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Informații privind Agentul Afiliat  
 
Date de identificare Agent Afiliat: RAIFFEISEN BANK S.A., societate administrat
sediul în București, Clădirea Sky Tower, Calea 
înregistrare 361820, Cod unic de înregistrare fiscala RO361820, înregistrat
J40 / 44 / 1991, Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC. J40/44/1991, înregistrat
Bancar cu Nr. RB-PJR-40-009/1999, Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completat
A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub num
RZBROBU.  RAIFFEISEN BANK S.A. este
Afiliat și deține Cod unic de înregistrare în Registrul 
înscrierii Raiffeisen Bank S.A în Registrul intermediarilor 
internet a Autorității de Supraveghere Financiar
  
Clasele de asigur ări  pentru care Raiffeisen Bank S.A. intermediaz
Agent Afiliat sunt, în conformitate cu Legea 237/2015 cu modific
 A1 – Asigurări de accidente, inclusiv accidente de munc
 A2 – Asigurări de sănătate 
 A8 – Asigurări pentru incendiu și calamităț
 A9 – Alte asigurări de bunuri 
A13 – Asigurări de răspundere civilă general
A16 – Asigurări  de pierderi financiare  
A18 – Asigurări de asistență pentru persoane aflate 
domiciliu sau resedință obișnuită.  
C1 – Asigurări de Viață, anuități și asigură
C3 – Asigurări de Viață și anuități legate
 
Raiffeisen Bank S.A. în calitate de Intermediar Secundar de asigurari 
pentru următoarele Societăți de Asigurare (denumite în cele ce urmeaz
Asigurare”/”Asigurător”):  
● UNIQA Asigur ări de via ță S.A.  
● UNIQA Asigur ări S.A 
● MetLife Europe Limited, prin sucursala sa din România Metropolitan 

Europe Limited Dublin Sucursala Bucure
● MetLife Europe Insurance Limited, prin sucursala sa din România Metr opolitan Life Asigur

MetLife Europe Insurance Limited Dublin Sucursala Bucure
 

Raiffeisen Bank S.A nu deține o partic
intermediază produse de asigurare. De asemenea, nici Societatile de asigurare 
detin o participatie calificata in cadrul Raiffeisen Bank S.A. 
 
Raiffeisen Bank International AG, acționarul majoritar al Raiffeisen Bank S.A., are o participa
(peste 10%) în UNIQA Insurance Group A.G., ac
Uniqa Asigurări S.A prin intermediul celor doi ac
pentru Uniqa Asigurări de Viață S.A. acț
și UNIQA International AG, iar pentru Uniqa Asigur
Beteiligungs-Verwaltungs GmbH cu si UNIQA International AG, cu 

 
Pentru activitatea de distributie de asigur
prezentul document, Agentul Afiliat  încaseaz
Agentul  Afiliat acționează în numele și sub r
a exista exclusivitate în distribuția de asigur
In functie de optiunea clientului exprimata prin Formularul de analiza a cerintelor si necesitatilor (DNT), 
Agentul Afiliat poate sa ofere clientului gratuit
conformitate cu prevederile legale in vigoare. 

RAIFFEISEN BANK S.A., societate administrată în sistem dualist, cu 
direa Sky Tower, Calea Floreasca 246C, sector 1 Bucure

înregistrare 361820, Cod unic de înregistrare fiscala RO361820, înregistrată la Registrul Comer
J40 / 44 / 1991, Identificator unic la nivel european (EUID) ROONRC. J40/44/1991, înregistrat

009/1999, Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată 
n Registrul Public al ASF sub numărul PJR01INCR/400009, cod BIC 

este înregistrată la Autoritatea de Supraveghere Financiar
ine Cod unic de înregistrare în Registrul Intermediarilor Secundari RAJ

înscrierii Raiffeisen Bank S.A în Registrul intermediarilor secundari se poate efectua pe pagina oficial
de Supraveghere Financiară, accesând următorul link: http://www.asfromania.ro.
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În calitate de Agent Afiliat, Raiffeisen Bank S.A. va pune la dispozi
informații cu privire la contractul de asigurare, informa
dispoziție de către Societățile de Asigură
termenii și condi țiile contractelor de asigurare 
asigurare , acestea fiind formulate și redactate exclusiv de c
contractului de asigurare. Clienții asiguraț
contractul de asigurare intermediat. 
 
