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Werner Langen 

Ασφαλιστική διαµεσολάβηση 

COM(2012)0360 – C7-0180/2012 – 2012/0175(COD) 

Πρόταση οδηγίας 

Αιτιολογική σκέψη 42 α (νέα) 

 

Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

 (42α) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 
επιδιώξει να εξασφαλίσει την 
ευθυγράµµιση της παρούσας οδηγίας 
προς την οδηγία 2014/.../ΕΕ [MIFID II] 
κατά τις διαπραγµατεύσεις µε το 
Συµβούλιο. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

1. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν πρακτικές 

οµαδοποίησης αλλά όχι πρακτικές 
δέσµευσης. 

1. Τα κράτη µέλη επιτρέπουν πρακτικές 

οµαδοποίησης και πρακτικές 
τυποποίησης. 
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Κείµενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία 

2. Όταν µια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 

ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 

κοινού µε άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 

δέσµη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή, 

ενδεχοµένως, ο ασφαλιστικός 

διαµεσολαβητής προσφέρει στον πελάτη 
και τον ενηµερώνει για τη δυνατότητα 
αγοράς των διαφόρων στοιχείων της 

δέσµης χωριστά, και παρέχει πληροφορίες 

για το κόστος και τις επιβαρύνσεις κάθε 

στοιχείου της δέσµης που µπορεί να 

αγοραστεί µέσω αυτής της δέσµης ή από 

αυτή χωριστά. 

2. Όταν µια ασφαλιστική υπηρεσία ή ένα 

ασφαλιστικό προϊόν προσφέρεται από 

κοινού µε άλλη υπηρεσία ή προϊόν ως 

δέσµη, η ασφαλιστική επιχείρηση ή, 

ενδεχοµένως, ο ασφαλιστικός 

διαµεσολαβητής ενηµερώνει τον πελάτη 
κατά πόσο είναι δυνατή η αγορά των 

διαφόρων στοιχείων της δέσµης χωριστά, 

και παρέχει πληροφορίες για το κόστος και 

τις επιβαρύνσεις κάθε στοιχείου της 

δέσµης που µπορεί να αγοραστεί µέσω 

αυτής της δέσµης ή από αυτή χωριστά. 
Τούτο δεν εµποδίζει τη διαµεσολάβηση 
ασφαλιστικών προϊόντων µε διάφορα 
επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης ή 
ασφαλιστήρια συµβόλαια πολλαπλού 
κινδύνου. 
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