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Textul propus de Comisie Amendamentul 

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 

asigurare este oferit la pachet împreună cu 
un alt serviciu sau produs, întreprinderea 
de asigurare sau, după caz, intermediarul 

de asigurări oferă și informează clientul că 
este posibil să cumpere componentele 

pachetului separat și furnizează informații 
legate de costurile și cheltuielile care țin de 
fiecare componentă din pachet care poate fi 

achiziționată separat de la sau prin 
intermediul său. 

(2) Atunci când un serviciu sau produs de 

asigurare este oferit la pachet împreună cu 
un alt serviciu sau produs, întreprinderea 
de asigurare sau, după caz, intermediarul 

de asigurări oferă și informează clientul, 
atunci când reiese clar că este în 
avantajul acestuia, că este posibil să 
cumpere componentele pachetului separat 
și furnizează informații legate de costurile 

și cheltuielile care țin de fiecare 
componentă din pachet care poate fi 
achiziționată separat de la sau prin 
intermediul său. Acest lucru nu poate 
împiedica intermedierea de produse de 
asigurări ca parte a unui pachet în cazul 
căruia vânzarea respectă cerințele 
aplicabile prevăzute la articolul 12 din 
Directiva privind creditele ipotecare, 
articolul 24 din Directiva privind piețele 
instrumentelor financiare, articolul 8 din 
Directiva privind conturile de plăți sau 
intermedierea de produse de asigurări cu 
niveluri diferite de acoperire de asigurare 
sau politici de asigurări multiple 
împotriva riscurilor.  

Or. en 

Justificare 

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

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. 

 
 


