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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Zaupanje potrošnikov se od začetka finančne krize ni močno zmanjšalo le na področju 
bančnega poslovanja s prebivalstvom, temveč tudi pri prodaji zavarovalnih produktov. 
Zavarovalni posredniki so pomembni akterji v tem sektorju in imajo obširno znanje, ki so mu 
potrošniki lahko zaupali. To zaupanje prinaša tveganja in je razkrilo številne pomanjkljivosti, 
ki jih želijo s to prenovitvijo odpraviti. Direktiva IMD 1 je pri varstvu potrošnikov postavila 
merila in razjasnila pristojnosti držav članic – poskrbeti morajo za visoko raven 
profesionalnosti in usposobljenosti zavarovalnih posrednikov.  Od takrat pa, ko je Parlament 
sodeloval pri pripravi projekta Solventnost II, so se pojavili znaki potencialnega nedelovanja 
trga v zvezi z zavarovalnimi provizijami, zato je Parlament zahteval revizijo Direktive IMD 1. 
PricewaterhouseCoopers je za pomoč pri reviziji izvedel študijo1, naročena pa je bila tudi 
ocena učinka2.

Prenovljeni predlog Komisije je dober začetek. Za potrošnike, ki se ne srečujejo redno s 
pogodbami, so zavarovalni produkti izredno zapleteni. V času, ko so potrošniki najbolj 
ranljivi in odvisni od posrednikov, ki upoštevajo jasna in poštena pravila, imajo zavarovanja 
zelo pomembno vlogo.  Zato je v pristojnosti zakonodajnih organov EU, da odpravijo 
pomanjkljivosti direktive IMD 1 ter pomanjkljivosti, ki jih je razkrila svetovna finančna kriza.

Zato bi želel, da bi se pristojni Odbor za ekonomske in denarne zadeve osredotočil na 
naslednja področja:

– Vezana in paketna prodaja je bila jasno opredeljena, tako da se produkti, ki jih evropski 
potrošniki zelo cenijo, izrecno zaščitijo in se končajo slabe prodajna prakse.  Vezana prodaja 
ne bo več dovoljena, ker je bila v preteklosti zlorabljena in prednosti za potrošnike niso 
dovolj velike glede na tveganja. 

– Pravila o plačilih so bila spremenjena na način, da bodo posrednike pri svetovanju vedno 
vodili najboljši interesi potrošnikov.  Za potrošnika niso več relevantne mejne vrednosti za 
škodne primere in prodajni cilji za določene pogodbe. Breme razkritja podatkov odslej nosi 
posrednik, ki podatke prostovoljno posreduje predhodno in jih potrošniku ni treba zahtevati.

– Jasneje je opredeljeno geografsko področje veljavnosti, da bi omogočili sodelovanje med 
posredniki, ki so registrirani na notranjem trgu, in tistimi zunaj notranjega trga. Namen je 
pravna jasnost in izogibanje nepotrebnim dvomom.

– Razširjeno je bilo področje veljavnosti direktive, tako da imajo spletna mesta za 
primerjavo cen večje dolžnosti in so enakovredna posrednikom z lastno zavarovalno pisarno.

                                               
1 „Study on the impact of the revision of the Insurance Mediation Directive“ (ETD/2007/IM/B2/51) (Končno 

poročilo študije o vplivu spremembe Direktive o zavarovalnem posredovanju); 
http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/imd_final_en.pdf

2 Delovni dokument služb Komisije „Impact Assessment accompanying the document Directive of the European 
Parliament and of the Council on Insurance Mediation“ (Ocena učinka – spremni dokument k predlogu 
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o zavarovalnem posredovanju)

http://ec.europa.eu/internal_market/insurance/docs/mediation/20101210hearing/panel-summary_en.pdf.
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1

Predlog direktive
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Zaradi zmanjšanja nasprotja interesov 
med prodajalcem in kupcem zavarovalnega 
produkta je potrebno zagotoviti ustrezno 
razkritje plačil prodajalcem zavarovanja.
Zato bi morali imeti pri življenjskih 
zavarovanjih posrednik in uslužbenec 
zavarovalnega posrednika ali zavarovalnica 
obveznost, da stranko pred prodajo 
obvestijo o svojem plačilu. Ob upoštevanju 
petletnega prehodnega obdobja mora biti
za druge zavarovalne produkte stranka 
obveščena o svoji pravici, da te 
informacije zahteva, zadevne informacije 
pa morajo biti stranki posredovane na 
njeno zahtevo.

