
 

AM\1020338EL.doc  PE529.531v01-00 

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 

19.2.2014 A7-0085/12 

Τροπολογία  12 

Olle Schmidt 

εξ ονόµατος της Οµάδας ALDE 

 

Έκθεση A7-0085/2014 

Werner Langen 

Aσφαλιστική διαµεσολάβηση 

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

Πρόταση οδηγίας 

Άρθρο 21 – παράγραφος 2 

 

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, στις περιπτώσεις που 
αυτό αποβαίνει σαφώς προς όφελος του 
πελάτη, του προσφέρει 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. Κάτι τέτοιο 
δεν εµποδίζει τη διαµεσολάβηση των 
ασφαλιστικών προϊόντων ως µέρος 
δέσµης στις περιπτώσεις που η πώληση 
πληροί τις σχετικές απαιτήσεις που 
ορίζονται στο άρθρο 12 της [οδηγίας για 
την ενυπόθηκη πίστη], στο άρθρο 24 της 
[οδηγίας για τις αγορές 
χρηµατοπιστωτικών µέσων], στο άρθρο 8 
της [οδηγίας για τους λογαριασµούς 
πληρωµών] ή τη διαµεσολάβηση 
ασφαλιστικών προϊόντων µε διαφορετικά 
επίπεδα ασφαλιστικής κάλυψης ή 
ασφαλιστήρια συµβόλαια πολλαπλού 
κινδύνου. 
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Αιτιολόγηση 

Το σηµερινό κείµενο ECON απαιτεί από τους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές και τις 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις να προσφέρουν τα στοιχεία της δέσµης ξεχωριστά, στις περιπτώσεις 

όπου η ασφάλεια πωλείται µαζί µε κάποια άλλη υπηρεσία ή συµπληρωµατικό προϊόν.  

  

Η προσέγγιση αυτή δεν εναρµονίζεται προς τις άλλες βασικές οδηγίες που καλύπτουν 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η ασφάλεια πωλείται ως µέρος δέσµης. Με τις οδηγίες MiFID και 

PAD οι επιχειρήσεις µπορούν να πωλούν δέσµες χωρίς να προσφέρουν τα συστατικά τους 

στοιχεία ξεχωριστά.  Ακόµα και η οδηγία για την ενυπόθηκη πίστη, η οποία απαγορεύει  τη 

δέσµευση, αναγνωρίζει σειρά περιπτώσεων κατά τις οποίες είναι επιτρεπτή η πώληση πακέτων 

χωρίς να µπορούν να πωλούνται τα στοιχεία ξεχωριστά. Περιλαµβάνει επίσης γενική ρήτρα που  

επιτρέπει τη δέσµευση στις περιπτώσεις όπου αυτό αποβαίνει σαφώς προς όφελος του 

καταναλωτή.     

 

Είναι πιθανόν το σηµερινό κείµενο να µπορούσε να εµποδίσει την πώληση άλλων δεσµευτικών 

ρυθµίσεων όπως π.χ. τραπεζικών λογαριασµών σε δέσµη. Με την παρούσα τροπολογία 

καθίσταται σαφές ότι η IMD2 δεν εµποδίζει µια δραστηριότητα που αποβαίνει σαφώς προς 

όφελος του πελάτη ή στις περιπτώσεις που αυτή επιτρέπεται βάσει άλλων συναφών οδηγιών. 

 

 


