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Αξηζκόο 246 

 
ΟΗ ΠΔΡΗ ΣΖ ΑΚΖΔΧ ΑΦΑΛΗΣΗΚΧΝ ΔΡΓΑΗΧΝ ΚΑΗ ΑΛΛΧΝ ΤΝΑΦΧΝ ΘΔΜΑΣΧΝ  

ΝΟΜΟΗ ΣΟΤ 2002 ΔΧ 2013 
______________ 

 
Ο Έθνξνο Αζθαιίζεσλ κε απφθαζή ηνπ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 2 ησλ πεξί ηεο Αζθήζεσο Αζθαιηζηηθψλ 

Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ Θεκάησλ Νφκσλ ηνπ 2002-2013,  θαζνξίδεη ηε κνξθή ησλ πην θάησ Σχπσλ ΔΑ/ΔΛ 1.1, 
ΔΑ/ΔΛ 2.3, ΔΑ/ΔΛ 2.4, ΔΑ/ΔΛ 6(α), ΔΑ/ΔΛ 6(β) θαη ΔΑ/ΔΛ 7.1 – ΔΑ/ΔΛ 7.5, πνπ αθνξνχλ ην πεξηζψξην θεξεγγπφηεηαο, 
ηα ηερληθά απνζέκαηα θαη ηελ αλαινγηζηηθή εθηίκεζε αζθαιηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 
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Τύπος ΕΑ/ΕΛ 1.1

Αριθμός Εγγραφής Επιχείρηζης

 

Καηά ηη λήξη ηος 

ηπέσονηορ 

οικονομικού έηοςρ

Καηά ηη λήξη ηος 

πποηγούμενος 

οικονομικού έηοςρ

1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Καταστάσεις σύμυωνα με τοσς περί της Ασκήσεως Ασυαλιστικών Εργασιών και Άλλων Σσναυών 

Θεμάτων Νόμοσς τοσ 2002-2013.

Κατάσταση Φερεγγσότητας

Όνομα Επιχείρηζης            

           

ςνολικέρ επγαζίερ / Επγαζίερ ζηην Κύππο            

Οικονομικό Έηορ            

Μονάδες ΕΥΡΩ €1000

Διαθέσιμα περιοσσιακά στοιτεία

Κλάδορ Ζυήρ - Εγκεκπιμένερ επενδύζειρ και άλλα πεπιοςζιακά ζηοισεία

Κλάδορ Ζυήρ - ςποσπεώζειρ

Πεπιοςζιακά ζηοισεία Κλάδος Ζυήρ διαθέζιμα για κάλςτη ηος Ελασίζηος Πεπιθυπίος Φεπεγγςόηηηαρ 

(1 - 2)

Άλλερ εγκεκπιμένερ επενδύζειρ και άλλα πεπιοςζιακά ζηοισεία εκηόρ ηος Κλάδος Ζυήρ

Άλλερ ςποσπεώζειρ εκηόρ ηος Κλάδος Ζυήρ

Άλλα εκηόρ ηος Κλάδος Ζυήρ πεπιοςζιακά ζηοισεία διαθέζιμα για κάλςτη ηος Ελασίζηος Πεπιθυπίος 

Φεπεγγςόηηηαρ (4 - 5)

Άλλα πεπιοςζιακά ζηοισεία πος επιηπέπεηαι να ληθθούν 

ςπότη για κάλςτη ηος Ελασίζηος Πεπιθυπίος 

Φεπεγγςόηηηαρ

Μη καηαβεβλημένα ποζά 

(πεπιλαμβανομένος ηος αποθεμαηικού 

από ηην έκδοζη μεηοσών ςπέπ ηο άπηιο) 

για μεπικώρ πληπυμένερ μεηοσέρ

ςμπληπυμαηικέρ ειζθοπέρ για 

αλληλοαζθαλιζηικό οπγανιζμό Κλάδος 

Γενικήρ Φύζευρ

Άλλα

Υποσπεώζειρ πος επιηπέπεηαι να μην ληθθούν ςπότη 

για κάλςτη ηος Ελασίζηος Πεπιθυπίος Φεπεγγςόηηηαρ

Δάνεια μειυμένηρ διαζθάλιζηρ

υπεςηικό ππονομιούσο μεηοσικό 

κεθάλαιο

Μείυζη άμεζηρ επένδςζηρ ιδίυν μεηοσών

Διαθέσιμα περιοσσιακά στοιτεία (3 + 6 + 7 έως 11 - 12)  