(31) Zaradi zmanjšanja nasprotja interesov 
med prodajalcem in kupcem zavarovalnega 
produkta je potrebno zagotoviti ustrezno 
razkritje plačil prodajalcem zavarovanja.
Zato bi morali imeti pri življenjskih 
zavarovanjih posrednik in uslužbenec 
zavarovalnega posrednika ali zavarovalnica 
obveznost, da stranko pred prodajo 
obvestijo o svojem plačilu. Ob upoštevanju 
petletnega prehodnega obdobja se za druge 
zavarovalne produkte uporabljajo enaka 
pravila.

Or. en

Obrazložitev

Za vse produkte bi morali veljati preprosti in primerljivi predpisi o razkritju podatkov.

Predlog spremembe 2

Predlog direktive
Uvodna izjava 34

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Da se prepreči primere zavajajoče prodaje,
bi morala biti po potrebi prodaja 
zavarovalnih produktov dopolnjena s 
poštenim in strokovnim svetovanjem.

Da se prepreči primere zavajajoče prodaje,
mora biti prodaja zavarovalnih produktov 
dopolnjena s poštenim in strokovnim 
svetovanjem, če je potrebno.
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Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog direktive
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Ta direktiva naj bi 
opredelila minimalne obveznosti, ki bi 
jih zavarovalnice in zavarovalni posredniki 
morali imeti pri posredovanju informacij 
strankam. Državi članici bi moralo biti 
omogočeno, da na tem področju ohrani ali 
sprejme strožje določbe, ki jih lahko naloži 
zavarovalnim posrednikom in 
zavarovalnicam neodvisno od določb 
njihove domače države članice, opravljajo 
dejavnost zavarovalnega posredovanja na 
njenem ozemlju, če so takšne strožje 
določbe skladne s pravom Unije, tudi z 
Direktivo 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega 
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju). Država članica, 
ki poleg določb iz te direktive predlaga 
uporabo dodatnih določb za ureditev 
zavarovalnih posrednikov in prodaje 
zavarovalnih produktov ter jih uporablja, bi 
morala zagotoviti, da je upravno breme, ki 
je posledica teh določb, sorazmerno 
z varstvom potrošnikov. Zaradi varstva 
potrošnikov in da se prepreči zavajajoča 
prodaja zavarovalnih produktov, bi bilo 
državam članicam treba dovoliti, da
izjemoma uporabijo strožje zahteve za take 
zavarovalne posrednike, ki zavarovalno 
posredovanje opravljajo kot dopolnilno 
dejavnost, če štejejo, da je to potrebno in 
sorazmerno.

(40) Ta direktiva naj bi 
opredelila minimalne obveznosti, ki bi 
jih zavarovalnice in zavarovalni posredniki 
morali imeti pri posredovanju informacij 
strankam. Državi članici bi moralo biti 
omogočeno, da na tem področju ohrani ali 
sprejme strožje določbe, ki jih lahko naloži 
zavarovalnim posrednikom in 
zavarovalnicam neodvisno od določb 
njihove domače države članice, opravljajo 
dejavnost zavarovalnega posredovanja na 
njenem ozemlju, če so takšne strožje 
določbe skladne s pravom Unije, tudi z 
Direktivo 2000/31/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2000 o 
nekaterih pravnih vidikih storitev 
informacijske družbe, zlasti elektronskega
poslovanja na notranjem trgu (Direktiva o 
elektronskem poslovanju). Država članica, 
ki poleg določb iz te direktive predlaga 
uporabo dodatnih določb za ureditev 
zavarovalnih posrednikov in prodaje 
zavarovalnih produktov ter jih uporablja, bi 
morala zagotoviti, da je upravno breme, ki 
je posledica teh določb, sorazmerno 
z varstvom potrošnikov. Zaradi varstva 
potrošnikov in da se prepreči zavajajoča 
prodaja zavarovalnih produktov, bi bilo 
državam članicam treba dovoliti, da 
uporabijo strožje zahteve za take 
zavarovalne posrednike, ki zavarovalno 
posredovanje opravljajo kot dopolnilno 
dejavnost, če štejejo, da je to potrebno in 
sorazmerno.

