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RÖVID INDOKOLÁS

A fogyasztói bizalom összeomlása a pénzügyi válság óta a lakossági banki szolgáltatásokon 
túl kihat a biztosítási termékek kereskedelmére is.  A biztosítási közvetítők az ágazat értékes 
szereplői, akik olyan tudással rendelkeznek, amelyre a fogyasztóknak szükségük van. E 
bizalom kockázatokat is hordoz magában, és felszínre hozott számos hiányosságot, amelyeket 
e felülvizsgálat orvosolni igyekszik.  Az IMD (a biztosítási közvetítésről szóló irányelv) I 
megállapította a fogyasztók védelmének és a tagállamok által vállalt felelősségek 
tisztázásának azon irányadó mértékét, amely garantálja a biztosítási közvetítők szakmaiságát 
és hozzáértését.  Azóta, amikor a Parlament a Solvency II-n dolgozott, többször jelezték a 
biztosításközvetítői szolgáltatások piacának potenciális zavarait, és a Parlament felszólított az 
IMD I felülvizsgálatára.  A felülvizsgálat elősegítése érdekében a PWC tanulmányt1 készített, 
és egy hatásvizsgálat2 készítését is megrendelték.

Az átdolgozásra irányuló bizottsági javaslat jó kiindulási pont.  A biztosítási termékek a 
fogyasztók számára, akik rendszerint nem foglalkoznak szerződésekkel, rendkívül 
komplikáltak.  A biztosítás fontos szerepet játszik az olyan időszakokban, amikor a 
fogyasztók a leginkább kiszolgáltatottak és nehézségekkel küzdenek, és olyan közvetítőkre 
hagyatkoznak, akik világos és tisztességes szabályokat követnek.   Ezért az európai 
jogalkotók feladata annak biztosítása, hogy orvosolják az IMD I hiányosságait és a globális 
pénzügyi válság által felszínre hozott problémákat.

Ezért véleményem szerint az alábbi területekre kell összpontosítani az illetékes bizottságként 
eljáró Gazdasági és Monetáris Bizottságnak: 

– Az árukapcsolás és csomagban történő eladás tisztázódott, hogy az európai fogyasztók 
által nagyra értékelt termékek védelmet élvezzenek, miközben a rosszul eladható 
gyakorlatok megszűnnek.  Az árukapcsolás nem lesz engedélyezett, mivel a múltban 
visszaéltek ezzel a lehetőséggel, és a fogyasztók számára nem nyújtott olyan jelentős 
előnyöket, amelyek indokolttá tennék a kockázatot. 

– A javadalmazási szabályokat megreformálták, hogy a közvetítő által adott tanácsot mindig 
a fogyasztó legjobb érdeke motiválja.  A követelésekre vonatkozó küszöbértékeket és 
bizonyos szerződések értékesítési céljait a fogyasztóknak már nem kell tekintetbe venniük.   
A tájékoztatás terhe a közvetítőre hárul, aki önkéntes alapon hoz nyilvánosságra 
információkat ahelyett, hogy a fogyasztónak a tájékoztatás iránti kérelmet kelljen 
benyújtania.

– A földrajzi hatály egyértelműbb lett annak érdekében, hogy lehetővé váljon az egységes 
piacon nyilvántartott és a belső piacon kívüli közvetítők közötti kereskedelem.  A cél a jogi 
egyértelműség biztosítása és a szükségtelen kétely elkerülése.

                                               
1 Tanulmány a biztosítási közvetítésről szóló irányelv felülvizsgálatának hatásáról (ETD/2007/IM/B2/51) 

végleges jelentés 
 http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/imd_final_en.pdf
2 Bizottsági szolgálati munkadokumentum: A biztosítási közvetítésről szóló európai parlamenti és tanácsi 

irányelvet kísérő hatástanulmány
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/consumers/mediation/20120703-impact-assessment_en.pdf
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– Az irányelv hatálya tágabb lett, így az összehasonlításokat végző weboldalak feladatai 
megnőttek és összhangba kerültek az irodai közvetítők kötelezettségeivel.

