CUNOAȘTEȚI L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS (AMF) ?

L’Autorité des marchés financiers (AMF) este organismul mandatat de către guvernul din Québec
pentru a încadra sectorul financiar din Québec și a asista consumatorii de produse și servicii
financiare.
În acest scop, AMF oferă pe site-ul său Internet informații neutre despre produsele și serviciile
financiare, și de asemeni sfaturi în legătură cu mai multe subiecte, cum ar fi asigurările, investițiile
și fraudele financiare.
Aveți intenția să investiți sau să vă procurați o asigurare ? Înainte de a finaliza alegerea dvs,
verificați pe lângă AMF dacă persoana (sau compania) care vă oferă produsul financiar respectiv
este autorizată să o facă. Pentru aceasta, telefonați la Centre d'informations la 1 877 525-0337,
sau consultați Registre des entreprises et individus autorisés à exercer (lautorite.qc.ca).
Agenții Centre d’information pot să răspundă la întrebările dvs. și să vă ajute, de exemplu, să :
•

Depuneți o plângere în legătură cu un reprezentant sau o întreprindere de
servicii financiare ;

•

Denunțați o tentativă de fraudă sau o pratică suspectă.

Site-ul Internet AMF :
Telefon :

lautorite.qc.ca
1 877 525-0337
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FRAUDATORII VOR SĂ VĂ CÂȘTIGE ÎNCREDEREA, FIȚI VIGILENȚI !

Credeți oare că fraudatorii au în vedere numai persoanele bogate ? Nicidecum ! Indiferent de
vârstă, sex, venit, de țara de origine sau de nivelul de școlaritate, puteți să fiți solicitați de către
fraudatori.

Frauda prin afinitate
Dacă membrul unui grup financiar din același grup social cu dvs. vă recomandă o investiție, el vă
va inspira încredere. Fraudatorii vi se adresează adeseori pretinzând că împărtășesc aceleași
credințe și aceleași interese cu dvs. De îndată ce legăturile sunt create, ei propun adeseori ocazii
de investiții care par excepționale. În realitate, plasamentul excepțional nu există, și fraudatorul
își însușește sumele de bani pe care i le-ați încredințat, în loc să le investească.
Când aveți intenția să investiți banii dvs., fiți întotdeauna foarte atenți ! Puneți întrebări și faceți
verificări, chiar dacă persoana care vă propune investiția frecventează același loc de cult cu dvs.,
face parte de anturajul dvs., de familia dvs., de grupul de prieteni, de comunitatea dvs., sau chiar
dacă e vorba de un coleg de muncă.

Prea frumos ca să fie adevărat ? Atenție : e vorba poate de o tentativă de fraudă !
Înainte de a investi, verificați la AMF dacă persoana sau compania care vă oferă produsul financiar
este autorizată să o facă. Pentru aceasta, contactați Centre d’information, la 1 877 525-0337, sau
consultați Registre des entreprises et individus autorisés à exercer (lautorite.qc.ca).

Site-ul Internet AMF :
Telefon :

lautorite.qc.ca
1 877 525-0337
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CUM SĂ RECUNOAȘTEȚI SEMNELE UNEI POSIBILE FRAUDE

O situație financiară personală dificilă, dorința de a câștiga bani în mod rapid sau lipsa de verificări
pot să vă facă mai vulnerabil la frauda financiară.

Câteva semne ale unei posibile fraude :
•

Vi se promite o investiție fără risc grație căreia ați putea să câștigați rapid mulți bani ?
Aceasta nu e realist ! Randamente mari fără risc nu există !

•

Vi se pune presiune ca să investiți rapid ? Vi se spune că e "acum sau niciodată" ? Aceasta
permit fraudatorului să evite ca dvs. să cereți sfaturile unei persoane de încredere și să
faceți verificările necesare.

•

Vi se cere să investiți în bani gheață sau cu un cec făcut pe numele persoanei care vă
sfătuiește plasamentul ? Tranzacțiile trebuie întotdeauna să fie făcute între o persoană
(investisorul) și compania care oferă plasamentul (ex. : instituția financiară).

•

Vi se pretinde că plasamentul este aprobat de către Autorité des marchés financiers
(AMF) sau un alt organism guvernamental ? Trebuie să știți că AMF nu-și exprimă
niciodată opinia în legătură cu investițiile și sumele care acestea v-ar putea permite să le
câștigați.

Înainte de a investi, verificați la AMF dacă persoana sau compania care vă oferă produsul
financiar este autorizată să o facă. Pentru aceasta, contactați Centre d’information, la
1 877 525-0337, sau consultați Registre des entreprises et individus autorisés à exercer. Prea
frumos pentru a fi adevărat ? Atenție : e vorba poate de o tentativă de fraudă.

Site-ul Internet AMF :
Telefon :

lautorite.qc.ca
1 877 525-0337
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ASIGURARE IMOBILIARĂ : EXISTĂ UNELE RISCURI SĂ NU FIȚI ASIGURAT

O asigurare imobiliară este esențială pentru protejarea bunurilor dvs. (mobile și obiecte de
valoare) și pentru responsabilitatea civilă. Efectiv, chiar dacă aveți impresia că obiectele dvs. nu
valorează prea mult, v-ar fi poate dificil să le înlocuiți dacă vreodată imobilul dvs. ar lua foc sau
dacă ați fi victima unui furt.

În plus, ce ați face dacă ați da foc în mod accidental imobilului în care locuiți și ați fi considerat
responsabil de pagubele rezultate ? Ce s-ar întâmpla dacă o persoană s-ar răni alunecând la dvs.,
sau dacă o problemă de inundație cauzată de mașina dvs de spălat ar produce stricăciuni la vecinii
dvs ? O asigurare imobiliară poate să vă protejeze, ca și pe membrii familiei dvs, contra
consecințelor financiare ale unor asemenea accidente.

Înainte de a semna pentru o asigurare, verificați la AMF dacă persoana sau compania care v-o
oferă este autorizată să o facă. Pentru aceasta, contactați Centre d’information, la 1 877 5250337, sau consultați Registre des entreprises et individus autorisés à exercer. Pentru mai multe
informații despre asigurări, visitați site-ul AMF.

Site-ul Internet de AMF :
Telefon :

lautorite.qc.ca
1 877 525-0337
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