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înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/456/19.02.1991, Cod Unic de Înregistrare: 1596646, 
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Stimate client, 

Părerea dumneavoastră este foarte importantă pentru noi, de aceea va mulţumim că ne semnalaţi 

aspectele ce v-au creat nemulţumire sau care vă pot îmbunătăţi pe viitor relaţia cu Banca Romana de 

Credite si Investiţii S.A.  

Neînţelegerile pot fi rezolvate adesea şi într-un cadru informal. Nu ezitaţi să contactaţi banca prin serviciul 
Asistenţă Clienţi (la numărul de telefon +40 21 2006 111, apelabil din orice reţea, la tarif normal) sau prin 
angajaţii bancii cu care desfăşuraţi activităţi de afaceri.  

Dacă doriţi să depuneţi sesizarea dumneavoastră in scris va rugăm sa parcurgeţi informaţiile de mai jos. 

Cum se depune o reclamatie* 

Vă invităm să inaintaţi in scris aspectele sesizate de dumneavoastră prin unul dintre urmatoarele canale 

de comunicare disponibile : 

- Prin e-mail la adresa asistenţă.clienţi@brci.ro; 

- Personal, în agenţia Bancii Romane de Credite si Investiţii S.A. situata la adresa: Sos. Ştefan cel 

Mare nr. 3, parter, Sector 1, București; 

- Prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la adresa: Banca Romana de Credite si 

Investitii SA, Sos. Ştefan cel Mare nr. 3, parter si etajul 1, sector 1, București, cod postal 011736, 

cu urmatoarea mentiune pe plic: „Asistenta Clienti”; 

- Prin accesarea formularului de  reclamatie disponibil pe site-ul bancii www.brci.ro, in sectiunea 

“Contact”. 

Informaţii necesare 

Pentru preluarea si soluţionarea in cel mai scurt timp a aspectelor semnalate de dumneavoastră, vă rugăm 

să ne comunicaţi cateva date utile: 

- Datele de identificare: Numele si prenumele/Denumirea, CNP/cod fiscal, domiciliul/sediul social;  

- Datele de contact: adresa de corespondenta (in cazul in care difera de domiciliul/sediul social), 

numărul de telefon si adresa de email; 

- Descrierea detaliată a situaţiei (inclusiv descrierea produsului/serviciului la care faceti referire, 

data vizitei/discutiei etc.) si a aspectelor de imbunătătit;  

- Numele, prenumele si functia persoanelor din cadrul bancii la adresa carora este formulata 

sesizarea sau carora v-ati adresat pentru prestarea serviciului/activitatii; 

- Copii ale documentelor relevante in soluţionarea sesizării transmise.  

 

Cum se soluţioneaza reclamaţia 

După primirea sesizării, veţi primi un număr de inregistrare si veţi putea solicita oricând informaţii asupra 

stadiului sau a imbunatatirii produselor sau proceselor ce au fost semnalate. 

Vă asigurăm ca vom analiza toate dovezile si informaţiile relevante puse la dispozitie de catre 

dumneavoastră si in cel mai scurt timp posibil vom reveni cu explicaţii detaliate privind stadiul de 

solutionare a reclamatiei.  
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Dupa analizarea sesizării si a identificării factorilor ce au dus la producerea evenimentelor ori a situaţiilor 

semnalate, vom reveni cu un raspuns detaliat, in termenul legal de 30 de zile de la data 

inregistrării/primirii acesteia. 

In situatia in care nu poate fi furnizat un răspuns in termenul menţionat mai sus, poate fi necesara 

extinderea termenului, astfel ca veţi fi informat asupra cauzelor intârzierii și asupra termenului probabil 

in care va fi finalizata analizarea reclamaţiei. 

In cazul in care este adoptată o decizie finală care nu răspunde pe deplin solicitării dumneavoastră, fie 

consideraţi ca raspunsul oferit de banca nu răspunde pe deplin solicitării dumneavoastră, aveţi 

posibilitatea de a vă adresa instituţiilor si autorităţilor competente si de a utiliza modalitatile de 

solutionare pe cale amiabila a litigiilor, prevazute de dispozitiile legale in vigoare: 

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) – Bucuresti, Strada Lipscani nr. 25, sector 3, info@bnr.ro; 

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului (ANPC), Bucuresti, Bd. Aviatorilor nr. 72, 

Sector 1, www.anpc.gov.ro; 

- Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in Domeniul Bancar (CSALB) – Bucuresti, Str. 

Sevastopol nr. 24, etaj 2, ap. 202, sector 1, adresa de e-mail office@csalb.ro, telefon 021.9414, 

www.csalb.ro;  

-  Mediator autorizat in temeiul Legii nr. 192/2006. 

 

 

Cu stima, 

Banca Romana de Credite si Investiţii S.A. 

 

 

 

 

 

 

*) Reclamaţia sau sesizarea se face în nume personal, fie in numele societatii pe care o reprezentati in mod legal sau de o 

tertă parte care acţionează în numele dumneavoastră, cu condiţia ca persoana respectivă să prezinte împuternicire (procură). 

**) Modalitate de solutionare a conflictelor pe cale amiabila, cu ajutorul unei terte persoane specializate in calitate de 

mediator, in conditii de neutralitate, impartialitate, confidentialitate si avand liberul consimtamant al partilor. 
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