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PROCEDURA DE SOLUŢIONARE A PETIŢIILOR 
 

Calitatea serviciilor pe care dorim să le oferim clienţilor noştri este foarte importantă pentru imaginea Sogessur SA Paris – Sucursala Bucuresti 
(denumita, in cele ce urmeaza: „BRD Asigurări Generale”) şi reprezintă una dintre principalele componente ale dezvoltării companiei. Această 
procedură descrie procesul de prelucrare a petiţiilor, având drept obiectiv dezvoltarea şi menţinerea unei bune relaţii cu toţi clienţii şi cu orice alt 
partener şi îmbunătăţirea aceastei relaţii. Petiţia este considerată cererea, reclamaţia, sesizarea formulată în scris ori prin poştă electronică, prin 
intermediul căreia un petent sau împuterniciţi legali ai acestuia, care acţionează exclusiv în numele petentului şi în scopuri în afara obiectului lor de 
activitate, şi fără un interes comercial propriu, își exprimă nemulțumirea sau insatisfacția cu privire la activitatea BRD Asigurări Generale. Orice 
persoană fizică sau juridică care are calitatea de asigurat, beneficiar sau contractant cum sunt definite de legislaţia în vigoare poate formula o petiţie. 
Sursa petiţiilor poate fi: 

 De la asiguraţi/ contractanţi;  

 De la beneficiari;  

 De la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF);  
 

SOLUŢIONAREA DISPUTELOR 
În cazul unei dispute cu privire la modalitatea de preluare în asigurare, în vederea soluţionării pe cale amiabilă este posibilă contactarea 
Asigurătorului, în scris, la SOGESSUR S.A. PARIS – SUCURSALA BUCUREŞTI, cu sediul în Splaiul Independenţei, nr.15, Bl. 100, scara 1, etaj 2, 
cam. 2.08 şi 2.09, Sector 5, Bucureşti, România sau prin e-mail: reclamatii.brdasigurarigenerale@brd.ro.  
Sau 

BRD - Groupe Société Générale SA, Bd. Ion Mihalache, nr. 1-7 sector 1, Bucureşti, România, e-mail: mybrdcontact@brd.ro 

 
Asiguratul are dreptul de a depune o reclamație în legatură cu Contractul sau de asigurare fie la una din entităţile mai sus menţionate, fie la 
Autoritatea de Supraveghere Financiară.  
În absența unui răspuns favorabil din partea Asiguratorului, reclamația poate fi trimisă autorității competente a statului membru al Asigurătorului – 
ACPR (Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution), care o va analiza.  
Asiguratul are dreptul să procedeze la mijloace alternative de soluționare a litigiilor, în conformitate cu legile aplicabile. 
Drepturile mai sus menţionate nu restricţionează drepturile Asiguratului de a înainta disputa instanțelor judecătorești competente din România. 
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