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Stimate Dle Președinte, 

 

Prin intermediul scrisorii respective, A. P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” (în continuare 

„AmCham Moldova”) dorește să propună pentru analiza oportunității de a introduce companiile de leasing în 

calitate de agent bancassurance. 

 

Așadar, propunem completarea proiectului de lege cu următoarele amendamente la Legea nr. 407-XVI din 21 

decembrie 2006 cu privire la asigurări: 

a. La articolul 1: 

După sintagma „organizație de microfinanțare”, se introduce sintagma „persoană juridică care practică 

activitate de leasing”; 

b. La articolul 48, alin.  (31), lit. a): 

După sintagma „organizație de microfinanțare”, se introduce sintagma „persoană juridică care practică 

activitate de leasing””; 

 

Prin intermediul legii nr. 94 din 26.04.2012, băncilor comerciale, asociațiilor de economii și împrumut, și 

organizațiilor de microfinanțare li s-a oferit dreptul de a intermedia produsele companiilor de asigurare. 

Aceeași lege prevede cadrul de reglementare a respectivei relații, astfel încât comercializarea produselor de 

asigurare să se efectueze în condiții optime pentru toate elementele participante în raport (companii de 

asigurări, agenți bancassurance, clienți). Pe parcursul ultimilor ani, beneficiarii respectivelor amendamente au 

oferit un feedback pozitiv, menționând despre sporirea calității serviciilor prestate, de regulă produsele de 

asigurare fiind comercializate ca un serviciu auxiliar (în cadrul raporturilor de credit - asigurarea produselor 

gajate). Remarcăm faptul că normele legii cu privire la asigurări1 prevăd o serie de acțiuni de a fi implementate 

de către agentul bancassurance pentru a securiza atât interesele asigurătorului, cât și a asiguratului de 

eventuale riscuri ce pot apărea în cadrul desfășurării activității de bază (ex. risc de insolvabilitate). 

 

În cadrul elaborării și promovării amendamentelor precitate, companiile de leasing nu au primit aceleași 

drepturi ca și alți actori pe piața de creditare. Remarcăm că companiile de leasing sunt recunoscute la nivel 

                                                           
1 Legea nr. 407 din 21.12.2006, art. 47, 48 



 

internațional în calitate de actor pe piața financiară, asigurând clienții cu o gamă largă de servicii financiare; 

termenul de „companie de leasing” nefiind inclus în cadrul legal autohton. 

 

În scopul asigurării unui tratament egal, cât și pentru a oferi posibilități de dezvoltare industriei de leasing, 

similar altor industrii de finanțare prin creditare, solicităm respectuos analiza oportunității oferirii companiilor 

de leasing, calitatea de agent bancassurance. 

 

Vă mulțumim pentru colaborare și ne exprimăm disponibilitatea pentru detalierea comentariilor şi 

recomandărilor adresate, în cadrul unei întâlniri.  

 

 

Cu respect, 

 

Mila Malairău 

 

Director Executiv 

A. P. „Camera de Comerț Americană din Moldova” 

 