Or. en
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Obrazložitev

Zaradi heterogene strukture evropskega trga zavarovalništva bi bilo treba državam članicam 
dovoliti, da po potrebi uporabijo strožja pravila.

Predlog spremembe 4

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. „zavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja , predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo zavarovalnih pogodb, sklepanje 
teh pogodb ali pomoč pri vodenju in 
izvajanju teh pogodb, zlasti v primeru 
zahtevkov , ter dejavnost poklicnega 
vodenja zahtevkov ter cenitev in likvidacija 
škode . Zadevne dejavnosti se štejejo za 
zavarovalno posredovanje tudi, če jih 
opravlja zavarovalnica brez vključitve 
zavarovalnega posrednika.

3. „zavarovalno posredovanje“ je 
dejavnost svetovanja , predlaganja ali 
izvajanja drugih pripravljalnih opravil pred 
sklenitvijo zavarovalnih pogodb, sklepanje 
teh pogodb ali pomoč pri vodenju in 
izvajanju teh pogodb, zlasti v primeru 
zahtevkov , ter dejavnost poklicnega 
vodenja zahtevkov ter cenitev in likvidacija 
škode, vključno s spletnimi mesti za 
primerjavo cen. Zadevne dejavnosti se 
štejejo za zavarovalno posredovanje tudi, 
če jih opravlja zavarovalnica brez 
vključitve zavarovalnega posrednika.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da se ta odstavek nanaša na spletna mesta za primerjavo cen.

Predlog spremembe 5

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

9. „svetovanje“ je dajanje priporočila 
stranki, bodisi na njeno zahtevo bodisi na 
pobudo zavarovalnice ali zavarovalnega 
posrednika;

9. „svetovanje“ je dajanje osebnega
priporočila stranki, bodisi na njeno zahtevo 
bodisi na pobudo zavarovalnice ali 
zavarovalnega posrednika;

Or. en
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Obrazložitev

Uskladitev z opredelitvijo, ki se uporablja v predlogu direktive o potrošniških kreditnih 
pogodbah in v MiFID. S tem se tudi uvede razlikovanje med obveščanjem in svetovanjem.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

10. „pogojna provizija“ je plačilo v obliki 
provizije, kjer je višina izplačanega zneska 
odvisna od doseganja dogovorjenih ciljev v 
zvezi s poslom, ki ga posrednik sklene z 
zavarovateljem;

10. „pogojna provizija“ je plačilo v obliki 
provizije, kjer je višina izplačanega zneska 
odvisna od doseganja katerih koli
dogovorjenih ciljev v zvezi z aktivnostmi, 
ki jih posrednik izvaja z zavarovateljem;

Or. en

Predlog spremembe 7

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

19. „vezana prodaja“ je ponujanje ene ali 
več dopolnilnih storitev skupaj z 
zavarovalno storitvijo ali produktom kot 
del paketa, če ta zavarovalna storitev ali 
produkt potrošniku ni na voljo tudi 
ločeno;

19. „vezana prodaja“ je ponujanje: 

- dveh ali več zavarovalnih storitev ali 
produktov v svežnju, kjer te zavarovalne 
storitve ali produkti potrošniku niso na 
voljo tudi ločeno;
- ene ali več storitev skupaj z zavarovalno 
storitvijo ali produktom kot del paketa, če 
ta zavarovalna storitev ali produkt 
potrošniku ni na voljo tudi ločeno;

Or. en
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Predlog spremembe 8

Predlog direktive
Člen 2 – odstavek 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

20. „prodaja svežnjev“ je ponujanje ene ali 
več dopolnilnih storitev skupaj z 
zavarovalno storitvijo ali produktom kot 
del paketa, če je ta zavarovalna storitev ali 
produkt potrošniku na voljo tudi ločeno, 
vendar ne nujno pod enakimi pogoji kot, 
kadar se ponuja v povezavi z dopolnilnimi 
storitvami.