Ελάτιστο Περιθώριο Φερεγγσότητας

Ελάσιζηο Πεπιθώπιο Φεπεγγςόηηηαρ ηος Κλάδος Ζυήρ

Ελάσιζηο Πεπιθώπιο Φεπεγγςόηηηαρ ηος Κλάδος Γενικήρ Φύζευρ

Εγγςηηικό Κεθάλαιο ηος Κλάδος Ζυήρ

Εγγςηηικό Κεθάλαιο ηος Κλάδος Γενικήρ Φύζευρ

Εγγςηηικό Κεθάλαιο για ανηαζθαλιζηική εηαιπεία

Ελάσιζηο Πεπιθώπιο Φεπεγγςόηηηαρ για ανηαζθαλιζηική εηαιπεία

Ελάσιζηο Πεπιθώπιο Φεπεγγςόηηηαρ (14 + 15 + 16) 

Υπέπβαζη ηυν διαθέζιμυν πεπιοςζιακών ζηοισείυν ένανηι ηος Ελασίζηος Πεπιθυπίος 

Φεπεγγςόηηηαρ (13 - 17)

Εγγυητικό Κεφάλαιο
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Τύπος ΕΑ/ΕΛ 2.3

Όνομα Επιτείρηζης

Αριθμός Εγγραθής Επιτείρηζης

Σσνολικές εργαζίες/Εργαζίες ζηην Κύπρο

Οικονομικό έηος

Μονάδες

Καηά ηη λήξη ηος 

ηπέσονηορ οικονομικού 

έηοςρ

Καηά ηη λήξη ηος 

πποηγούμενος 

οικονομικού έηοςρ

1 2

1

2

3

4

5

6

Φοπολογία 7

Άλλερ 8

Καηαθέζειρ πος ειζππάσθηκαν από ανηαζθαλιζηέρ 9

Ππυηαζθάλιζη 10

Αποδεσθείζα ανηαζθάλιζη 11

Εκσυπηηέα ανηαζθάλιζη 12

Εξαζθαλιζμένα 13

Μη εξαζθαλιζμένα 14

Ποζά πος οθείλονηαι ζε πιζηυηικά ιδπύμαηα 15

16

17

18

19

20

21

22

23

Καηαζηάζεις ζύμθωνα με ηοσς περί ηης Αζκήζεως Αζθαλιζηικών Εργαζιών και Άλλων Σσναθών 

Θεμάηων Νόμοσς ηοσ 2002-2013.

Υποτρεώζεις εκηός ηοσ Κλάδοσ Ζωής

           

           

           

           

ΕΤΡΩ €1000

Σεσνικά αποθέμαηα (μικηό 

ποζό)

Απόθεμα μη δεδοςλεςμένυν αζθαλίζηπυν 

(πεπιλαμβανομένυν ηυν αναβαλλόμενυν εξόδυν 

κηήζηρ)

Απόθεμα εκκπεμοςζών απαιηήζευν

Απόθεμα κινδύνυν ζε ιζσύ

Απόθεμα εξιζοππόπηζηρ 

Άλλα ηεσνικά αποθέμαηα (να καηαγπαθούν ζε 

ξεσυπιζηό ζημείυμα)

Ολικό ηεσνικών αποθεμάηυν (1 έυρ 5)

Πποβλέτειρ για άλλοςρ κινδύνοςρ και σπεώζειρ

Πιζηυηέρ και άλλερ 

ςποσπεώζειρ

Από αζθαλιζηικέρ 

επγαζίερ

Ομολογιακά δάνεια

Άλλοι πιζηυηέρ

Ολικό άλλυν ςποσπεώζευν (7 έυρ 20)

Ολικό ςποσπεώζευν (6 + 21)

Ποζά πος πεπιλαμβάνονηαι ζηη γπαμμή 22 και πος αθοπούν ςποσπεώζειρ ομίλυν 

επισειπήζευν

Δεδοςλεςμένα και αναβαλλόμενα έζοδα

Ππόβλετη για δςζμενείρ αλλαγέρ

ςζζυπεςμένο ππονομιούσο μεηοσικό κεθάλαιο

Δάνεια μειυμένηρ διαζθάλιζηρ 
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Τύπος ΕΑ/ΕΛ 2.4

