
 

sunt: 
 

1. Se stabilește împreună cu coordonatorul unul din programele de pregătire (A,B,C)  care se 
dorește a fi parcurs. 

 

2. Se achită Tranșa I - 50 ron in contul SC DESTINE HOLDING S.A. deschis la BANCA RAIFFEISEN   
       (cu următoarele specificații pe foaia de vărsământ: Numele si prenumele, transa 1 contract pregătire 
profesională).  

Contul este: RO10 RZBR 0000 0600 0935 8676 
 

3. Se predă la coordonator  sau la reprezentanța Destine Holding - copie după foaia de vărsământ  
de la bancă  ca dovadă a plăţii. 

4.  Se completează următoarele documente:   
 Contractul de pregătire profesională - în două exemplare, 

 

5.  Se predau la coordonator  sau la reprezentanța  Destine Holding: 
-  Contractul de pregătire profesională completat și semnat , 
-  Copie după cartea de identitate, 
-  Copie documente de la ultima instituție de învățământ absolvită (minim studii liceale), 
-  Dovada achitării primei tranșe din valoarea contractului de pregătire profesională . 

 

6. După absolvirea programului de pregătire Destine Holding eliberează : 
         - Adeverinţa  de absolvire a programului de pregătire profesională . 
Pe timpul de programului de pregătire  cursantul poate efectua un stagiu practic privind 

distribuția produselor de asigurare. În funcție de contractele de asigurare încheiate clienților 
recomandați de către cursant pe baza activității de prospectare,   cursantul va putea obține o bursă de 
merit . Bursa de merit   va putea fi utilizată pentru acoperirea parțială sau totală a valorii  contractului 
de pregătire profesională precum şi a taxei(taxelor) de examinare în vederea obținerii certificatului de 
calificare profesională. 

 

7. Adeverinţa de absolvire a programului de pregătire dă dreptul beneficiarului să susțină un 
examen de absolvire organizat de Fundația Institutul de Management în Asigurări (IMA ) pentru a 
obține - Certificat de absolvire pentru programul de calificare profesională. 

Persoanele care doresc calificarea în ambele domenii de activitate ( asigurări de viaţă şi asigurări 
generale) vor susține examene de absolvire separate. Taxa de examinare sau reexaminare pentru 
fiecare domeniu de activitate este in cuantumul stabilit de IMA la data susținerii examenului. 
 

8. După obținerea certificatului de absolvire se completează următoarele documente - în două 
exemplare: 

 Contractul de mandat, 
 Actul adițional nr.1 la contractul de mandat,  
 Actul adițional nr.2 la contractul de mandat,  

La care se atașează: 
 Copie - Certificat de absolvire pentru programul de calificare profesională 
 Copie după cartea de identitate, 
 O fotografie  tip buletin în format electronic (se trimite mail). 

Se predau la coordonator  sau la reprezentanța  Destine Broker. 
 

9. După obținerea codului RAF de la Comisia de supraveghere a asigurărilor ( CSA) asistentul în 
brokeraj  va primi user și parola pe platforma Destine Broker. 

 

10. Asistentul în brokeraj poate lucra pe platforma Destine Broker și   poate accesa sistemul de 
carieră. 


