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Sancțiuni și măsuri aplicate de Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară

Autorizare Supraveghere Legislație Consumatori Rapoarte Sancțiuni

S A N C Ț I U N I  Ș I  M Ă S U R I  A P L I C A T E  D E  C O N S I L I U L  A U T O R I T Ă Ț I I  D E
S U P R A V E G H E R E  F I N A N C I A R Ă

București, 4 iunie 2021 - Autoritatea de Supraveghere Financiară (A.S.F.) a efectuat la Societatea de Asigurare-Reasigurare City
Insurance S.A., clasificată în categoria 4 – supraveghere intensă, în perioada 2019-2021, mai multe acțiuni de control la sediul
asigurătorului (on-site) cât și controale permanente (off-site), acțiuni în urma cărora au fost aplicate, atât societății cât și
conducerii acesteia, mai multe sancțiuni contravenționale constând în amenzi, fiind deasemenea impuse măsuri cu scopul
remedierii deficiențelor constatate.

Ca urmare a aspectelor constatate în acțiunea susținută de control și potrivit prevederilor legale,  Consiliul Autorității de
Supraveghere Financiară a decis următoarele măsuri și sancțiuni:

1. Sancționarea membrilor Directoratului Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., cu sancțiunea principală cu
amendă și sancțiunea complementară de retragere a aprobării acordate de A.S.F., după cum urmează:

a. Renato Szilagyi - Președinte Directorat, amendă în cuantum de 1.000.000 lei și retragerea aprobării acordate de A.S.F.;
b. Buzerea Barbu Mircea - Vicepreședinte al Directoratului, amendă în cuantum de 1.000.000 lei și retragerea aprobării

acordate de A.S.F.;
c. Spyridon Stavros Mavrogalos Fotis - membru al Directoratului, amendă în cuantum de 1.000.000 lei și retragerea

aprobării acordate de A.S.F.
2. Sancționarea membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A., cu

sancțiunea principală cu amendă și sancțiunea complementară de retragere a aprobării acordate de A.S.F., după cum
urmează:

a. Browne Woodthorpe Robert - Președinte al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei și
retragerea aprobării acordate de A.S.F.;

b. Rossler Max Walter - Vicepreședinte al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei și retragerea
aprobării acordate de A.S.F.;

c. Pascale Cristian - membru al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei și retragerea aprobării
acordate de A.S.F.;

d. Arampova Aelita - membru al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei și retragerea aprobării
acordate de A.S.F.;

e. Papanikolaou Epameinondas - membru al Consiliului de Supraveghere, amendă în cuantum de 1.000.000 lei și
retragerea aprobării acordate de A.S.F.
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3. Suspendarea drepturilor de vot aferente acţiunilor deţinute de acţionarul Vivendi Internațional S.R.L. în conformitate cu
prevederile art. 163 alin. (6) și alin. (8) din Legea nr. 237/2015;

4. Sancționarea Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance S.A. cu amendă în cuantum de 2.930.766 lei și stabilirea în
sarcina acesteia a obligației de a transmite Autorității de Supraveghere Financiară, spre aprobare, un plan de finanţare și
redresare pentru restabilirea nivelului fondurilor proprii eligibile care să acopere cerințele de capital;

5. Desemnarea Fondului de Garantare a Asiguraților în vederea înlocuirii temporare a organului de conducere al asigurătorului,
cu o durată a mandatului de 4 luni de la data intrării în vigoare a deciziei, cu posibilitatea prelungirii acesteia în condițiile art.
36 din Legea nr. 246/2015.
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Despre Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară este autoritatea naţională, înfiinţată în anul 2013 prin OUG 93/2012 aprobată prin Legea
113/2013, pentru reglementarea şi supravegherea pieţelor asigurărilor, a pensiilor private, precum şi a pieţei de capital. A.S.F.
contribuie la consolidarea cadrului integrat de funcţionare a celor trei sectoare, care însumează peste 10 milioane de participanţi.
Mai multe informaţii puteţi găsi pe www.asfromania.ro
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Autoritatea de Supraveghere Financiară
(ASF) s-a înființat în 2013 ca autoritate
administrativă autonomă, de
specialitate, cu personalitate juridică,
independentă si autofinanțată.
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