MÓDOSÍTÁSOK

A Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság felkéri a Gazdasági és Monetáris Bizottságot 
mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás 1

Irányelvre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A biztosítási termék értékesítője és 
vevője közötti összeférhetetlenség 
enyhítése érdekében a biztosításértékesítők 
díjazását kellő módon közzé kell tenni. 
Ennek megfelelően az életbiztosítási 
termékek esetében a közvetítő és a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító 
alkalmazottja az értékesítés előtt köteles 
tájékoztatni az ügyfelet a díjazásáról. 
Egyéb biztosítási termékek esetében – az 
ötéves átmeneti időszakra is figyelemmel –
tájékoztatni kell az ügyfelet arról a 
jogáról, hogy ilyen tájékoztatást kérhet, és 
azt kérésre meg kell adni az ügyfélnek.

(31) A biztosítási termék értékesítője és 
vevője közötti összeférhetetlenség 
enyhítése érdekében a biztosításértékesítők 
díjazását kellő módon közzé kell tenni. 
Ennek megfelelően az életbiztosítási 
termékek esetében a közvetítő és a 
biztosítási közvetítő vagy biztosító 
alkalmazottja az értékesítés előtt köteles 
tájékoztatni az ügyfelet a díjazásáról. 
Ugyanezek a szabályok alkalmazandók 
egyéb biztosítási termékek esetében, az 
ötéves átmeneti időszakra is figyelemmel.

Or. en

Indokolás

Az értékesített termék típusától függetlenül minden termék esetében egyszerű, hasonló 
közzétételi rendszert kell bevezetni.

Módosítás 2

Irányelvre irányuló javaslat
34 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A visszaélésszerű értékesítések megelőzése 
érdekében, a biztosítási termékek 

A visszaélésszerű értékesítések megelőzése 
érdekében, a biztosítási termékek 
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értékesítésekor szükség esetén tisztességes 
és szakszerű tanácsadást kell biztosítani.

értékesítésekor tisztességes és szakszerű 
tanácsadást kell biztosítani, ha szükséges.

Or. en

Módosítás 3

Irányelvre irányuló javaslat
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Ennek az irányelvnek meg kell 
határoznia a biztosító és a 
biztosításközvetítő 
azon minimum kötelezettségeit, amelyeket 
az ügyfelek tájékoztatása során teljesítenie 
kell. A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni , hogy ezen a területen szigorúbb 
rendelkezéseket tartsanak fenn vagy 
fogadjanak el a biztosításközvetítők és 
biztosítók tekintetében, a székhelyük
szerinti tagállam rendelkezéseitől 
függetlenül, amennyiben a 
területükön biztosítási közvetítői 
tevékenységet fejtenek ki, feltéve hogy az 
ilyen szigorúbb rendelkezések összhangban 
vannak az uniós joggal, beleértve a belső 
piacon az információs társadalmi
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem jogi vonatkozásairól 
(„Irányelv az elektronikus 
kereskedelemről”) szóló, 2000. június 8-i 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet. Annak a tagállamnak, amely a 
biztosítási közvetítők és a 
biztosításitermék-értékesítés tekintetében 
az ezen irányelvben meghatározottak 
mellett további szabályozási előírások 
alkalmazását ajánlja vagy ilyeneket 
alkalmaz, biztosítania kell, hogy az ilyen 
rendelkezésekből származó adminisztratív 
teher fogyasztóvédelmi szempontból 
arányos legyen. A fogyasztóvédelem 
érdekében és a biztosítási termékek 
helytelen értékesítésének megelőzése 

(40) Ennek az irányelvnek meg kell 
határoznia a biztosító és a 
biztosításközvetítő 
azon minimum kötelezettségeit, amelyeket 
az ügyfelek tájékoztatása során teljesítenie 
kell. A tagállamok számára lehetővé kell 
tenni , hogy ezen a területen szigorúbb 
rendelkezéseket tartsanak fenn vagy 
fogadjanak el a biztosításközvetítők és 
biztosítók tekintetében, a székhelyük 
szerinti tagállam rendelkezéseitől 
függetlenül, amennyiben a 
területükön biztosítási közvetítői 
tevékenységet fejtenek ki, feltéve hogy az 
ilyen szigorúbb rendelkezések összhangban 
vannak az uniós joggal, beleértve a belső 
piacon az információs társadalmi 
szolgáltatások, különösen az elektronikus 
kereskedelem jogi vonatkozásairól 
(„Irányelv az elektronikus 
kereskedelemről”) szóló, 2000. június 8-i 
2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelvet. Annak a tagállamnak, amely a 
biztosítási közvetítők és a 
biztosításitermék-értékesítés tekintetében 
az ezen irányelvben meghatározottak 
mellett további szabályozási előírások 
alkalmazását ajánlja vagy ilyeneket 
alkalmaz, biztosítania kell, hogy az ilyen 
rendelkezésekből származó adminisztratív 
teher fogyasztóvédelmi szempontból 
arányos legyen. A fogyasztóvédelem 
érdekében és a biztosítási termékek 
helytelen értékesítésének megelőzése 
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céljából a tagállamoknak engedélyezni 
kell, hogy kivételesen szigorúbb 
előírásokat alkalmazzanak az ilyen 
biztosítási közvetítőkre, amelyek a 
biztosítási közvetítést kiegészítő jelleggel 
végzik, ha azt szükségesnek és arányosnak 
ítélik.