20. „prodaja svežnjev“ je ponujanje: 

- dveh ali več zavarovalnih storitev ali 
produktov v svežnju, kjer so te 
zavarovalne storitve ali produkti 
potrošniku na voljo tudi ločeno;
- ene ali več storitev skupaj z zavarovalno 
storitvijo ali produktom kot del paketa, če 
je ta zavarovalna storitev ali produkt 
potrošniku na voljo tudi ločeno, vendar ne 
nujno pod enakimi pogoji kot takrat, ko se 
ponuja v povezavi z dopolnilnimi 
storitvami.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog direktive
Člen 4 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Za posrednike, za katere veljajo določbe 
iz odstavkov 1 in 2 tega člena, veljajo 
določbe iz poglavij I, III, IV, V, VIII, IX in 
členov 15 in 16 te direktive.

4. Za posrednike, za katere veljajo določbe 
iz odstavkov 1 in 2 tega člena, veljajo 
določbe iz poglavij I, III, IV, V, VI, VIII, 
IX in členov 15 in 16 te direktive.

Or. en
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Obrazložitev

Določbe o nasprotju interesov in zagotavljanju informacij bi se morale uporabljati tudi za 
prodajo kot stransko dejavnost.

Predlog spremembe 10

Predlog direktive
Člen 5 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Z izjemo odstavkov 2, 3 in 4 ostanejo 
zavarovalni posredniki, ki so registrirani v 
skladu s prvotno direktivo IMD 1, 
registrirani v skladu s prenovljeno 
direktivo,

Or. en

Obrazložitev

Zavarovalnim posrednikom, ki so registrirani v skladu z direktivo IMD 1, naj se ne bi bilo 
treba ponovno registrirati v skladu z direktivo IMD 2.

Predlog spremembe 11

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Usposabljanje posrednikov ali zaposlenih 
v zavarovalnicah ter nadzor in preverjanje 
njihovega znanja in sposobnosti izvaja 
organ, ki ga potrdijo pristojni nacionalni 
organi in ki je neodvisen od zavarovalnic.

Or. en

Obrazložitev

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 
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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.

Predlog spremembe 12

Predlog direktive
Člen 8 – odstavek 8 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) ukrepe, ki se jih razumno pričakuje od 
zavarovalnih posrednikov in zavarovalnic 
za posodabljanje znanja in sposobnosti 
zaposlenih prek stalnega poklicnega 
razvoja, da se ohrani primerna raven 
storitev.

Or. en

Obrazložitev

Zahteve za usposabljanje so bistvene za zagotavljanje visoke ravni profesionalnosti in varstva 
potrošnikov. Hkrati so bistven sestavni del regulativnega okvira in naj se zato ne bi urejale z 
delegiranimi akti.

Predlog spremembe 13

Predlog direktive
Člen 10 – odstavek 3a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Pooblastila iz odstavka 3 se izvršujejo 
v skladu z nacionalnim pravom in 
zajemajo vsaj pravice:
(a) dostopati do katerega koli dokumenta 
v kakršni koli obliki, ki bi bil pomemben 
za izvajanje nadzornih nalog, in do 
prejema njegove kopije;
(b) zahtevati informacije od katere koli 
osebe in, če je treba, vabiti in zaslišati 
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osebe z namenom pridobiti informacije;
(c) opravljati inšpekcijske preglede na 
kraju samem;
(d) anonimnega nakupovanja; 
(e) zahtevati začasno prepoved 
profesionalne dejavnosti;
(f) zahtevati od zavarovalnic, da predložijo 
informacije;
(g) predložiti zadeve v kazenski pregon;
(h) omogočiti revizorjem ali izvedencem, 
da opravijo preverjanje ali preiskave.

