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Kommissionens förslag Ändringsförslag 

2. När en försäkringstjänst eller 

försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 

med en annan tjänst eller produkt i ett 

paket ska försäkringsföretaget eller, i 

tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren 

erbjuda kunden och informera denne om 

att det är möjligt att köpa beståndsdelarna i 

paketet separat, och lämna information om 

kostnader och avgifter för respektive 

beståndsdel i paketet som kan köpas 

separat genom eller av företaget eller 

förmedlaren. 

2. När en försäkringstjänst eller 

försäkringsprodukt erbjuds tillsammans 

med en annan tjänst eller produkt i ett 

paket ska försäkringsföretaget eller, i 

tillämpliga fall, försäkringsförmedlaren, 

när det skulle vara en tydlig fördel för 

kunden erbjuda kunden och informera 

denne om att det är möjligt att köpa 

beståndsdelarna i paketet separat, och 

lämna information om kostnader och 

avgifter för respektive beståndsdel i paketet 

som kan köpas separat genom eller av 

företaget eller förmedlaren. Detta hindrar 

inte förmedling av försäkringsprodukter 

som del av ett paket när försäljningen 

uppfyller de relevanta kraven i artikel 12 i 

[direktivet om bostadslåneavtal], artikel 

24 i [direktivet om marknader för 

finansiella instrument], artikel 8 i 

[direktivet om betalkonton] eller 

förmedling av försäkringsprodukter med 

olika nivåer på försäkringsskyddet eller 

försäkringar som täcker flera risker. 

Or. en 

Motivering 

Enligt den nuvarande texten från ECON krävs det att försäkringsförmedlare och 
försäkringsföretag erbjuder delarna av ett paket separat när försäkringen säljs tillsammans 
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med en annan tjänst eller kompletterande produkt.  
  
Denna bestämmelse ligger inte i linje med de andra centrala direktiven som handlar om 
situationer när försäkringar säljs som en del av ett paket. Både MiFID och 
betaltjänstedirektivet tillåter att företag säljer paket utan att de ingående delarna görs 
tillgängliga separat.  T.o.m. direktivet om bostadslåneavtal, som förbjuder kopplade 
erbjudanden, nämner ett antal situationer där det är tillåtet att sälja paket utan att delarna 
görs tillgängliga separat. Det innehåller också en generalklausul som tillåter koppling när 
detta innebär tydliga fördelar för kunden.  
 
Det är troligt att den nuvarande texten skulle hindra försäljningen av andra kopplade 
erbjudanden, t.ex. bankkonton. Detta ändringsförslag gör det tydligt att IMD2 inte hindrar 
verksamhet som leder till tydliga fördelar för kunden eller sådan verksamhet som är tillåten 
enligt andra relevanta direktiv. 

 

 

 