céljából a tagállamoknak engedélyezni 
kell, hogy szigorúbb előírásokat 
alkalmazzanak az ilyen biztosítási 
közvetítőkre, amelyek a biztosítási 
közvetítést kiegészítő jelleggel végzik, ha 
azt szükségesnek és arányosnak ítélik.

Or. en

Indokolás

Az európai biztosítási piac heterogén szerkezetére való tekintettel a tagállamok számára 
lehetővé kell tenni, hogy ott, ahol szükségesnek tartják, szigorúbb szabályokat 
alkalmazhassanak.

Módosítás 4

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) „a biztosítási közvetítés”: biztosítási 
szerződések megkötésével kapcsolatos 
tanácsadással , ajánlattétellel, vagy 
biztosítási szerződések megkötésének 
előkészítésével kapcsolatos egyéb 
tevékenység, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre , 
valamint szakmai kárügyintézési és 
kárbecslési tevékenység . Ezek a 
tevékenységek akkor is biztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
biztosító végzi, biztosítási közvetítő 
közreműködése nélkül.

(3) „a biztosítási közvetítés”: biztosítási 
szerződések megkötésével kapcsolatos 
tanácsadással , ajánlattétellel, vagy 
biztosítási szerződések megkötésének 
előkészítésével kapcsolatos egyéb 
tevékenység, az ilyen szerződések 
megkötése, illetve közreműködés az ilyen 
szerződések kezelésében és teljesítésében, 
különös tekintettel a követelésekre , 
valamint szakmai kárügyintézési és 
kárbecslési tevékenység, beleértve az 
árösszehasonlító honlapokat is. Ezek a 
tevékenységek akkor is biztosítási 
közvetítésnek tekintendők, ha azokat 
biztosító végzi, biztosítási közvetítő 
közreműködése nélkül.

Or. en

Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy e bekezdés a biztosításokat összehasonlító honlapokra is 
alkalmazandó.
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Módosítás 5

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(9) „tanácsadás”: ajánlás valamely 
ügyfélnek annak kérésére vagy a biztosító, 
illetőleg a biztosítási közvetítő 
kezdeményezésére;

(9) „tanácsadás”: személyes ajánlás 
valamely ügyfélnek annak kérésére vagy a 
biztosító, illetőleg a biztosítási közvetítő 
kezdeményezésére;

Or. en

Indokolás

Hozzáigazítás a CARP-ban és a MiFID-ben használt meghatározáshoz.  Az információ és a 
tanács közötti megkülönböztetéshez is szükséges.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 10 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(10) „céljutalék”: olyan, jutalék formájában 
nyújtott javadalmazás, amelynek során a 
fizetendő összeg a közvetítő és a biztosító 
közötti ügylethez kapcsolódóan 
megállapodott célok elérésén alapul;

(10) „céljutalék”: olyan, jutalék formájában 
nyújtott javadalmazás, amelynek során a 
fizetendő összeg a közvetítő és a biztosító 
között zajló tevékenységekhez
kapcsolódóan megállapodott bármely célok 
elérésén alapul;

Or. en

Módosítás 7

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 19 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(19) „árukapcsolási gyakorlat”: egy vagy 
több kiegészítő szolgáltatás felajánlása 
valamely biztosítási szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomagban, amikor az 

(19) „árukapcsolási gyakorlat”: 
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említett biztosítási szolgáltatást vagy 
terméket önmagában nem teszik elérhetővé 
az ügyfél számára;

– két vagy több biztosítási szolgáltatás 
vagy termék felajánlása csomagban, 
amikor az említett biztosítási 
szolgáltatásokat vagy termékeket külön-
külön nem teszik elérhetővé az ügyfél 
számára; 
– egy vagy több szolgáltatás felajánlása 
valamely biztosítási szolgáltatással vagy 
termékkel együtt, csomagban, amikor az 
említett biztosítási szolgáltatást vagy 
terméket önmagában nem teszik elérhetővé 
az ügyfél számára;

