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Komission teksti Tarkistus 

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan 

yhdessä toisen palvelun tai tuotteen kanssa 

paketissa, vakuutusyrityksen tai tapauksen 

mukaan vakuutusedustajan on tarjottava ja 

ilmoitettava asiakkaalle, että paketin eri 

osat voidaan ostaa erikseen, ja annettava 

tiedot kuluista ja veloituksista, joita 

aiheutuu paketin kustakin siltä tai sen 

kautta erikseen ostettavasta osasta. 

2. Jos vakuutuspalvelu tai -tuote tarjotaan 

yhdessä toisen palvelun tai tuotteen kanssa 

paketissa, vakuutusyrityksen tai tapauksen 

mukaan vakuutusedustajan on, jos se on 

selvästi kuluttajan kannalta hyödyllistä, 

tarjottava ja ilmoitettava asiakkaalle, että 

paketin eri osat voidaan ostaa erikseen, ja 

annettava tiedot kuluista ja veloituksista, 

joita aiheutuu paketin kustakin siltä tai sen 

kautta erikseen ostettavasta osasta. Tämä 

ei estä edustamasta vakuutustuotteita 

osana pakettia, jos myynti täyttää 

[asuntolainadirektiivin] 12 artiklassa, 

[rahoitusmarkkinadirektiivin] 

24 artiklassa, [maksutilidirektiivin] 

8 artiklassa vahvistetut vaatimukset, tai 

edustamasta vakuutustuotteita, joissa on 

erilainen vakuutusturva, tai 

moniturvavakuutuksia. 

Or. en 

Perustelu 

The current ECON text requires insurance intermediaries and insurance undertakings to offer 

the components of a package separately, where insurance is sold together with another 

service or ancillary product. 

 

This approach is out of step with the other key Directives covering circumstances where 

insurance is sold as part of a package. MiFID and Payment Services Directive (PAD) both 
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allow firms to sell packages without making the components available separately. Even the 

Mortgage Credit Directive, which prohibits tying, recognises a number of circumstances 

where it is permissible to sell packages without making the components available separately. 

It also includes a general clause which permits tying where it results in clear benefits to the 

customer. 

 

It is likely that the current text would prevent the sale of other tied arrangements e.g. 

packaged bank accounts. This amendment makes it clear that IMD2 does not prevent activity 

which results in a clear benefit to the customer or where it is permitted under other relevant 

directives. 

 

 


