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Managementul disputelor
din activitatea de brokeraj în 

asigurări
26 mai 2014, FIAR Brasov

Dorin ALBU - Mediator

http://www.karrass.com/kar_eng/site.htm


DISPUTE ÎN DOMENIUL BROKERAJ-ului

A. în care sunt implicați direct

– cu clienții

– cu angajații și asistenții în brokeraj

– cu societățile de asigurări

B. În care sunt implicați clienții lor

– cu societățile de asigurare

– cu prestatorii de servicii ( ex.service auto)
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Managementul disputelor în domeniul asigurărilor
– instrument managerial pentru îmbunătăţirea afacerii

3

Prevenirea disputelor:
Training
Proceduri
Coaching

Analiza disputelor
Instrumente calitative / 

cantitative

Rezolvarea disputelor
(alternative de rezolvare 
a disputelor – avertizare 
timpurie, negociere, 
evaluare neutră, facilitare, 
mediere).

Mangementul  
disputelor
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Legislație specifică –
rezolvarea  amiabilă a disputelor
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• Directiva 2008/52/CE privind anumite aspecte ale
medierii in materie civilă și comercială

• Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea
profesiei de mediator

• Ordin CSA 11/2012 – norme privind soluționarea
petițiilor
“se pot utiliza metode alternative de soluționare a 
litigiilor, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare”
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Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea 
profesiei de mediator

• ART. 1 (1) Medierea reprezintă o modalitate de
soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul
unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în
condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi
având liberul consimţământ al părţilor.

(2) Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o
acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze
negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea
conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc
convenabile, eficiente şi durabile.
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Etapa I Etapa II Etapa III

PREGĂTIREA 
MEDIERII

POST-
MEDIEREA

MEDIEREA

Procesul de mediere
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Concluzie

• DISPUTELE abordate prin metode nelitigioase 
pot reprezenta o OPORTUNITATE pentru:

– Creșterea satisfacției clienților

– Creşterea profitului

– Îmbunătăţirea relaţiilor

– Îmbunătăţirea reputației firmei

– Management performant
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Dorin ALBU

E-mail: dorin.albu@almaro-training.ro

Mobil: +40733.105.173

www.almaro-training.ro
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