Or. en

Módosítás 8

Irányelvre irányuló javaslat
2 cikk – 20 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) „csomagban történő eladás 
gyakorlata”: egy vagy több kiegészítő
szolgáltatás valamely biztosítási 
szolgáltatással vagy termékkel együtt, 
csomagban történő felkínálása, amikor az 
említett biztosítási szolgáltatás vagy 
termék különállóan is elérhető az ügyfél 
számára, de nem szükségszerűen 
ugyanazokkal a feltételekkel, mint a 
kiegészítő szolgáltatásokkal egy 
csomagban történő értékesítés esetén.

(20) „csomagban történő eladás 
gyakorlata”: 

– két vagy több biztosítási szolgáltatás 
vagy termék felajánlása csomagban, 
amikor az említett biztosítási 
szolgáltatásokat vagy termékeket 
különállóan is elérhetővé az ügyfél 
számára; 
– egy vagy több szolgáltatás valamely 
biztosítási szolgáltatással vagy termékkel 
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együtt, csomagban történő felkínálása, 
amikor az említett biztosítási szolgáltatás 
vagy termék különállóan is elérhető az 
ügyfél számára, de nem szükségszerűen 
ugyanazokkal a feltételekkel, mint a 
szolgáltatásokkal egy csomagban történő 
értékesítés esetén;

Or. en

Módosítás 9

Irányelvre irányuló javaslat
4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Az e cikk (1) és (2) bekezdésének 
hatálya alá tartozó közvetítők az ezen 
irányelv I., III, IV., V., VIII. és IX. 
fejezetének, valamint 15. és 16. cikke 
rendelkezéseinek a hatálya alá tartoznak.

(4) Az e cikk (1) és (2) bekezdésének 
hatálya alá tartozó közvetítők az ezen 
irányelv I., III, IV., V., VI., VIII. és IX. 
fejezetének, valamint 15. és 16. cikke 
rendelkezéseinek a hatálya alá tartoznak.

Or. en

Indokolás

Az összeférhetetlenséget és a tájékoztatást a kiegészítő értékesítésekre is alkalmazni kell.

Módosítás 10

Irányelvre irányuló javaslat
5 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4a)A (2), (3) és (4) bekezdés kivételével a 
biztosítási közvetítésről szóló eredeti első 
irányelv keretében nyilvántartásba vett 
biztosítási közvetítők regisztrációja ezen 
átdolgozott irányelv alkalmazásában is 
érvényben marad.

Or. en
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Indokolás

A biztosítási közvetítésről szóló első irányelv keretében nyilvántartásba vett biztosítási 
közvetítőket nem kell újra nyilvántartásba venni az IMD II alkalmazásában.

Módosítás 11

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés – 5 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A biztosítók közvetítőinek vagy 
alkalmazottainak képzését, továbbá 
ismereteik és készségeik ellenőrzését és 
értékelését az illetékes nemzeti hatóságok 
által jóváhagyott, a biztosítóktól független 
testület végzi.

Or. en

Indokolás

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.

Módosítás 12

Irányelvre irányuló javaslat
8 cikk – 8 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) azokat az intézkedéseket, amelyek 
megtétele a biztosítási közvetítőktől vagy a 
biztosítóktól ésszerűen elvárható ahhoz, 
hogy folyamatos szakmai továbbképzés 
keretében frissítsék ismereteiket és 
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képességeiket annak érdekében, hogy 
megfelelő szintű teljesítményt tudjanak 
fenntartani.

Or. en

Indokolás

A képzési követelmények kulcsfontosságúak a magas szintű szaktudás és a fogyasztóvédelem 
biztosítása szempontjából.  Ugyanakkor a keret alapvető elemei, ezért ezeket nem 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban kell meghatározni.

