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КРАТКА ОБОСНОВКА

Сривът в доверието на потребителите след началото на финансовата криза се простира 
и отвъд банкирането на дребно и обхваща продажбата на застрахователни продукти.  
Застрахователните посредници представляват ценно предимство за сектора, като носят 
задълбочени знания, на които потребителите са започнали да разчитат. Фактът, че те 
разчитат на подобни знания, носи със себе си рискове и разкрива определени слабости, 
които това преразглеждане цели да коригира. Директивата за застрахователното 
посредничество І (ДЗП І) установи референтен критерий за защита на потребителите и 
за изясняване какви отговорности трябва да поемат държавите членки, за да гарантират 
високо равнище на професионализъм и компетентност сред застрахователните 
посредници.  От този период, в който Парламентът работеше по Платежоспособност ІІ, 
съществуваха признаци за потенциална неефективност на пазара по отношение на 
застрахователното посредничество и Парламентът призова за преразглеждане на ДЗП І. 
За да подпомогне преразглеждането, PWC проведе проучване 1 и беше поръчана оценка 
на въздействието2.

Преработеното предложение на Комисията е добра отправна точка.  Застрахователните 
продукти са изключително сложни за потребители, които не се занимават редовно с 
договори.  Застраховането играе важна роля във времена, в които потребителите са най-
уязвими и нуждаещи се и разчитат на това, че посредниците следват ясни и лоялни 
правила.  Следователно на европейските законодатели се пада да гарантират, че се 
предприемат мерки по недостатъците на ДЗП І и по недостатъците, разкрити от
глобалната финансова криза.

Ето защо в моето становище искам да насоча вниманието на водещата комисия по 
икономически и парични въпроси към следните области:

- Обвързването и пакетните продажби са изяснени, така че продуктите, които 
европейските потребители ценят високо, да бъдат изрично защитени, а лошите 
практики при продажба да престанат.  Обвързване няма да се позволява, защото с него 
се  е злоупотребявало в миналото и ползите за потребителите не са достатъчно 
значими, за да оправдават риска.

- Правилата за възнагражденията са реформирани, така че максималният интерес на 
потребителя да бъде винаги мотивът за съвета на посредника.  Прагове за искове и 
цели за продажба на определени договори вече няма да бъдат фактор, който 
потребителите да трябва да вземат предвид.  Задължението за информиране е на 
посредника, който трябва доброволно да обяви информацията, а не потребителят да 
трябва да отправя искане за това.

                                               
1 Проучване на въздействието на преразглеждане на Директивата относно застрахователното 

посредничество (ETD/2007/IM/B2/51) окончателен доклад;
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/imd_final_en.pdf

2 Работен документ на службите на Комисията, Оценка на въздействието, придружаваща документа 
Директива на Европейския парламент и на Съвета относно застрахователното посредничество
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/consumers/mediation/20120703-impact-assessment_en.pdf
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- Географският обхват е по-ясен, за да даде възможност за продажби между 
посредници, регистрирани в рамките на единния пазар, и такива извън обхвата на 
вътрешния пазар.  Целта е да се даде правна яснота, като се избегне ненужното 
съмнение.

- Обхватът на директивата е разширен, така че уебсайтовете за сравняване на цени 
имат увеличени задължения, което ги поставя наравно с посредниците, извършващи 
дейност от свои офиси.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия 
по икономически и парични въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за директива
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) За да бъдат ограничени 
конфликтите на интереси между 
продавачите и купувачите на 
застрахователни продукти, трябва да се 
въведе изискване за предоставяне на 
достатъчно информация за 
възнагражденията на лицата, 
разпространяващи застрахователни 
продукти. Съответно при 
животозастрахователните продукти 
посредникът и служителят на 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие следва 
да бъдат задължени да информират 
клиента за възнаграждението си преди 
продажбата. При другите 
застрахователни продукти клиентът 
следва да бъде информиран за правото 
си да иска тази информация, която в 
такъв случай трябва задължително 
да му бъде предадена; това изискване 
следва да важи за преходен период от 5 
години.

(31) За да бъдат ограничени 
конфликтите на интереси между 
продавачите и купувачите на 
застрахователни продукти, трябва да се 
въведе изискване за предоставяне на 
достатъчно информация за 
възнагражденията на лицата, 
разпространяващи застрахователни 
продукти. Съответно при 
животозастрахователните продукти 
посредникът и служителят на 
застрахователния посредник или 
застрахователното предприятие следва 
да бъдат задължени да информират 
клиента за възнаграждението си преди 
продажбата. При другите 
застрахователни продукти ще се 
прилагат същите правила, като това 
изискване следва да важи за преходен 
период от 5 години.

