
 

 

www.xtb.com/ro 

XTB România 
Bdul Eroilor nr. 18 

Sector 5, 050513, București 
 

        (+40) 314 255 493 
 

        support@xtb.ro 
 
 

X-Trade Brokers Dom Maklerski 
Varșovia Sucursala  
București S.A. 
Adresa: Bdul Eroilor nr. 18, 
Sector 5, București,  

Cod poștal 050513 
 
Tel: +40 314 255 490 
Fax: +40 314 255 491 
 
Înregistrată la Registrul 
Comerțului cu  
nr. J40/13245/2008 

Cod Identificare Fiscală 
24270192,  
Atestat CNVM 293/15.09.2008, 
Nr. înscriere în Reg. CNVM 
PJM01SFIM/400002 
Conturi bancare ING Bank 
România  
Cont curent: 
RO92INGB0001008203258910 

Cont clienți 
RO16INGB0001008203258920 
 

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, 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. 

 
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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