Módosítás 13

Irányelvre irányuló javaslat
10 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3a) Az (3) bekezdésben említett 
hatásköröket a nemzeti joggal 
összhangban kell gyakorolni, és azoknak 
legalább az alábbi jogokat kell 
tartalmazniuk:
a) hozzáférés bármely formájú bármely, a 
felügyelettel összefüggő feladatok 
teljesítése szempontjából releváns 
dokumentumhoz, valamint arról másolat 
készítése;
b) információkérés bármely személytől, 
valamint szükség szerint a személy 
beidézése és kikérdezése az információ 
megszerzése céljából;
c) helyszíni vizsgálatok elvégzése;
d) próbavásárlás végzése; 
e) szakmai tevékenység folytatásától 
ideiglenes eltiltás kérelmezése;
f) tájékoztatási kötelezettség előírása a 
biztosítók számára;
g) büntetőeljárás kezdeményezése;
h) ellenőrzések vagy vizsgálatok 
végrehajtásának engedélyezése 
könyvvizsgálók vagy szakértők számára; 
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Or. en

Indokolás

Jobban me kell határozni az illetékes hatóságok hatásköreit annak biztosítása érdekében, 
hogy az illetékes hatóságok minden tagállamban rendelkezzenek azokkal a hatáskörökkel, 
amelyek az irányelvben előírt feladatok elvégzéséhez szükségesek.

Módosítás 14

Irányelvre irányuló javaslat
13 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az eljárás eredménye nem kötelező 
érvényű döntés;

a) az eljárás eredménye a biztosítóra vagy 
a közvetítőre nézve kötelező érvényű 
döntés;

Or. en

Indokolás

A határozatok néhány tagállamban az ágazatra nézve kötelezőek.  Ez a módosítás a 
fogyasztókat védi az említett országokban a visszalépéstől.

Módosítás 15

Irányelvre irányuló javaslat
14 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, 
hogy a biztosítók és a viszontbiztosítók, 
valamint a közvetítők csak a 
nyilvántartásban szereplő biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők, illetve az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
személyek vagy a 4. cikkben említett 
bejelentést teljesített személyek biztosítás-
és viszontbiztosítás-közvetítői 
szolgáltatásait vegyék igénybe.

A tagállamoknak biztosítaniuk kell azt, 
hogy a biztosítók és a viszontbiztosítók, 
valamint a közvetítők csak a 
nyilvántartásban szereplő biztosítási és 
viszontbiztosítási közvetítők, illetve az 1. 
cikk (2) bekezdésében említett 
személyek vagy a 4. cikkben említett 
bejelentést teljesített személyek biztosítás-
és viszontbiztosítás-közvetítői 
szolgáltatásait vegyék igénybe. 
Amennyiben a nemzeti jog úgy 
rendelkezik, ha az Európai Unióban 
székhellyel rendelkező biztosítási vagy 
viszontbiztosítási közvetítők az Európai 
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Unión kívül székhellyel rendelkező 
biztosítási vagy viszontbiztosítási 
közvetítők szolgáltatásait használják, nem 
szükséges, hogy az Európai Unión kívül 
székhellyel rendelkező közvetítőt vagy a 
biztosítót a tagállamban nyilvántartásba 
vegyék.

Or. en

Indokolás

A földrajzi hatály egyértelműbb lett annak biztosítása érdekében, hogy az EU-ban 
nyilvántartásba vett közvetítők dolgozhassanak az EU-n kívüliekkel.

Módosítás 16

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – c pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

i) a tisztességes elemzés alapján ad-e 
tanácsot; vagy

i) a tisztességes és független elemzés 
alapján ad-e tanácsot; vagy

Or. en

Indokolás

A fogyasztóknak megfelelő információkkal kell rendelkezniük a neki adott tanácsok 
tekintetében.

Módosítás 17

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) amennyiben a jutalék összege a 
közvetítő és a biztosító közötti ügylethez 
kapcsolódóan megállapodott célok vagy 
küszöbértékek elérésén alapul, a célok 
vagy küszöbértékek, valamint az azok 
elérése esetén fizetendő összeg.

g) a közvetítő és a biztosító közötti 
ügylethez kapcsolódóan megállapodott 
célok vagy küszöbértékek elérésén alapuló 
jutalékok nyújtása tilos.
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Or. en

Indokolás

Közvetlen összeférhetetlenség áll fenn a termékértékesítési célok és küszöbértékek, valamint 
aközött, hogy a fogyasztó legjobb érdeke szerint kell fellépni.

Módosítás 18

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2) Ezen irányelv hatálybalépésének 
időpontjától kezdődően öt évig az (1) 
bekezdés f) pontjától eltérve a 2002/83/EK 
irányelv I. mellékletében meghatározott 
bármely ágazatba tartozó szerződésektől 
eltérő biztosítási szerződésekkel foglalkozó 
közvetítő, amennyiben a közvetítő 
javadalmazása díj vagy jutalék, a szóban 
forgó biztosítási szerződés megkötése előtt

(2) A magyar nyelvi változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

A magyar nyelvi változatot nem érinti.