Or. en

Obrazložitev

Pristojnosti pristojnih organov bi bilo treba bolje opredeliti, da se zagotovi, da bodo v vseh 
državah članicah imeli potrebne pristojnosti za izvajanje nalog v skladu s to direktivo.

Predlog spremembe 14

Predlog direktive
Člen 13 – odstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) rezultat postopka so sklepi, ki niso
zavezujoči;

(a) rezultat postopka so sklepi, ki so
zavezujoči za zavarovalnico ali 
posrednika;

Or. en

Obrazložitev

V nekaterih država članicah so odločitve za panogo zavezujoče. Ta predlog spremembe naj bi 
potrošnike v teh državah zaščitil pred nazadovanjem.
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Predlog spremembe 15

Predlog direktive
Člen 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice zagotovijo, da 
zavarovalnice in pozavarovalnice ter 
zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
uporabljajo storitve zavarovalnega in 
pozavarovalnega posredovanja samo 
registriranih zavarovalnih in 
pozavarovalnih posrednikov ali oseb, 
navedenih v členu 1(2), ali oseb, ki so 
izpolnile postopek prijave iz člena 4.

Države članice zagotovijo, da 
zavarovalnice in pozavarovalnice ter 
zavarovalni in pozavarovalni posredniki 
uporabljajo storitve zavarovalnega in 
pozavarovalnega posredovanja samo 
registriranih zavarovalnih in 
pozavarovalnih posrednikov ali oseb, 
navedenih v členu 1(2), ali oseb, ki so 
izpolnile postopek prijave iz člena 4. Če 
nacionalna zakonodaja tako določa, se 
posrednikom ali podjetjem s sedežem 
zunaj Unije ni treba registrirati v državi 
članici, če zavarovalni in pozavarovalni 
posredniki s sedežem v Evropski uniji 
uporabljajo storitve zavarovalnih in 
pozavarovalnih posrednikov s sedežem 
zunaj Unije.

Or. en

Obrazložitev

Geografsko področje uporabe je bolj jasno opredeljeno, da bodo lahko v EU registrirani 
posredniki še naprej sodelovali s posredniki zunaj EU.

Predlog spremembe 16

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka (c) – točka (i)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(i) opravlja svetovanje na podlagi poštene 
analize; oziroma

(i) opravlja svetovanje na podlagi poštene
in neodvisne analize; oziroma

Or. en

Obrazložitev

Potrošniki morajo biti dobro obveščeni o svetovanju, ki ga prejmejo.
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Predlog spremembe 17

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 1 – točka (g)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) če znesek provizije temelji na 
doseganju dogovorjenih ciljev ali pragov v 
zvezi s poslom, ki ga posrednik sklene z 
zavarovateljem, cilje ali pragove ter 
zneske, izplačane, ko so ti doseženi.

(g) Provizije, ki temeljijo na doseganju 
dogovorjenih ciljev ali pragov v zvezi s 
poslom, ki ga posrednik sklene z 
zavarovateljem, so prepovedane.

Or. en

Obrazložitev

Obstaja neposredno nasprotje interesov med cilji oz. mejnimi vrednostmi pri prodaji 
produktov ter delovanjem v najboljšem interesu potrošnika.