Or. en
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Обосновка

Независимо какъв продукт купувате, следва да има проста и подобна система за 
предоставяне на информация за всички видове продукти.

Изменение 2

Предложение за директива
Съображение 34

Текст, предложен от Комисията Изменение

За да се предотвратяват продажбите на 
неподходящи застрахователни 
продукти, при необходимост при всяка 
такава продажба следва да бъде 
предоставян почтен и професионален 
съвет.

За да се предотвратяват продажбите на 
неподходящи застрахователни продукти 
при всяка такава продажба се 
предоставя почтен и професионален 
съвет при необходимост.

Or. en

Изменение 3

Предложение за директива
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Настоящата директива следва да 
посочва минималните задължения на 
застрахователните предприятия и 
застрахователните посредници за 
предоставяне на информация на 
клиентите. В тази област всяка държава 
членка следва да може да запази 
действащите или да приеме по-строги 
разпоредби, които да важат за 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия 
независимо от разпоредбите в тяхната 
държава членка по произход , когато 
извършват дейност по застрахователно 
посредничество на нейна територия, при 
условие че такива по-строги разпоредби 
са в съответствие с правото на Съюза , 
включително Директива 2000/31/ЕО на 

(40) Настоящата директива следва да 
посочва минималните задължения на 
застрахователните предприятия и 
застрахователните посредници за 
предоставяне на информация на 
клиентите. В тази област всяка държава 
членка следва да може да запази 
действащите или да приеме по-строги 
разпоредби, които да важат за 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия 
независимо от разпоредбите в тяхната 
държава членка по произход, когато 
извършват дейност по застрахователно 
посредничество на нейна територия, при 
условие че такива по-строги разпоредби 
са в съответствие с правото на Съюза , 
включително Директива 2000/31/ЕО на 



PE502.077v01-00 6/20 PA\922425BG.doc

BG

Европейския парламент и на Съвета от 8 
юни 2000 г. относно някои правни 
аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия, на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия). Всяка държава 
членка, която планира да прилага и 
която прилага разпоредби, уреждащи 
дейността на застрахователните 
посредници и продажбата на 
застрахователни продукти и допълващи 
разпоредбите на настоящата директива, 
следва да гарантира, че произтичащата 
от тези разпоредби административна 
тежест е съразмерна спрямо целта за 
защита на потребителите. За да бъде 
осигурена защитата на потребителите и 
да бъдат предотвратявани продажбите 
на неподходящи продукти, на 
държавите членки следва да бъде 
разрешено да налагат по изключение
по-строги изисквания по отношение на 
застрахователните посредници, 
извършващи застрахователно 
посредничество като допълнителна 
дейност, ако смятат това за необходимо 
и съразмерно спрямо целта.

Европейския парламент и на Съвета от 8 
юни 2000 г. относно някои правни 
аспекти на услугите на 
информационното общество, и по-
специално на електронната търговия, на 
вътрешния пазар (Директива за 
електронната търговия). Всяка държава 
членка, която планира да прилага и 
която прилага разпоредби, уреждащи 
дейността на застрахователните 
посредници и продажбата на 
застрахователни продукти и допълващи 
разпоредбите на настоящата директива, 
следва да гарантира, че произтичащата 
от тези разпоредби административна 
тежест е съразмерна спрямо целта за 
защита на потребителите. За да бъде 
осигурена защитата на потребителите и 
да бъдат предотвратявани продажбите 
на неподходящи продукти, на 
държавите членки следва да бъде 
разрешено да налагат по-строги 
изисквания по отношение на 
застрахователните посредници, 
извършващи застрахователно 
посредничество като допълнителна 
дейност, ако смятат това за необходимо 
и съразмерно спрямо целта.

Or. en

Обосновка

На държавите членки следва да бъде разрешено да прилагат по-строги правила по 
тяхна преценка поради разнородно структурирания европейски застрахователен 
пазар.

Изменение 4

Предложение за директива
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. „застрахователно посредничество“ са 
дейностите по предоставяне на съвети , 
предлагане или друга подготвителна 

3. „застрахователно посредничество“ са 
дейностите по предоставяне на съвети , 
предлагане или друга подготвителна 
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работа за сключване на застрахователни 
договори, по сключване на такива 
договори или по оказване на съдействие
за управлението и изпълнението на 
такива договори, по-специално при 
настъпването на застрахователно 
събитие, както и дейността по уреждане 
на застрахователни претенции по 
занятие и дейността по определяне 
размерите на причинените вреди. Тези 
дейности се смятат за застрахователно 
посредничество и когато се извършват 
от застрахователно предприятие без 
намесата на застрахователен посредник.