Módosítás 19

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) amennyiben az ügyfél kéri, tájékoztatást 
ad az összegről, illetve ha a pontos összeg 
nem meghatározható, a díjak vagy 
jutalékok vagy azok kombinációja 
kiszámításának alapjáról. 

a) tájékoztatást ad az összegről, illetve ha a 
pontos összeg nem meghatározható, a díjak 
vagy jutalékok vagy azok kombinációja 
kiszámításának alapjáról.

Or. en
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Indokolás

Az ügyfélnek nem kell kérnie a tájékoztatást; azt biztosítani kell a számára.

Módosítás 20

Irányelvre irányuló javaslat
17 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) Amennyiben az ügyfél a biztosítási 
szerződéssel összefüggésben annak 
megkötése után teljesít fizetést, a biztosító 
vagy a közvetítő bármely ilyen kifizetésre 
vonatkozóan megteszi az e cikk szerinti 
közzétételeket.

(4) Az olyan esetek kivételével, amikor  
ugyanazon meghatározott összeg 
rendszeres havi közvetlen beszedését –
ideértve azon hónapok számát, amikor a 
közvetlen beszedésre sor kerül – a 
szerződés aláírása előtt maradéktalanul 
közlik, amennyiben az ügyfél a biztosítási 
szerződéssel összefüggésben annak 
megkötése után teljesít fizetést, a biztosító 
vagy a közvetítő bármely ilyen kifizetésre 
vonatkozóan megteszi az e cikk szerinti 
közzétételeket. x

Or. en

Indokolás

A rendszeres közvetlen beszedések esetében, amelyekről szerződések keretében 
megállapodtak, amennyiben az ügyfelet megfelelően tájékoztatták a közvetlen beszedésekről, 
túl nagy terhet ró a biztosítókra vagy a közvetítőkre, ha közölniük kell, valahányszor sor kerül 
a beszedésre.

Módosítás 21

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(3) Amikor a biztosítási közvetítő vagy a 
biztosító arról tájékoztatja az ügyfelet, 
hogy tisztességes elemzés alapján ad 
tanácsot, akkor ahhoz, hogy a szakmai 
követelményeknek megfelelően tehessen 
ajánlatot egy olyan biztosítási szerződés 
tekintetében, amely megfelel az ügyfél 

(3) Amikor a biztosítási közvetítő vagy a 
biztosító arról tájékoztatja az ügyfelet, 
hogy tisztességes elemzés alapján ad 
tanácsot, akkor ahhoz, hogy a szakmai 
követelményeknek megfelelően tehessen 
ajánlatot egy olyan biztosítási szerződés 
tekintetében, amely megfelel az ügyfél 
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szükségleteinek, köteles olyan tanácsot 
adni, amely a piacon elérhető biztosítási 
szerződések elég nagy számának 
elemzésén alapul.

szükségleteinek, köteles olyan tanácsot 
adni, amely a piacon elérhető jelentős és 
elég nagyszámú biztosító által nyújtott 
biztosítási szerződések jelentős és elég 
nagy számának elemzésén alapul.

Or. en

Indokolás

Annak elkerülése érdekében, hogy csak egy biztosító szerződéseit vizsgálják meg és ajánlják, 
egynél több biztosító szerződéseit kell megvizsgálni.

Módosítás 22

Irányelvre irányuló javaslat
18 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(4) A szerződés megkötését megelőzően, 
függetlenül attól, hogy sor került-e 
tanácsadásra, a biztosításközvetítő vagy a 
biztosító – figyelembe véve a biztosítási 
termékek összetettségét és az ügyfél típusát 
– érthető formában tájékoztatást nyújt az 
ügyfélnek a biztosítási termékről, ami 
alapján megalapozott döntést tud hozni.

(4) A magyar nyelvi változatot nem érinti.

Or. en

Indokolás

Angol nyelvi helyesírási hiba javítása.