Predlog spremembe 18

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Z odstopanjem od odstavka 1(f) za pet 
let od datuma začetka veljavnosti te 
direktive posrednik pri zavarovalnih 
pogodbah, ki niso pogodbe iz razredov, 
določenih v Prilogi I Direktive 
2002/83/ES, če naj bi prejel provizijo, pred 
sklenitvijo takšne zavarovalne pogodbe o 
zavarovanju:

2. Z odstopanjem od odstavka 1(f) za pet 
let od datuma začetka veljavnosti te 
direktive mora posrednik pri zavarovalnih 
pogodbah, ki niso pogodbe iz razredov, 
določenih v Prilogi I Direktive 
2002/83/ES, če naj bi prejel provizijo, pred 
sklenitvijo takšne zavarovalne pogodbe o 
zavarovanju:

Or. en

Obrazložitev

Potrošniku bi bilo treba informacije zagotoviti, ne pa pričakovati, da jih zahteva sam.
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Predlog spremembe 19

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 2 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(a) navede stranki znesek ali, kadar 
natančnega zneska ni mogoče navesti, 
osnovo za izračun honorarja ali provizije 
ali kombinacije obojega, če stranka to 
zahteva; 

(a) navede stranki znesek ali, kadar 
natančnega zneska ni mogoče navesti, 
osnovo za izračun honorarja ali provizije 
ali kombinacije obojega.

Or. en

Obrazložitev

Potrošniku bi bilo treba informacije zagotoviti, ne pa pričakovati, da jih zahteva sam.

Predlog spremembe 20

Predlog direktive
Člen 17 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Če stranka katero koli plačilo opravi na 
podlagi zavarovalne pogodbe po njeni 
sklenitvi, zavarovalnica ali posrednik v 
skladu s tem členom razkrije podatke za 
vsako tovrstno plačilo.

4. Z izjemo primerov, ko so bile redne 
mesečne direktne bremenitve s točno istim 
zneskom v celoti razkrite ob navedbi 
števila mesecev, za katere bo pred 
sklenitvijo pogodbe izvedena direktna 
bremenitev, če stranka opravi plačilo na 
podlagi zavarovalne pogodbe po njeni 
sklenitvi, zavarovalnica ali posrednik v 
skladu s tem členom razkrije podatke za 
vsako tovrstno plačilo.

Or. en

Obrazložitev

Za zavarovalnice ali posrednike je neupravičeno breme, da morajo pri rednih mesečnih 
bremenitvah, ki so bile dogovorjene s pogodbo in o katerih je bila stranka ustrezno 
obveščena, stranko vsakič znova kontaktirati.
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Predlog spremembe 21

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3. Ko zavarovalni posrednik ali 
zavarovalnica stranko obvesti, da opravlja 
svetovanje na podlagi poštene analize, je 
dolžan to svetovanje utemeljiti z analizo 
dovolj velikega števila zavarovalnih 
pogodb, ki so na trgu na voljo, da lahko na 
podlagi tega da priporočilo v skladu s 
strokovnimi merili glede tega, katera 
zavarovalna pogodba bi bila primerna za 
zadovoljitev strankinih potreb.

3. Ko zavarovalni posrednik ali 
zavarovalnica stranko obvesti, da opravlja 
svetovanje na podlagi poštene analize, je 
dolžan to svetovanje utemeljiti z analizo
znatnega in dovolj velikega števila 
zavarovalnih pogodb iz znatnega in dovolj 
velikega števila ponudnikov zavarovanj, ki 
so na trgu na voljo, da lahko na podlagi 
tega da priporočilo v skladu s strokovnimi 
merili glede tega, katera zavarovalna 
pogodba bi bila primerna za zadovoljitev 
strankinih potreb.

Or. en

Obrazložitev

Treba bi bilo analizirati pogodbe več ponudnikov, da ne bi upoštevali in predlagali le pogodb 
enega ponudnika zavarovanja.

Predlog spremembe 22

Predlog direktive
Člen 18 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

4. Pred sklenitvijo pogodbe zavarovalni 
posrednik ali zavarovalnica, ne glede na to, 
ali je zagotovila svetovanje ali ne, stranki 
posreduje zadevne informacije o 
zavarovalnem produktu v razumljivi obliki, 
da ji omogoči sprejetje informirane 
odločitve, pri čemer upošteva 
kompleksnost zavarovalnega produkta in 
vrsto stranke.

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en
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Obrazložitev

Jezikovni popravek. Ne zadeva slovenske različice.