работа за сключване на застрахователни 
договори, по сключване на такива 
договори или по оказване на съдействие 
за управлението и изпълнението на 
такива договори, по-специално при 
настъпването на застрахователно 
събитие, както и дейността по уреждане 
на застрахователни претенции по 
занятие и дейността по определяне 
размерите на причинените вреди, 
включително уебсайтове за 
сравняване на цени. Тези дейности се 
смятат за застрахователно 
посредничество и когато се извършват 
от застрахователно предприятие без 
намесата на застрахователен посредник.

Or. en

Обосновка

Трябва да се изясни, че настоящият параграф се прилага за уебсайтове за сравняване 
на цени.

Изменение 5

Предложение за директива
Член 2 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

9. „съвет“ е предоставянето на 
препоръка на клиент по негово искане 
или по инициатива на 
застрахователното предприятие или 
застрахователния посредник;

9. „съвет“ е предоставянето на лична 
препоръка на клиент по негово искане 
или по инициатива на 
застрахователното предприятие или 
застрахователния посредник;

Or. en

Обосновка

Привеждане в съответствие с дефиницията, използвана в Директивата относно 
договорите за кредити за жилищни имоти и Директивата за пазарите на финансови 
инструменти.  Целта е също да се разграничи информация от съвет.
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Изменение 6

Предложение за директива
Член 2 - параграф 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

10. „условна комисиона“ е 
възнаграждението под формата на 
комисиона, чийто размер зависи от 
постигането на договорените цели във 
връзка с договорите, осигурени за 
застрахователя от посредника;

10. „условна комисиона“ е 
възнаграждението под формата на 
комисиона, чийто размер зависи от 
постигането на всякакви видове 
договорени цели във връзка с
дейностите, извършвани от 
посредника с този застраховател;

Or. en

Изменение 7

Предложение за директива
Член 2 - параграф 19

Текст, предложен от Комисията Изменение

19. „обвързана продажба“ е 
предлагането на една или повече 
допълнителни услуги в пакет със 
застрахователна услуга или продукт, 
когато тази застрахователна услуга 
или продукт не се предлага на 
потребителя отделно;

19. „обвързана продажба“ е 
предлагането на: 

- две или повече застрахователни 
услуги в пакет, в случай че тези 
застрахователни услуги или продукти 
не се предлагат на потребителя 
поотделно;
- една или повече услуги в пакет със 
застрахователна услуга или продукт, 
когато тази застрахователна услуга 
или продукт не се предлага на 
потребителя отделно.

Or. en
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Изменение 8

Предложение за директива
Член 2 - параграф 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

20. „пакетна продажба“ е предлагането 
на една или повече допълнителни
услуги в пакет със застрахователна 
услуга или продукт, когато тази 
застрахователна услуга или продукт се 
предлага на потребителя и отделно, но 
не непременно при същите условия, 
както при обвързването с 
допълнителните услуги.

20. „пакетна продажба“ е предлагането 
на: 

- две или повече застрахователни 
услуги в пакет, в случай че тези 
застрахователни услуги или продукти 
се предлагат на потребителя също 
така и поотделно;
- една или повече услуги в пакет със 
застрахователна услуга или продукт, 
когато тази застрахователна услуга или 
продукт се предлага на потребителя и 
отделно, но не непременно при същите 
условия, както при обвързването с 
допълнителните услуги.

Or. en

Изменение 9

Предложение за директива
Член 4 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. За посредниците, за които важат 
разпоредбите на параграфи 1 и 2 от 
настоящия член, се прилагат 
разпоредбите на глави І, ІІІ, ІV, V, VІІІ и 
ІХ и членове 15 и 16 от настоящата 
директива.

4. За посредниците, за които важат 
разпоредбите на параграфи 1 и 2 от 
настоящия член, се прилагат 
разпоредбите на глави І, ІІІ, ІV, V, VI, 
VІІІ и ІХ и членове 15 и 16 от 
настоящата директива.
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Or. en

Обосновка

Разпоредбите за конфликт на интереси и информация следва да се прилагат и за 
допълнителни продажби.

Изменение 10

Предложение за директива
Член 5 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

4а. С изключение на параграфи 2, 3 и 4, 
застрахователните посредници, 
които са регистрирани съгласно 
първоначалната ДЗП І, остават 
регистрирани съгласно настоящата 
преработена директива.

