GHIDUL CONSUMATORULUI:

CE AR TREBUI SĂ FACEȚI DACĂ AVEȚI O POLIȚĂ DE ASIGURARE DE VIAȚĂ
SAU O PENSIE DIN REGATUL UNIT?
ACEST GHID ESTE PENTRU DUMNEAVOASTRĂ DACĂ
• Aveți o poliță de asigurare de viață* sau o pensie
privată încheiată cu un asigurător autorizat în
Regatul Unit**, sau intenționați să achiziționati un
astfel de produs financiar și
• Locuiți în Regatul Unit, însă intenționați să vă mutați
în UE sau locuiți deja în UE,
Atunci ar trebui să aveți în vedere următoarele acțiuni.

BREXIT

Regatul Unit a ieșit din UE la data de 31 ianuarie 2020.
A existat o perioadă de tranziție până la data de 31
decembrie 2020.
Întrucât Regatul Unit este acum „un stat terț”,
acesta nu mai face parte din structurile economice
ale UE. Acest lucru ar putea afecta modul în care
va fi administrată în viitor polița de asigurare
sau pensia dumneavoastră.

1. CONTACTAȚI ASIGURĂTORUL SAU INTERMEDIARUL DUMNEAVOASTRĂ
Obțineți mai multe informații de la asigurătorul sau
intermediarul dumneavoastră din Regatul Unit, dacă
aceștia nu v-au contactat.
Asigurați-vă că intermediarul dumneavoastră vă poate
acorda în continuare consultanță financiară, dacă sunteți
rezident în UE (chiar dacă acest lucru se realizează online).
Întrebați: Asigurătorul dumneavoastră din Regatul
Unit a instituit măsuri pentru a asigura posibilitatea
administrării în continuare a poliței sau a pensiei
dumneavoastră? Ar putea exista dificultăți în ceea
ce privește administrarea poliței dumneavoastră
sau a altor servicii cu caracter permanent?

De reținut
Asigurătorul sau intermediarul dumneavoastră trebuie să acționeze întotdeauna în
interesul dumneavoastră suprem, iar aceştia sunt obligați să ofere informații clare și
prompte.
Societățile de asigurări autorizate în Regatul
Unit se află sub responsabilitatea autorităților
de reglementare din Regatul Unit. În cazul unui
litigiu cu asigurătorul/intermediarul dumneavoastră, este posibil să nu vă puteți adresa
unui mediator sau unei instanțe din țara de
rezidență.

2. VERIFICAȚI POLIȚA DUMNEAVOASTRĂ ȘI AFLAȚI CARE AR FI POSIBILELE SOLUȚII
Verificați-vă documentele aferente poliței sau
pensiei. Cine este asigurătorul dumneavoastră, unde
este autorizat acesta.
Solicitați consultanță cu privire la legislația aplicabilă
din statul membru al UE în care vă mutați sau în care
locuiți deja, întrucât acestea ar putea afecta polița sau
pensia dumneavoastră.
Adresați-vă/Discutați cu consultantul dumneavoastră fiscal. Schimbarea țării de rezidență v-ar putea
afecta eligibilitatea privind facilitățile fiscale asociate
investițiilor sau economiilor dumneavoastră.

De reținut
Dacă doriți să vă anulați polița, este posibil să fie
necesar să suportați costuri și taxe suplimentare.
Schimbarea furnizorului dumneavoastră v-ar putea
afecta, de asemenea, posibilitatea de a încheia o
nouă poliță sau o nouă poliță la un preț similar în
cazul în care sănătatea dumneavoastră s-a deteriorat
între timp.
V-ar putea fi afectată posibilitatea de a completa
suma asigurată/economiile sau de a schimba
anumite investiții din polița dumneavoastră.

3. FERIȚI-VĂ DE ESCROCHERII

!

Regatul Unit a ieșit din UE, iar acest lucru ar putea
conduce la schimbări în modul de administrare/
gestionare a poliței sau a pensiei dumneavoastră.
Dacă sunteți abordat pentru a vă fi oferită consultanță,
citiți cu atenție detaliile, dacă respectivele îndrumări
sunt oferite în scris și, mai ales, nu permiteți nimănui
să vă constrângă să luați o decizie pripită.
Verificați dacă persoana care vă oferă consultanță
sau servicii financiare este autorizată în acest sens și
în statul membru în care vă mutați sau în care locuiți
deja.

Semne ale existenței unei escrocherii
• Oferta pare prea bună pentru a fi adevărată.
• Se exercită o constrângere inutilă pentru a
rezilia un contract sau a încheia un nou contract.
• Vi se solicită să divulgați informații cu caracter
personal, de exemplu, un nume de utilizator,
o parolă, date cu caracter personal sau date
financiare.
Feriți-vă/Acordați o atenție deosebită „apelurilor
reci” și aveți grijă la mesajele electronice sau serviciile
online, mai ales dacă nu le-ați mai utilizat înainte.

“*Acest document nu se referă la alte tipuri de asigurări pe termen scurt, de exemplu, asigurarea auto.
Dacă aveți întrebări legate de polițele respective, contactați asigurătorul/intermediarul dumneavoastră.
**Acest lucru este valabil, de asemenea, pentru Teritoriile britanice de peste mări , de exemplu Gibraltar.
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https://www.eiopa.europa.eu