Informa ții privind poten țiale conflicte de interese: 
și în acest scop dispune  de mecanisme eficace pentru 
conflicte ar putea s ă afecteze interesele 
prevenire a posibilelor surse de conflict de interese, 
angajații proprii și clienți, respectiv între clien
conflictelor, astfel încat interesele clienților s
de conflicte de interese, Raiffeisen Bank 
baza acestor proceduri, Raiffeisen Bank
interese, să notifice clienții cu privire  
la natura și sursa conflictului de interese existent 
servicii de investiții financiare.  
Informații complete despre procedurile 
pot fi obținute pe pagina de internet a 
corporativa/mifid/. La cererea scrisă a Clientului, Banca va furniza detalii suplimentare privind conflictele de 
interese (pe e-mail sau prin intermediul paginii de internet).
 
Solu ționarea litigiilor: În cazul oricărui litigiu sau ac
asigurat/ contractant și Agentul Afiliat, pă
dacă este posibil, prin depunerea la sediul Raiffeisen Bank S.A. a unei cereri în scris, urmând ca 
Afiliat să răspundă în termen de 30 de zile de la primirea reclama
acord, litigiul va fi înaintat spre soluționare instan
soluționare a litigiilor nu constituie o restrângere a dreptului asiguratului/ contractantului asigur
recurge la procedurile judiciare legale.  
În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 4/27.04.2016 privind organizarea 
de Soluționare Alternativă a Litigilor în domeniul financiar nonbancar (SAL
Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alte
au dreptul de a apela la soluționarea alternativ
alternativă a litigiilor în domeniile în care Autoritatea de Supraveghere Financiar
care organizează și administrează procedura SAL prin care se propune sau impune, dup
părților. Pentru mai multe informații sau pentru a accesa platforma SAL
a Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Nonbancar la adresa 
 
 

, Raiffeisen Bank S.A. va pune la dispoziția clienților (asigura
ii cu privire la contractul de asigurare, informații și documente de asigurare care i

ile de Asigurări. Agentul Afiliat n u are autoritatea sau dreptul de a modifica 
iile contractelor de asigurare și/ sau orice alt document ata ș

și redactate exclusiv de către Asigurător  în calitate de parte a 
ții asigurați/contractanți au dreptul de a solicita și alte informa

iale conflicte de interese:  Raiffeisen Bank S.A  acționează
acest scop dispune  de mecanisme eficace pentru a preveni apari ția situa țiilor în 

afecteze interesele clien ților.  Raiffeisen Bank  a dezvoltat proceduri interne de 
prevenire a posibilelor surse de conflict de interese, între fiecare dintre societăți și clien

între clienții fiecărei societăți etc., precum și politici de adminis
ților să nu fie afectate. În vederea evitării pe cât 

Raiffeisen Bank  are departamente cu responsabilități clar definite 
Raiffeisen Bank are obligația ca în cazul în care nu se poate evita conflictul de 

sursa conflictului de interese existent și să obțină acordul acestuia, înainte 

complete despre procedurile Băncii de prevenire și gestionare a posibilelor conflicte de interese 
pe pagina de internet a Băncii https://www.raiffeisen.ro/despre

a Clientului, Banca va furniza detalii suplimentare privind conflictele de 
mail sau prin intermediul paginii de internet). 

ărui litigiu sau acțiune judecătorească ce ar putea s
, părțile vor încerca să soluționeze respectivul litigiu pe cale amiabil

 este posibil, prin depunerea la sediul Raiffeisen Bank S.A. a unei cereri în scris, urmând ca 
 în termen de 30 de zile de la primirea reclamației. În cazul în care nu se ajunge la un 

ționare instanțelor judecătorești române competente. Acest mod de 
ionare a litigiilor nu constituie o restrângere a dreptului asiguratului/ contractantului asigur
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