Or. en

Обосновка

Застрахователните посредници, които са регистрирани съгласно ДЗП І, не следва да 
са длъжни да се регистрират отново съгласно ДЗП ІІ.

Изменение 11

Предложение за директива
Член 8 – параграф 1 – алинея 5 а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Обучението на посредници или 
служители на застрахователни 
предприятия и контролът и 
оценяването на техните знания и 
умения ще се извършват от субект, 
одобрен от националните 
компетентни органи и независим от 
застрахователните предприятия.

Or. en
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Обосновка

People in contact with consumers and the management structure have the necessary skills 
and expertise to perform their tasks and comply with their duties adequately and in 
compliance with the Directive.

However, doubts have been raised on the training quality when organised by the insurance 
undertaking without any external assessment. The training should better be organized by a 
body not directly or indirectly dependent from insurance undertakings. Such training is 
mainly sales-oriented and not on compliance with legislation as regards the obligation to act 
honestly, fairly and professionally in accordance with the best interest of its customers like 
provided by Article 15.1.  If training is organized by an insurance undertaking or an 
intermediation firm, Member States should set up an independent assessment of the training 
programmes and the intermediary’s knowledge and skills.

Изменение 12

Предложение за директива
Член 8 – параграф 8 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) действията, които може 
основателно да се очаква да 
предприемат застрахователните 
посредници и застрахователните 
предприятия, за да осъвременяват 
знанията и уменията си чрез 
постоянно професионално развитие с 
цел да изпълняват задълженията си 
на подходящо равнище.

Or. en

Обосновка

Изискванията за обучение са ключови за гарантиране на високо равнище на 
професионализъм и защита на потребителите.  Те обаче са съществени концептуални 
елементи от рамката и поради това не следва да бъдат определяни в делегирани 
актове.
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Изменение 13

Предложение за директива
Член 10 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3a. Правомощията, посочени в 
параграф 3, се упражняват в 
съответствие с националното право 
и най-малко включват :
a) правото на  достъп до документи 
от всякакъв вид, които биха били 
важни за изпълнението на 
надзорните задължения, и на 
получаване на копие от тях;
б) правото да изискват информация 
от всяко лице, а ако е необходимо —
да призовават и разпитват лицата с 
цел получаване на информация;
в) правото да извършват проверки на 
място;
г) правото да извършват тайно 
пазаруване; 
д) правото да изискват временна 
забрана на професионална дейност;
е) правото да изискват от 
застрахователните предприятия да 
предоставят информация;
ж) правото да искат започване на 
наказателно преследване;
з) правото да разрешават на одитори 
или експерти да извършват проверки 
или разследвания. 

Or. en

Обосновка

Правомощията на компетентните органи следва да бъдат описани по-добре, за да се 
гарантира, че компетентните органи във всички държави членки имат 
правомощията, необходими за изпълнение на задълженията, предвидени в 
директивата.
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Изменение 14

Предложение за директива
Член 13 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) процедурата води до решения, които 
не са обвързващи;

a) процедурата води до решения, които 
са обвързващи за застрахователното 
предприятие или за посредника;

Or. en

Обосновка

В някои държави членки решенията са обвързващи за предприятията от сектора.  
Настоящото изменение не дава възможност да се стигне до стъпка назад за 
потребителите в тези държави.

Изменение 15

Предложение за директива
Член 14

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки гарантират, че 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия и 
посредници използват 
застрахователните и 
презастрахователните посреднически 
услуги само на регистрирани 
застрахователни и презастрахователни 
посредници или на лицата по член 1, 
параграф 2 , или на лицата, които са 
изпълнили процедурата по деклариране 
по член 4 .

Държавите членки гарантират, че 
застрахователните и 
презастрахователните предприятия и 
посредници използват 
застрахователните и 
презастрахователните посреднически 
услуги само на регистрирани 
застрахователни и презастрахователни 
посредници или на лицата по член 1, 
параграф 2 , или на лицата, които са 
изпълнили процедурата по деклариране 
по член 4. Ако по националното право 
е предвидено, когато установените в 
Европейския съюз застрахователни и 
презастрахователни посредници 
използват услугите на 
застрахователни и 
презастрахователни посредници 
извън Европейския съюз, не е 
необходимо посредникът или 
предприятието, установено извън 
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Съюза, да бъде регистрирано в 
рамките на държавата членка.

