


  

INFORMARE PRE-CONTRACTUALĂ 

In conformitate cu prevederile Legii 236/2018 si a Normei ASF 19/2018, vă comunicam  următoarele informații: 
 

I. Informații despre Intermediar: 

INTERMEDIAR PRINCIPAL 

(broker de asigurare) 

Denumire: SAFETY BROKER DE ASIGURARE SRL; 

Sediu social: Calea Giulești, nr.8D, et. 2, sector 6, București; 

Înscris în Registrul Intermediarilor Principali sub nr. RBK_293; 

Telefon: 021.745.62.69; Fax. 021.413.09.47; 

Email: office@safetybroker.ro; www.safetybroker.ro 

ASISTENT IN BROKERAJ 

(în contract direct cu brokerul) 

  RAJ 401304 

Nume/Prenume: Dante International S.A 

Adresa : BUCURESTI , SECTORUL 6 , SOS. VIRTUTII 148 S 

Telefon:  021 200 5200 tasta 5 

Email : asigurari@emag.ro 

SUBASISTENT 

(angajat asistent in brokeraj PJ- 
Asistent in Brokeraj al Safety Broker) 

RAF 415088 

Nume/Prenume: BELET VALENTIN angajat al Denumire: Dante International S.A / 

Adresa BUCURESTI , SECTORUL 6 , SOS. VIRTUTII 148 S 

Email:  valentin.belet@emag.ro 

II. Informații Generale: Polițele RCA sunt emise in numele societăților de asigurare de catre eMAG Asigurari, Dante 
International S.A., înregistrat in Registrul Intermediarilor in Asigurări si/sau Reasigurări sub 
numarul RAJ-401304 ca asistent in brokeraj al Safety Broker de Asigurare S.R.L., număr înregistrare 
Registrul Brokerilor: RBK-293 

1. Safety Broker de Asigurare SRL este o persoană juridică română autorizată de către ASF să desfășoare activitatea de 

distribuție de asigurări pe teritoriul României şi pentru toate Societățile de Asigurări (inclusiv emiterea de contracte de asigurare 

şi colectarea primelor de asigurare în numele societăților), acționând în numele clienților săi. Verificarea înregistrării Safety 

Broker în Registrul Intermediarilor Principali se poate face accesând: https://asfromania.ro/supraveghere/registre- 

electronice/asiguratori-si-intermediari-din-romania 

2. Clienții produselor de asigurare şi părțile interesate au dreptul legal să formuleze reclamații împotriva distribuitorilor. 

Condițiile de exercitare a acestui drept le puteți găsi accesând link-ul https://asfromania.ro/consumatori/petitii 

Litigiile dintre clienții persoane fizice și distribuitorii de asigurări pot fi soluționate prin proceduri de soluționare alternativă 

a litigiilor. Condițiile de accesare a procedurilor de soluționare a litigiilor pot fi vizualizate accesând www.salfin.ro 

Safety Broker de Asigurare SRL poate oferi consultanță bazată pe o analiză imparțială și personală, în legătură cu produsele 
de asigurare comercializate. 
III. Natura remunerației primite în legătură cu contractul de asigurare: 

Pentru emiterea Poliței în baza Ofertei, emitentul încasează comision de la Societățile de Asigurare. 

Natura remunerației este sub formă de parte variabilă (comision și/sau bonus). Valoarea comisionului încasat de emitent nu 
afectează prima de asigurare plătită de către client. 

IV. Informaţii obiective privind produsul de asigurare propus: Documentele de Informare privind Produsul de Asigurare (IPID) -
> acestea se regăsesc pe site-ul www.safetybroker.ro la 

secţiunea „Info Utile”. 

V. Conflictul de interese: 

 
Safety Broker de Asigurare SRL nu se află în conflict de interese cu niciun Asigurător. 

Safety Broker de Asigurare SRL nu deţine participaţii calificate la niciun Asigurător 

Niciun Asigurător nu deţine participaţii calificate la Safety Broker de Asigurare SRL. 
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