Όνομα Επιτείρηζης

Αριθμός Εγγραθής Επιτείρηζης

Σσνολικές εργαζίες/εργαζίες ζηην Κύπρο

Καηηγορία πλεονάζμαηος

Οικονομικό έηος

Μονάδες

Καηά ηη λήξη ηος 

ηπέσονηορ οικονομικού 

έηοςρ

Καηά ηη λήξη ηος 

πποηγούμενος 

οικονομικού έηοςρ

1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

Μεικηό ποζό 9

Μεπίδιο Ανηαζθαλιζηών 10

Καθαπό ποζό (9 - 10) 11

Φοπολογία 12

Άλλα 13

Καηαθέζειρ πος ειζππάσθηκαν από ανηαζθαλιζηέρ 14

Ππυηαζθαλίζειρ 15

Αποδεσθείζα ανηαζθάλιζη 16

Εκσυπηηέα ανηαζθάλιζη 17

Εξαζθαλιζμένα 18

Μη εξαζθαλιζμένα 19

Ποζά πος οθείλονηαι ζε πιζηυηικά ιδπύμαηα 20

Φοπολογία 21

Άλλα 22

23

24

25

26

27

Καηαζηάζεις ζύμθωνα με ηοσς περί ηης Αζκήζεως Αζθαλιζηικών Εργαζιών και Άλλων 

Σσναθών Θεμάηων Νόμοσς ηοσ 2002-2013.

Υποτρεώζεις και Περιθώρια Κλάδοσ Ζωής

           

           

           

           

           

ΕΥΡΩ €1000

Τεσνικά αποθέμαηα (μεηά 

ηη διανομή 

πλεονάζμαηορ) 

αθαιποςμένηρ ηηρ 

εκσυπηηέαρ 

ανηαζθάλιζηρ

Αποθέμαηα για ζςμβόλαια ζςνδεδεμένα με πεπιοςζία

Αποθέμαηα για ζςμβόλαια ζςνδεδεμένα με δείκηη

Αποθέμαηα για άλλα ζςμβόλαια Κλάδος Ζυήρ

Αποθέμαηα για ζςμβόλαια διασειπίζευρ ομαδικών 

ζςνηαξιοδοηικών κεθαλαίυν ή ηαμείυν και ομαδικών 

ππογπαμμάηυν ππόνοιαρ 

Ολικό ηεσνικών αποθεμάηυν (1 έυρ 4)

Φιλοδώπημα ζε μεηπηηά πος δηλώνεηαι για ηο έηορ άλλα ηο οποίο δεν έσει πληπυθεί 

ζηοςρ καηόσοςρ αζθαλιζηηπίυν καηά ηη λήξη ηος έηοςρ

Υπόλοιπο πλεονάζμαηορ / (ελλείμμαηορ) ζηο ηαμείο Κλάδος Ζυήρ

Ταμείο Κλάδος Ζυήρ μεηαθεπόμενο ζηο επόμενο οικονομικό έηορ (5 έυρ 7)

Εκκπεμείρ απαιηήζειρ πος καηέζηηζαν οθειλόμενερ 

ππιν από ηη λήξη ηος έηοςρ

Πποβλέτειρ για άλλοςρ κινδύνοςρ και σπεώζειρ

Ολικό άλλυν αζθαλιζηικών και μη αζθαλιζηικών ςποσπεώζευν (11 έυρ 24)

Ολικό ςποσπεώζευν και πεπιθυπίυν ( 5 + 6 + 7 μόνο εάν θεηικό + 25)

Ποζά πος πεπιλαμβάνονηαι ζηη γπαμμή 26 και πος αθοπούν ςποσπεώζειρ ομίλυν 

επισειπήζευν

Πιζηυηέρ και άλλερ 

ςποσπεώζειρ

Από αζθαλιζηικέρ 

επγαζίερ

Ομολογιακά δάνεια

Άλλοι πιζηυηέρ

Δεδοςλεςμένα και αναβαλλόμενα έζοδα

Ππόβλετη για δςζμενείρ αλλαγέρ
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Σύπνο ΔΑ/ΔΛ 6(α) – Κιάδνο Εσήο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεξίιεςε ηεο έθζεζεο αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ Κιάδνπ Εσήο πνπ εηνηκάδεηαη από ηνλ 
εληεηαικέλν αλαινγηζηή 

Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ Σχπνπ ε « πεξίνδνο έθζεζεο» ζεκαίλεη ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ακέζσο 
πξνεγνχκελεο έξεπλαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 90 ησλ πεξί ηεο Αζθήζεσο Αζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ 
Θεκάησλ Νφκσλ ηνπ 2002 - 2013 («Νφκνο») ζε ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο (φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1 
πην θάησ). 
 
Οη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα δίλνληαη, νη απαληήζεηο λα αξηζκνχληαη ψζηε λα αληηζηνηρνχλ κε ηνπο αξηζκνχο 
ησλ αληίζηνηρσλ παξαγξάθσλ ηνπ Σχπνπ απηνχ. 
 
