Stimate client,
In conformitate cu Regulamentul nr. 9/2015 emis de Autoritatea de Supraveghere Financiara
(ASF), referitor la solutionarea petitiilor care vizeaza activitatea pe piata de capital a entitatilor
reglementate si supravegheate de ASF, aveti posibilitatea sa transmiteti o petitie* in scris cu
privire la serviciul si activitatea de investitii prestate de ING Bank in baza Legii nr. 297/2004 si sa
obtineti informatii scrise privind procesul intern de solutionare a petitiilor.
Puteti transmite petitia dumneavoastra prin urmatoarele modalitati:
• Personal, la sediul ING Bank Romania – Sucursala Bucuresti sau la sediul oricarei
Agentii ING;
• Prin posta, la adresa ING Bank Romania, Bd. Iancu de Hunedoara nr. 48, Sector 1, 011745,
Bucuresti;
• Prin e-mail, la adresa contact@ing.ro;
• Prin fax la +40 21.222.14.01.
Petitia trebuie sa contina urmatoarele informatii :
• Datele dumneavoastra de identificare, inclusiv adresa, numarul de telefon, e-mail;
• Calitatea persoanei care formuleaza petitia (client sau imputernicit legal, care actioneaza
exclusiv in numele petentului si fara un interes comercial);
• Obiectul petitiei (serviciul / activitatea reclamata sau informatiile furnizate);
• Interesul celui care formuleaza petitia/prejudiciul invocat (daca este cazul).
Vom raspunde fiecarei petitii in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii acesteia
in Registrul unic de petitii privind activitatea pe piata de capital, indiferent daca solutia este
favorabila sau nefavorabila. In situatia in care aspectele sesizate prin petitie necesita o cercetare
mai amanuntita, veti fi informat cu privire la cauzele intarzierii si vi se va preciza termenul in
care va fi solutionata petitia. Termenul final este de maxim 45 de zile de la inregistrarea petitiei.
Totodata, aveti dreptul de a primi, fie la solicitarea expresa, fie cu ocazia inaintarii unei petitii,
informatii scrise privind procesul intern de solutionare a petitiilor.
In situatia in care solutia adoptata nu raspunde/este in contradictie cu solicitarea/solicitarile
dumneavoastra, va vom transmite in scris punctul nostru de vedere, oferindu-va explicatii
detaliate privind masurile adoptate. In acest caz aveti dreptul de a va adresa organelor si
autoritatilor competente si de a utiliza modalitatile de solutionare pe cale amiabila a litigiilor,
prevazute de dispozitiile legale in vigoare:
____________________________________________________________________________________
*Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un
cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice
descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de
interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice.

• Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) - Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 15,
sector 5, cod postal 050092, office@asfromania.ro;
• Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor
(ANPC), http://www.anpc.gov.ro/articol/536/cum-se-depune-o-reclamatie;
• Instantele de judecata competente in solutionarea litigiilor;
• Entitaţea de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar (SAL-FIN) str. Steluței nr. 2, sector 1, București, etaj 2, având ca adresă de corespondenţă – Direcţia
Protecţia Consumatorilor, Serviciul Relaţii cu Publicul din Splaiul Independenţei nr. 15, Sector
5, Bucureşti, TELVERDE 0800 825 627, e-mail: office@salfin.ro; Fax: 021.659.60.51 sau
021.659.64.36; Număr apelabil din afara României: +4021.668.12.08.
Misiunea SAL-FIN este de a organiza solutionarea extrajudiciara a litigiilor financiare nonbancare in materia de consum, interne si transfrontaliere, prin colaborare cu experti in domeniul
financiar non-bancar (conciliatori), intr-un termen rezonabil si fara costuri pentru consumator si
pot propune sau impune o modalitate de solutionare a litigiului. Cheltuielile pentru efectuarea
de expertize, traduceri de documente si alte probe suplimentare necesare în vederea solutionarii
litigiului sunt în sarcina părţii care le solicită.
SAL-FIN este singura entitate de soluţionare alternativă a litigiilor în domeniile în care A.S.F. are
competenţă, care organizează şi administrează proceduri SAL prin care se propune sau impune,
după caz, o soluţie partilor.
Aveti optiunea de a va adresa in mod voluntar SAL-FIN în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin
poştă sau prin mijloace electronice de comunicare potrivit Regulamentului ASF nr.4/2016 privind
organizarea si functionarea Entitatii de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul financiar
nonbancar (SAL – FIN) si a OG nr. 38/2015 privind solutionarea alternativa a litigiilor dintre
consumatori si comercianti.
Accesarea procedurilor SAL-Fin poate fi realizată NUMAI după ce ati încercat in prealabil să
contactati ING Bank Romania in vederea solutionarii litigiului .
Puteți obține informații suplimentare accesând pagina de internet, http://www.salfin.ro
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