Módosítás 23

Irányelvre irányuló javaslat
20 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(7) Telefonon történő értékesítés esetében 
az ügyfélnek adott előzetes tájékoztatásnak 
összhangban kell lennie a fogyasztói 
pénzügyi szolgáltatások távértékesítésére 
vonatkozó uniós szabályokkal. Ezen túl, a 

(7) Telefonon történő értékesítés esetében 
az ügyfélnek adott előzetes tájékoztatásnak 
összhangban kell lennie a fogyasztói 
pénzügyi szolgáltatások távértékesítésére 
vonatkozó uniós szabályokkal. Ezen túl, 
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tájékoztatást az (1) vagy a (2) bekezdésnek 
megfelelően a biztosítási szerződés 
megkötése után azonnal meg kell adni az 
ügyfélnek.

miután a (4) bekezdés b) pontjában foglalt 
feltételek teljesültek, a tájékoztatást az 
(1) vagy a (2) bekezdésnek megfelelően a 
biztosítási szerződés megkötése után 
azonnal meg kell adni az ügyfélnek.

Or. en

Indokolás

Az a helyes eljárás, ha megkérdezik az ügyfelet, hogy papír alapú vagy elektronikus eszközt 
kíván használni ahelyett, hogy az értékesítő telefonon keresztül hozzon döntést az ügyfél 
számára. 

Módosítás 24

Irányelvre irányuló javaslat
23 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A tagállamok előírják a biztosítási 
közvetítők és biztosítók számára, hogy 
tegyenek meg minden megfelelő lépést a 
köztük fennálló összeférhetetlenség 
azonosítása érdekében, ideértve a 
vezetőiket, alkalmazottaikat és szerződéses 
biztosítási közvetítőket, vagy a hozzájuk 
irányítás révén közvetlenül vagy közvetve 
kapcsolódó személyeket és ügyfeleiket, 
illetve az olyan összeférhetetlenséget, mely 
egy ügyfél és egy másik ügyfél között a 
biztosítási közvetítési tevékenység 
folytatása során keletkezett.

(1) A tagállamok előírják a biztosítási 
közvetítők és biztosítók számára, hogy 
tegyenek meg minden megfelelő lépést a 
köztük fennálló összeférhetetlenség 
azonosítása, mérséklése, elkerülése és 
megszüntetése érdekében, ideértve a 
vezetőiket, alkalmazottaikat és szerződéses 
biztosítási közvetítőket, vagy a hozzájuk 
irányítás révén közvetlenül vagy közvetve 
kapcsolódó személyeket és ügyfeleiket, 
illetve az olyan összeférhetetlenséget, mely 
egy ügyfél és egy másik ügyfél között a 
biztosítási közvetítési tevékenység 
folytatása során keletkezett.

Or. en

Indokolás

Az a helyes eljárás, ha megkérdezik az ügyfelet, hogy papír alapú vagy elektronikus eszközt 
kíván-e használni a telefonon keresztül működő biztosító helyett, amely a hívást végzi. 
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Módosítás 25

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) biztosítási termékek és javasolt 
befektetési stratégiák. Ennek megfelelő 
iránymutatást és figyelmeztetést kell 
tartalmaznia az ilyen termékekbe történő 
befektetésekkel kapcsolatos kockázatok, 
illetve az adott befektetési stratégiák 
kapcsán; valamint

b) biztosítási termékek és javasolt 
befektetési stratégiák. Ennek megfelelő 
iránymutatást és figyelmeztetést kell 
tartalmaznia az ilyen termékekbe történő 
befektetésekkel kapcsolatos kockázatok, 
illetve az adott befektetési stratégiák 
kapcsán, ideértve a tájékoztatást arról a 
kockázatról is, hogy előfordulhat, hogy a 
kezdeti befektetés nem térül meg vagy 
elveszik; valamint

Or. en

Módosítás 26

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) költségek és kapcsolódó díjak. c) költségek és kapcsolódó díjak. 
Amennyiben egynél több alkalommal 
kerül sor díjak felszámolására, és az 
összegek változnak, a költségekről becslést 
kell készíteni és közölni kell, hogy e díjak 
mikor várhatók.

Or. en

Módosítás 27

Irányelvre irányuló javaslat
24 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(6) A Bizottság felhatalmazást kap arra, 
hogy a 33. cikk szerinti felhatalmazáson 

(6) A magyar nyelvi változatot nem érinti.
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alapuló jogi aktusokat fogadjon el olyan 
intézkedések vonatkozásában, amelyek 
biztosítják, hogy a biztosítási közvetítők 
vagy biztosítók alkalmazzák az ebben a 
cikkben meghatározott elveket az ügyfeleik 
számára nyújtott biztosítási közvetítés 
során. Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusok meghatározzák:

Or. en