Or. en

Обосновка

Географският обхват се прави по-ясен, за да се гарантира, че посредници, 
регистрирани в рамките на ЕС, могат да продължат да работят с такива извън ЕС.

Изменение 16

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква в) – точка i)

Текст, предложен от Комисията Изменение

i) че дава съветите си въз основа на 
справедлив анализ; или

i) че дава съветите си въз основа на 
справедлив и независим анализ; или

Or. en

Обосновка

Потребителите трябва да бъдат добре информирани за съветите, които получават.

Изменение 17

Предложение за директива
Член 17 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) дали размерът на комисионата 
зависи от постигането на договорените
цели или прагове, които са свързани с 
договорите, осигурени за застрахователя 
от посредника; посочват се целите 
или праговете, както и дължимите 
суми при постигането им.

ж) Комисионите, зависещи от 
постигането на всякакви договорени
цели или прагове, които са свързани с 
договорите, осигурени за застрахователя 
от посредника, се забраняват.

Or. en

Обосновка

Съществува пряк конфликт на интереси между целите или праговете за продажби на 
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продукти и действията в максимален интерес на потребителя.

Изменение 18

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Независимо от параграф 1, буква е), 
за срок от пет години от датата на 
влизане в сила на настоящата директива 
посредникът по застрахователни 
договори, различни от договорите от 
класовете по приложение І от Директива 
2002/83/ЕО, ако възнаграждението му 
ще бъде под формата на такса или 
комисиона, преди сключването на такъв 
застрахователен договор извършва
следното:

2. Независимо от параграф 1, буква е), 
за срок от пет години от датата на 
влизане в сила на настоящата директива 
посредникът по застрахователни 
договори, различни от договорите от 
класовете по приложение І от Директива 
2002/83/ЕО, ако възнаграждението му 
ще бъде под формата на такса или 
комисиона, преди сключването на такъв 
застрахователен договор трябва да 
извърши следното:

Or. en

Обосновка

От потребителя не следва да се очаква да изисква информация; тя трябва да му бъде 
предоставяна.

Изменение 19

Предложение за директива
Член 17 – параграф 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията Изменение

a) съобщава на клиента размера на 
таксата, комисионата или 
възнаграждението, представляващо 
съчетание от двете, или — ако не може 
да бъде посочен точният размер —
начина на изчисление, ако клиентът 
поиска това; 

a) съобщава на клиента размера на 
таксата, комисионата или 
възнаграждението, представляващо 
съчетание от двете, или — ако не може 
да бъде посочен точният размер —
начина на изчисление;

Or. en
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Обосновка

От потребителя не следва да се очаква да изисква информация; тя трябва да му бъде 
предоставяна.

Изменение 20

Предложение за директива
Член 17 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Ако клиентът прави плащания по 
застрахователния договор след 
сключването му, застрахователното 
предприятие или застрахователният 
посредник обявява информацията по 
настоящия член за всяко плащане.

4. С изключение на случаи, когато 
преди подписването на договор е била 
напълно обявена информацията за 
редовен месечен директен дебит за 
точно същата сума, включително 
броя на месеците, през които ще бъде 
дебитиран този директен дебит, ако 
клиентът прави плащания по 
застрахователния договор след 
сключването му, застрахователното 
предприятие или застрахователният 
посредник обявява информацията по 
настоящия член за всяко плащане. x

Or. en

Обосновка

При редовен директен дебит, за който е дадено съгласие по договор, когато 
потребителят е бил добре информиран относно подобен директен дебит, е 
несправедлива тежест за застрахователните предприятия или посредниците да 
известяват потребителя всеки път при извършване на директния дебит.

Изменение 21

Предложение за директива
Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Когато застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие уведоми клиента, че дава 
съветите си въз основа на справедлив 
анализ, той е длъжен да дава тези съвети 

3. Когато застрахователният 
посредник или застрахователното 
предприятие уведоми клиента, че дава 
съветите си въз основа на справедлив 
анализ, той е длъжен да дава тези съвети 
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въз основа на анализ на достатъчно 
голям брой застрахователни продукти , 
които се предлагат на пазара, за да бъде 
в състояние да направи препоръка, 
основана на професионални критерии, 
относно застрахователния продукт , 
който би бил най-подходящ да 
удовлетвори потребностите на клиента.

въз основа на анализ на значим и
достатъчно голям брой застрахователни 
продукти от значим и достатъчно 
голям брой доставчици на 
застраховка, които се предлагат на 
пазара, за да бъде в състояние да 
направи препоръка, основана на 
професионални критерии, относно 
застрахователния продукт , който би 
бил най-подходящ да удовлетвори 
потребностите на клиента.