1) Ζ εκεξνκελία κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη ε έξεπλα, (ε «εκεξνκελία εθηίκεζεο»). 
 
2) Ζ εκεξνκελία κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη ε ακέζσο πξνεγνχκελε έξεπλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 90 ηνπ Νφκνπ. 
 
3) Γήισζε φηη ε εθηίκεζε έγηλε ζχκθσλα κε ην Μέξνο Β ηνπ Σέηαξηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Νφκνπ, ή φπνπ απηφ δελ 

ηζρχεη λα δίλνληαη νη απαξαίηεηεο αηηηνινγήζεηο (qualifications), ιεπηνκέξεηεο (amplifications) θαη επεμεγήζεηο 
(explanations). 

 
4) (1) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) πην θάησ γηα θάζε θαηεγνξία ζχκβαζεο άιιε απφ ζχκβαζε 
ζπλδεδεκέλε κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζπλδεδεκέλε κε δείθηε, φπνπ απηή δελ πεξηγξάθεηαη ηθαλνπνηεηηθά απφ ηελ 
θαηαρψξηζε ζηε ζηήιε 1 ηνπ Σχπνπ ΔΑ/ΔΛ6.4, πιήξε πεξηγξαθή ησλ σθειεκάησλ, πεξηιακβαλνκέλσλ : 
 
(α) νπνησλδήπνηε εγγπεκέλσλ πνζνζηψλ αζθαιίζηξσλ ή νπζησδψλ δηθαησκάησλ επηινγήο πεξηιακβαλνκέλσλ 
ηδηαίηεξα νπνησλδήπνηε εγγπεκέλσλ αμηψλ εμαγνξάο · 
 
(β) θαηά πφζν ε ζχκβαζε ήηαλ αλνηρηή ζε λέεο εξγαζίεο ζηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έθζεζεο. 

 
(2) Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν (1) πην πάλσ δε ρξεηάδεηαη λα δνζνχλ γηα 
νπνηαδήπνηε θαηεγνξία ζχκβαζεο : 

  
(α) φπνπ θακία ζχκβαζε δελ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έθζεζεο · θαη  
 
(β) ε νπνία έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηνλ Σχπν ΔΑ/ΔΛ 6.4 θάησ απφ ηελ επηθεθαιίδα ―Γηάθνξα‖ φπσο πξνλνείηαη ζηελ 
νδεγία 9 ησλ Σχπσλ ΔΑ/ΔΛ 6.2 έσο 6.5. 

   
5) (1) Τπφ ηελ επηθχιαμε ηεο ππνπαξαγξάθνπ (2) πην θάησ γηα θάζε θαηεγνξία ζχκβαζεο ζπλδεδεκέλεο κε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζχκβαζεο ζπλδεδεκέλεο κε δείθηε : 
  
(α) ην φλνκα πνπ δίλεηαη ζηελ θαηεγνξία απηή ·  
 
(β) ηνλ ηχπν ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηηο θαηεγνξίεο πνπ νξίδνληαη ζηηο νδεγίεο 4 θαη 5 ησλ νδεγηψλ ησλ Σχπσλ 
ΔΑ/ΔΛ 6.2 έσο 6.5 · 
 
(γ) δήισζε ηεο ζπρλφηεηαο ησλ αζθαιίζηξσλ · 
 
(δ) ζπλνπηηθή  πεξηγξαθή  ησλ σθειεκάησλ, πνπ πξνλννχληαη απφ ηε ζχκβαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνησλδήπνηε 
εγγπήζεσλ θαη νπνησλδήπνηε δηθαησκάησλ εθινγήο · 
 
(ε) ην πνζνζηφ ησλ επελδπκέλσλ αζθαιίζηξσλ (ζεσξεηηθψλ ή πξαγκαηηθψλ) γηα δείγκαηα ειηθηψλ θαη δηάξθεηαο · 

 
 
 

Όλνκα Δπηρείξεζεο  

Αξηζκόο Δγγξαθήο Δπηρείξεζεο  

πλνιηθέο Δξγαζίεο / Δξγαζίεο ζηελ Κύπξν  

Οηθνλνκηθό Έηνο  
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(ζη) θαηάινγν ησλ εζσηεξηθψλ ζπλδεδεκέλσλ ηακείσλ, πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρνληαη απ‘ επζείαο απφ ηα 
ηακεία, εμσηεξηθψλ δεηθηψλ ή άιισλ αμηψλ αλαθνξάο ζηα νπνία δχλαληαη λα ζπλδεζνχλ ηα σθειήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 
απφ ηηο ζπκβάζεηο θαζψο θαη ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά ηε ζρέζε κεηαμχ ηεο αμίαο ηνπο θαη ησλ πιεξσηέσλ 
σθειεκάησλ ζηνπο αζθαιηζκέλνπο · 
 
