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NOTIFICARE DREPTURI CONSUMATOR 
 
 
Stimați Clienți, 
 
 
În temeiul dispozițiilor Art. 25 alin. (3) din Regulamentul nr. 4/19.05.2016 privind 

organizarea și funcționarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar 
nonbancar, vă aducem la cunoștință următoarele: 

 
 
1. În cadrul ASF a fost înființată Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul 

financiar nobancar (în continuare „SAL-FIN”); 
 

2. SAL-FIN este singura entitate de soluționare alternativă a litigiilor („SAL”) în domeniile 
în care A.S.F. are competență, care organizează și administrează proceduri de 
soluționare alternativă a litigiilor; 
 

3. Organizarea și soluționarea alternativă a litigiilor se realizează prin procedura SAL 
finalizată cu propunerea unei soluții sau procedura SAL finalizată cu impunerea unei 
soluții; 
 

4. Fără a exclude dreptul Dvs. de a vă adresa instanțelor de judecată competente 
sau altor ombudsman-uri financiare, pentru orice litigii în legătură cu contractele 
încheiate de dvs. cu XTB, aveți dreptul de a vă adresa entității SAL FIN, conform 
prevederilor Ordonanței Guvernului 38/2015; 
 

5. Datele de contact ale SAL-FIN sunt următoarele: 

 Denumire:  
o Entitatea de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Non-Bancar;  
 

 Adresa de corespondență:  
o Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti; 
 

 Portal internet: 
o http://www.salfin.ro 

 
6. Pentru a putea accesa procedurile de soluționare alternativă a litigiilor: 

 
 Este necesar să vă exprimați această opțiune în mod voluntar și să vă adresați SAL-

FIN în scris, direct la sediul SAL-FIN, prin poștă sau prin mijloace electronice de 
comunicare; 

 
 Trebuie să faceți dovada faptului că, în prealabil, ați încercat soluționarea litigiului 

direct cu subscrisa. 

 
Vă rugăm să luați în considerare faptul că, în ceea ce privește reclamațiile în legătură cu XTB, 
vă puteți adresa către SAL-FIN exclusiv pentru reclamații care au ca obiect activitatea Sucursalei 
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din România, care constă în marketing, analiză, vânzări. Pentru reclamații cu privire la XTB care 
au alt obiect decât cele menționate mai sus, Clientul se poate adresa către: 

• Ombudsmanului Financiar din Polonia - Biuro Rzecznika Finansowego, cu 
adresa situată în Al. Jerozolimskie 87 02-001 Varșovia, Polonia, adresă de email 
biuro@rf.gov.pl, tel. +48 22 333-73-26, portal internet: https://rf.gov.pl/. 

• Autoritatea de reglementare din Polonia - KNF – Komisja Nadzoru 
Finansowego, cu adresa situată în ul. Piękna 20 skr. poczt. 419 00-549 
Warsaw, telefon (+48 22) 262 50 00, adresa de mail knf@knf.gov.pl, portal 
internet: https://www.knf.gov.pl/ 

• Ombudsman-ul european ODR – Online Dispute Resolution, cu adresa 
situată în 1049 Bruxelles/Brussel, Belgium, Directorate-General for Justice and 
Consumers European Commission, telefon +32 2 299 11 11, portal internet: 
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.trader.register 

 

În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri vă rugăm să nu ezitați să ne contactați la (+40) 
314 255 493 sau support@xtb.ro. 

 
 
Cu deosebită considerație, 
 
Echipa XTB  
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