2016, participantii la fondurile de pensii private pot apela, gratuit, la un nou
mecanism de rezolvare a litigiilor inainte de a apela la o instanta de judecata, si anume la
solutionarea alternativa a litigiilor (SAL), avand dreptul de a se adresa in acest sens Entitatii de
Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nebancar (SAL-FIN).
Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor (SAL-FIN)
In cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara a fost infiintata Entitatea de Solutionare Alternativa a
Litigiilor in domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN), constituita in baza Ordonantei Guvernului nr. 38/2015
privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre consumatori si comercianti (OG nr. 38/2015), si care ofera
solutionarea unui litigiu in domeniul financiar nonbancar printr-o procedura SAL si functioneaza exclusiv in
cadrul A.S.F.
SAL-FIN este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Regulamentului ASF nr. 4/2016 privind
organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar nonbancar
(SAL-FIN) si procedurilor specifice subsecvente.
SAL-FIN este singura entitate de solutionare alternativa a litigiilor in domeniile in care ASF are competenta,
care organizeaza si administreaza proceduri SAL si are rolul de a reduce numarul litigiilor care merg in
tribunal. Misiunea SAL-Fin este de a organiza solutionarea extrajudiciara a litigiilor financiare non-bancare in
materie de consum, interne si transfrontaliere, prin colaborarea cu experti in domeniul financiar non-bancar
(conciliatori), in mod echilibrat, intr-un termen rezonabil si fara costuri pentru consumatori, in functie de
procedura aleasa de parti si pot propune sau impune o varianta solutionare a litigiului.
Entitatile de SAL sunt entitati extrajudiciare. Acestea implica o parte neutra (de exemplu, un conciliator,
mediator, avocatul poporului, camera de recurs etc.) care propune o solutie sau convoaca cele doua parti
pentru a contribui la gasirea unei solutii.
SAL se ocupa mai ales de cazuri individuale, dar poate examina si mai multe cazuri individuale impreuna in
cazul in care acestea sunt similare. Solutionarea alternativa a litigiilor nu acopera rezolvarea reclamatiilor
clientilor direct de catre comerciant (de exemplu, prin departamentul sau intern de reclamatii din partea
consumatorilor) sau intelegerile amiabile directe intre consumator si comerciant.

Conţinutul prezentei adrese constituie o informaţie confidenţială şi este proprietatea exclusivă a BCR PENSII, SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A. Conţinutul prezentei adrese se adresează numai persoanei fizice sau juridice menţionate ca destinatară, precum şi
altor persoane autorizate să-l primească. În cazul în care nu sunteţi destinatarul menţionat, vă aducem la cunoştinţă că dezvaluirea, copierea, distribuirea sau
iniţierea unor acţiuni pe baza prezentei informaţii sunt strict interzise şi atrag răspunderea civilă şi/sau penală după caz. Dacă aţi primit această adresă dintr-o
eroare, vă rugăm să ne anunţaţi imediat, prin orice mijloc de comunicare. În plus, prezenta adresă şi oricare din toate documentele ataşate nu se vor califica
sub nicio formă drept ofertă de a contracta, nu vor avea efecte obligatorii asupra părţilor implicate şi nu va atrage în mod corespunzător răspunderea acestora,
în absenţa unui contract scris, semnat în mod valabil şi asumat de către părţi, personal sau prin reprezentanti, afară de cazul în care părţile intenţionează să şi
declară în mod expres faptul că atribuie orice altă semnificaţie conţinutului adresei şi/sau a documentaţiei ataşate.
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Ce inseamna S.A.L. pentru consumatori?
Solutionarea alternativa a litigiilor (SAL) se refera la sprijinirea consumatorilor in solutionarea litigiilor cu
comerciantii atunci cand se confrunta cu o problema legata de un produs sau serviciu pe care l-au
achizitionat.
Pentru solutionarea unui litigiu prin aplicarea procedurii SAL, consumatorul trebuie sa isi exprime aceasta
optiune in mod voluntar si sa se adreseze SAL-FIN in scris, direct la sediul SAL-FIN, prin posta sau prin
mijloace electronice de comunicare.
Conditii de accesare de catre consumator a procedurilor SAL:
·
·
·
·
·

consumatorul a incercat sa contacteze comerciantul in cauza pentru a discuta reclamatia sa si a
cautat, ca un prim pas, sa rezolve diferendul direct cu comerciantul;
litigiul nu este promovat cu rea-credinta sau nu este ofensator;
litigiul nu este sau nu a fost analizat anterior de catre o alta entitate SAL sau de catre o instanta
judecatoreasca;
consumatorul a prezentat reclamatia catre SAL-FIN in termen de un an de la data la care acesta,
dupa caz, a prezentat reclamatia comerciantului sau de la data savarsirii faptei ce a dat nastere
litigiului ori, in cazul faptelor continue, de la data incetarii acestora;
instrumentarea unui astfel de litigiu nu ar afecta in mod grav functionarea eficienta a SAL-FIN;

Solutionarea alternativa a litigiilor (Procedura SAL) este gratuita pentru consumator, cu exceptia cazului in
care sunt solicitate expertize, traduceri de documente sau alte probe suplimentare, caz in care cheltuielile
vor fi suportate de catre partea care le solicita.
Contact SAL-FIN
Entitatea de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Financiar Non-Bancar (SAL-Fin) - www.salfin.ro
Adresa: Str. Stelutei nr. 2, sector 1, Bucuresti, etaj 2
Adresa de corespondenta: Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, cod postal 050092, Bucuresti
Telefoane: 0800.825.627
Fax registratura: 021.659.60.51 si 021.659.64.36
E-mail: office@salfin.ro
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