Or. en

Обосновка

За да се избягнат случаи, при които се разглеждат и предлагат застрахователни 
продукти само от един доставчик на застраховка, следва да се анализират продукти 
от повече от един доставчик.

Изменение 22

Предложение за директива
Член 18 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. Независимо дали се предоставя съвет 
или не, преди сключването на договор 
застрахователният посредник или 
застрахователното предприятие, 
отчитайки сложността на 
застрахователния продукт и категорията 
на клиента, предоставя на клиента 
съответната информация за 
застрахователния продукт в достъпен 
вид, за да може той да вземе 
информирано решение.

(Не се отнася до българския текст)

Or. en

Обосновка

(Не се отнася до българския текст)
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Изменение 23

Предложение за директива
Член 20 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. При продажба по телефона 
предварителната информация, давана на 
клиента, трябва да съответства 
на разпоредбите на Съюза , приложими 
за пазарното предлагане на 
потребителски финансови услуги от 
разстояние. Освен това информацията 
се предоставя на клиента в съответствие 
с параграф 1 или 2 незабавно след 
сключването на застрахователния 
договор.

7. При продажба по телефона 
предварителната информация, давана на 
клиента, трябва да съответства 
на разпоредбите на Съюза, приложими 
за пазарното предлагане на 
потребителски финансови услуги от 
разстояние. Освен това, след като са 
изпълнени условията на параграф 4, 
буква б), информацията се предоставя 
на клиента в съответствие с параграф 
1 или 2 незабавно след сключването на 
застрахователния договор.

Or. en

Обосновка

Справедливо е да се попита клиентът дали иска хартиен или електронен носител, а не 
продавач по телефона да взема решението вместо него.

Изменение 24

Предложение за директива
Член 23 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Държавите членки изискват от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия да 
предприемат всички подходящи мерки 
за установяване на конфликтите на 
интереси между тях, включително 
техните ръководители, служители и 
обвързани застрахователни посредници, 
или всяко лице, пряко или косвено 
свързано с тях чрез отношение на 
контрол, и техните клиенти или между 
отделните клиенти, които възникват в 
процеса на застрахователното 

1. Държавите членки изискват от 
застрахователните посредници и 
застрахователните предприятия да 
предприемат всички подходящи мерки 
за установяване, смекчаване, избягване 
и отстраняване на конфликтите на 
интереси между тях, включително 
техните ръководители, служители и 
обвързани застрахователни посредници, 
или всяко лице, пряко или косвено 
свързано с тях чрез отношение на 
контрол, и техните клиенти или между 
отделните клиенти, които възникват в 
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посредничество. процеса на застрахователното 
посредничество.

Or. en

Обосновка

Справедливо е да се попита клиентът дали иска хартиен или електронен носител, а не 
дружество за застраховане по телефона да взема решението вместо него.

Изменение 25

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква б)

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) застрахователните продукти и 
предложените инвестиционни 
стратегии. Тази информация следва да 
включва подходящи указания и 
предупреждения за рисковете, свързани 
с инвестиции в тези продукти или с 
конкретни инвестиционни стратегии; 
както и

б) застрахователните продукти и 
предложените инвестиционни 
стратегии. Тази информация следва да 
включва подходящи указания и 
предупреждения за рисковете, свързани 
с инвестиции в тези продукти или с 
конкретни инвестиционни стратегии, 
включително риска, че може да няма 
възвръщаемост или да има загуба на 
първоначалната инвестиция; както и

Or. en

Изменение 26

Предложение за директива
Член 24 – параграф 3 – буква в)

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) цените и разходите, свързани с 
продуктите.

в) цените и разходите, свързани с 
продуктите. Когато се извършват 
разходи повече от веднъж и на 
различни суми, се предоставя 
предвиждане за цената, включително 
това, кога могат да се очакват тези 
разходи.



PE502.077v01-00 20/20 PA\922425BG.doc

BG

Or. en

Изменение 27

Предложение за директива
Член 24 – параграф 6 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

6. На Комисията се предоставят 
правомощията да приема делегирани 
актове в съответствие с член 33, с които 
се установяват мерки за осигуряване на 
спазването от страна на 
застрахователните посредници и 
предприятия на принципите, изложени в 
настоящия член, при извършването на 
застрахователно посредничество с 
клиенти. В тези делегирани актове се 
посочва:

(Не се отнася до българския текст)

Or. en