Predlog spremembe 23

Predlog direktive
Člen 20 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. V primeru telefonske prodaje morajo biti 
predhodne informacije, ki se posredujejo 
stranki, v skladu s pravili Unije , ki veljajo 
za trženje finančnih potrošniških storitev 
na daljavo. Poleg tega je treba v skladu z 
odstavkom 1 ali 2 stranki posredovati 
podatke takoj po sklenitvi zavarovalne 
pogodbe.

7. V primeru telefonske prodaje morajo biti 
predhodne informacije, ki se posredujejo 
stranki, v skladu s pravili Unije , ki veljajo 
za trženje finančnih potrošniških storitev 
na daljavo. Poleg tega je treba, če so 
izpolnjeni pogoji odstavka 4(b), v skladu z 
odstavkom 1 ali 2 stranki posredovati 
podatke takoj po sklenitvi zavarovalne 
pogodbe.

Or. en

Obrazložitev

Pri telefonski prodaji bi bilo treba vprašati stranko, ali želi podatke na papirju ali v 
elektronski obliki.

Predlog spremembe 24

Predlog direktive
Člen 23 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Države članice zahtevajo, da zavarovalni 
posredniki in zavarovalnice sprejmejo 
ustrezne ukrepe za ugotavljanje 
medsebojnih nasprotij interesov, vključno 
med njihovimi vodilnimi, zaposlenimi in 
vezanimi zavarovalnimi posredniki ali 
katero koli osebo, ki je posredno ali 
neposredno povezana z njimi prek nadzora 
in njihovih strank, ali med dvema 
strankama, ki nastanejo med opravljanjem 
storitev zavarovalnega posredovanja.

1. Države članice zahtevajo, da zavarovalni 
posredniki in zavarovalnice sprejmejo 
ustrezne ukrepe za ugotavljanje, blažitev, 
preprečevanje ali odpravo medsebojnih 
nasprotij interesov, vključno med 
njihovimi vodilnimi, zaposlenimi in 
vezanimi zavarovalnimi posredniki ali 
katero koli osebo, ki je posredno ali 
neposredno povezana z njimi prek nadzora 
in njihovih strank, ali med dvema 
strankama, ki nastanejo med opravljanjem 
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storitev zavarovalnega posredovanja.

Or. en

Obrazložitev

Pri telefonski prodaji bi bilo treba vprašati stranko, ali želi podatke na papirju ali v 
elektronski obliki.

Predlog spremembe 25

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 3 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) zavarovalnem produktu in predlaganih 
investicijskih strategijah. To mora 
vključevati ustrezne smernice o in 
opozorila glede tveganj, povezanih z 
naložbami v tiste produkte ali v zvezi s 
posebnimi investicijskimi strategijami; ter

(b) zavarovalnem produktu in predlaganih 
investicijskih strategijah. To mora 
vključevati ustrezne smernice o in 
opozorila glede tveganj, povezanih z 
naložbami v tiste produkte ali v zvezi s 
posebnimi investicijskimi strategijami, 
vključno s tveganjem izpada donosa ali 
izpada prvotnega vložka; ter

Or. en

Predlog spremembe 26

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 3 – točka (c)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) stroških in s tem povezanih izdatkih. (c) stroških in s tem povezanih izdatkih. Če 
se večkrat zaračunajo izdatki v različni 
višini, se zagotovi ocena stroškov, ki 
vključuje tudi, kdaj bodo ti stroški 
predvidoma nastali.

Or. en
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Predlog spremembe 27

Predlog direktive
Člen 24 – odstavek 6 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

6. Komisija je pooblaščena za sprejetje 
delegiranih aktov v skladu s členom 33 v 
zvezi z ukrepi, ki zagotavljajo, da 
zavarovalni posredniki in zavarovalnice 
upoštevajo načela iz tega člena pri 
opravljanju zavarovalnega posredovanja s 
svojimi strankami. Navedeni delegirani 
akti določajo:

(Ne zadeva slovenske različice.) 

Or. en


