Alin Iacob (AURSF): Facem un apel la transparenţă pe piaţa financiar-bancară
românească
Preşedintele Asociaţiei Utilizatorilor Români de Servicii Financiare, Alin Iacob, a lansat,
miercuri, un apel "la transparenţă" pe piaţa financiar-bancară din România, în ceea ce priveşte
relaţia consumator-bancă şi o neutralitate din partea organismelor de supraveghere a pieţei în
ceea ce priveşte relaţia consumator-instituţii financiare.
'Ne aşteptăm de la autorităţile de supraveghere să adopte o atitudine neutră şi nepartizană. Cel
puţin la nivelul Băncii Naţionale a existat în ultimii ani o atitudine partizană. Şi noi suntem
pentru susţinerea stabilităţii sistemului financiar-bancar, dar aceasta nu poate fi menţinută prin
încălcarea drepturilor utilizatorilor de servicii financiare. Ne dorim publicarea pe web-site a
răspunsurilor la proiectele puse în consultare publică. Aici este o lipsă crasă de transparenţă. Ne
dorim ca, similar Comisiei Europene, cum se întâmplă la Banking European Authority, să fie
publicat cine şi ce răspuns a dat la consultarea publică. Răspunsurile să existe acolo, chiar şi
anonime. Să existe o consultare transparentă. Facem un apel la transparenţă în ceea ce priveşte
sistemul financiar-bancar din România', a arătat Iacob.
Alin Iacob a anunţat lansarea oficială a primei Asociaţii a Utilizatorilor Români de Servicii
Financiare (AURSF), cu scopul de a reprezenta şi proteja consumatorii de servicii financiarbancare în relaţia cu băncile, companiile de asigurări sau oricare alte instituţii financiare
nebancare.
'Nu este o asociaţie închisă, adresată doar mediului academic. Dorim să ni se alăture cât mai
mulţi români, care să prezinte problemele pe care le au cu sectorul bancar, cel de asigurări, pe
piaţa de capital sau cu fondurile de pensii pentru care au optat. Sunt multe contracte cu clauze
abuzive şi aceasta este o mare problemă în România. Consumatorilor le sunt recomandate în
continuare produse financiare care nu li se potrivesc, prin publicitate înşelătoare, care mai există
în prezent.
Obiectivele AURSF sunt de a reprezenta consumatorii de servicii financiare în vederea obţinerii
de despăgubiri pentru daunele suferite prin utilizarea produselor sau serviciilor oferite de bănci,
companii de asigurări şi alte instituţii financiare, bancare sau nebancare, inclusiv în relaţia cu
supraveghetorii pieţei financiare. De asemenea, asociaţia îşi propune să informeze consumatorii
cu privire la produsele şi serviciile bancare, de asigurări, de investiţii.
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