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INFORMARE 
 

 
 Stimati Clienti, 
 
 

 Va  informam  ca la data de 17.09.2021, Consiliul Autoritatii de Supraveghere Financiara a hotarat retragerea autorizatiei 
de functionare a Societatii  SAR CITY INSURANCE SA  si promovarea cererii de deschidere a procedurii de faliment, in 
temeiul art. 249 din Legea nr 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei  si de insolventa, cu modificarile si 
completarile ulterioare. 
 In situatia in care aveti calitatea de detinator de polița de asigurare la Societatea CITY INSURANCE  S.A, va aducem 
la cunostinta că in conformitate cu Decizia ASF nr. 1148/17.09.2021, aveti posibilitatea de a denunta contractele de 
asigurare incheiate cu asiguratorul CITY INSURANCE SA, cat si dreptul  de a recupera primele de asigurare, achitate 
in cadrul contractelor, proportional cu perioada cuprinsa intre momentul denuntarii si cel al expirarii duratei de 
valabilitate a contractelor. 
 Contractele de asigurare incheiate cu Societatea CITY INSURANCE  S.A. raman valabile numai pana la data la care 
intervine una dintre urmatoarele situatii: 
 data denuntarii contractului de Asigurare; 
 pana cel tarziu la 90 de zile dupa ramanerea definitiva a hotararii de deschidere a procedurii falimentului conform 
prevederilor legale (art.262 alineat 3^2 din Legea 85/2015 privind procedurile de prevenire a insolventei si a insolventei:  
”(3^2) La data rămânerii definitive a hotărârii de deschidere a procedurii de faliment, polițele de asigurare încheiate de societatea 
de asigurare/reasigurare încetează de drept în termen de 90 de zile. În aceleași condiții, se vor denunța și contractele de 
reasigurare.”). 
 
  
  
Ca urmare, in situatia in care sunteti detinator al unei polite de asigurare la Societatea CITY INSURANCE  S.A,  va rugam 
sa contactati urgent intermediarul in asigurari mentionat in Contract, pentru a incheia un nou contract de asigurare cu 
un asigurator eligibil agreat de Finantator.   
 
 De asemnea, va informam că orice persoana care invoca un drept de creanta impotriva CITY INSURANCE  S.A, ca 
urmare a producerii unor riscuri acoperite printr-o polita de asigurare valabila, intre data retragerii autorizatiei de functionare si 
cea a denuntarii contractelor de asigurare sau a expirarii perioadei de valabilitate, poate solicita deschiderea dosarului de dauna 
printr-o cerere adresata Fondului de Garantare al Asiguratilor, documentele necesare si termenele pot fi consultate  pe site-
ul www.fgaromania.ro. 
 

 
Cu stima. 

IMPULS-LEASING ROMANIA IFN SA 
 
 

 


