APLICAREA METODOLOGIEI DE CERTIFICARE A DISTRIBUITORILOR DE ASIGURĂRI ȘI/SAU REASIGURĂRI
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Întrebare

a) cerere de înscriere la examinare și copia actului de identitate, valabil la data înscrierii
b) cerere de înscriere la examinare și copia diplomei de bacalaureat
c) cerer de înscriere la examinare însoțită de copia diplomei de bacalaureat și adeverința de
finalizare a programului de pregătire profesională continuă
a) se transmit electronic la Institutul de Studii Financiare pe adresa de office
Documentele de înscriere ale unui candidat la examenul b) sunt încărcate, în contul candidatui din Platforma Institutului de Studii Financiare, pentru
de certificare profesională în domeniul distribuției
examenul pentru care se dorește certificarea profesională
produselor de asigurare:
c) se depun în format letric la sediul Institutului de Studii Financiare
În vederea susținerii examenului de certificare a
pregătirii profesionale continue, distribuitorii de
asigurări și/sau reasigurări se înscriu în baza
următoarelor documente:

Pentru obținerea certificatului de pregătire profesională a) probeze finalizarea ciclului liceal cu diploma de bacalaureat
inițială pentru calitatea de intermediar în asigurări
b) probeze absolvirea ciclului liceal cu diplomă
c) să dețină diplomă de absolvire a unei instituții de studii superioare
și/sau reasigurări, candidatul trebuie să:
a) probarea acumulării anuale a cel puțin 15 credite prin încărcarea dovezii în contul din
platforma ISF
Obligațiile distribuitorilor de asigurări și/sau reasigurări
b) până la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic, probează acumularea a cel puțin 20
privind creditele de pregătire profesională continuă sunt
credite prin încărcarea dovezii în contul din platforma ISF
:
c) finalizarea programelor de metorat, cu durata de 15 ore, pentru care au fost alocate 20 de
credite
a) notifice ISF prin e-mail privind acumularea acestora
După finalizarea programelor de pregătire profesională b) se asigure că acestea sunt depuse și achitate în contul creat în platforma ISF, până cel târziu
continuă și acumularea a 20 de credite, distribuitorii de la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic
c) transmită electronic, în termenul prevăzut de legislația aplicabilă în vigoare, notificare către
asigurări și/sau reasigurări trebuie să:
ASF privind îndeplinirea acestei obligații legale
a) prin obținerea diplomei de absolvire a programului de pregătire profesională continuă și
susținerea examenului de certificare profesională
b) prin participarea la conferințe și programe de mentorat cu acumularea anuală a cel puțin 20
Calitatea de distribuitor de asigurări și/sau reasigurări
de credite
se menține:
c) prin îndeplinirea cumulativă a condițiilor privind acumuarea anuală a 20 de credite, în
termenul legal prevăzut, și absolvirea, la perioade succesive de 3 ani, fără depășirea valabilității
certificatului deținut, a examenului de pregătire profesională continuă
a) se pot înscrie la un examen imediat următor după finalizarea unui curs de etică profesională
Candidații eliminați din examen pentru tentativa de
fraudă:

După finalizarea examenului de certificare
profesională, candidații Respinși:

Variantă corectă
de răspuns

Variante de răspuns (1 singura varianta de raspuns corecta)

b) nu mai pot susține examenul de certificare ca urmare a nerespectării principiilor de etică
profesională
c) se pot înscrie, în anumite condiții, la un alt examen după o perioadă de 6 luni de la data
eliminării
a) pot depune contestație, din contul personal creat în platforma ISF, pentru rezultatul obținut,
în termen de 2 zile lucrătoare de la data comunicării acestuia
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După finalizarea examenului de certificare
profesională, candidații Respinși:

b) pot solicita susținerea unui nou examen fără efectuarea altei înscrieri și achitarea taxei de
reexaminare
c) pot solicita transmiterea testului pe e-mail și verificarea rezulatului, fara achitarea taxei de
contestație
a) dețină cont în platforma ISF

a
Pentru efectuarea înscrierii la un examen de certificare
candidatul trebuie să:
b) încheie contractul de intermediere în asigurări cu un intermediar principal
c) obțină codul unic de intermediar în asigurări
a) candidatul susține examenul până la momentul absolvirii acestuia
Indicați ce se întâmplă în cazul în care candidatul nu a
obținut certificatul de absolvire iar adeverința de
finalizare a programului de pregătire profesională
b
b) candidatul reia procesul de pregătire profesională inițială
inițială a expirat:
c) candidatul reia procesul de pregătire profesională inițială doar după 6 luni de la data la care a
expirat valabilitatea adeverinței