(δ) ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά νπνηεζδήπνηε εγγπήζεηο ζηελ απφδνζε ησλ επελδχζεσλ ή ζε ζρέζε κε ηελ απφδνζε ησλ 
επελδχζεσλ · 
 
(ε) πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ε επηρείξεζε αλαθηά απφ ηηο ζπκβάζεηο ηα έμνδα ηεο ( ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
εμφδσλ θαη πξνκεζεηψλ θηήζεο, εμφδσλ θαη πξνκεζεηψλ αλαλέσζεο θαη ηα έμνδα πνπ απνδίδνληαη ζηελ παξνρή 
σθειεκάησλ).  Όπνπ ην αζθαιηζηήξην πξνβιέπεη ηελ θαηαλνκή κνλάδσλ, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ην εηήζην πνζνζηφ 
νπνησλδήπνηε ρξεψζεσλ δηαρείξηζεο. Όπνπ ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ ζεσξεηηθά ζα επελδπζεί κεηά ηελ αθαίξεζε 
νπνησλδήπνηε ρξεψζεσλ είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ, πξέπεη λα δίλεηαη εμήγεζε · 
 
(ζ) ιεπηνκέξεηεο φζνλ αθνξά νπνηνπζδήπνηε πεξηνξηζκνχο ζηελ αχμεζε ησλ ρξεψζεσλ · 
 
(η) ηελ κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ησλ εμαγνξψλ θαη ιεπηνκέξεηεο νπνηνπδήπνηε 
πεξηνξηζκνχ ζηελ πιεξσκή ηεο αμίαο εμαγνξάο · 
 
(ηα) ζπλνπηηθή πεξηγξαθή νπνησλδήπνηε ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ζχκβαζεο πνπ δελ δίλνληαη πην πάλσ πνπ είλαη 
ζεκαληηθά γηα ηε κέζνδν θαη ηε βάζε ηεο εθηίκεζεο · 
 
(ηβ) θαηά πφζν ε ζχκβαζε ήηαλ αλνηρηή γηα λέεο εξγαζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έθζεζεο · 
 
(ηγ)  νπνηεζδήπνηε απμήζεηο ζηα πνζνζηά ησλ ρξεψζεσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ γεληθά ζηηο ζπκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πεξηφδνπ έθζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρξεψζεσλ γηα ηελ παξνρή ησλ σθειεκάησλ πνπ θαιχπηνληαη κε ηελ 
αθχξσζε κνλάδσλ πνπ θαηαλέκνληαη ζηηο ζπκβάζεηο εηθνληθά. 
 
 
Όπνπ νη φξνη θαη νη θαλφλεο θαζψο θαη ε κέζνδνο θαη ε βάζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ησλ 
ππνρξεψζεσλ δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά γηα έλα αξηζκφ θαηεγνξηψλ ζπκβάζεσλ, κπνξεί λα δίλεηαη κφλν κηα πεξηγξαθή 
ζχκθσλα κε ηελ ππνπαξάγξαθν απηή, λννπκέλνπ φηη ην φλνκα θάζε ηέηνηαο θαηεγνξίαο ζα δίλεηαη ζηελ απάληεζε ηεο 
επηρείξεζεο ζηελ ππνπαξάγξαθν (α) πην πάλσ. 
 
(2) Πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο ππνπαξαγξάθνπο 1 (α) έσο (ηβ) πην πάλσ δελ ρξεηάδεηαη λα δνζνχλ γηα 
νπνηαδήπνηε θαηεγνξία ζχκβαζεο : 
 
(α) φπνπ θακία  ζχκβαζε δελ ηέζεθε ζε ηζρχ απφ ηελ επηρείξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ έθζεζεο · θαη 

  

(β) ε νπνία έρεη ζπκπεξηιεθζεί θάησ απφ ηελ επηθεθαιίδα ―Γηάθνξα‖ ησλ Σχπσλ ΔΑ/ΔΛ 6.2, ΔΑ/ΔΛ 6.3  ή ΔΑ/ΔΛ 6.5 
φπσο νξίδεηαη ζηελ νδεγία 9 ησλ Σχπσλ ΔΑ/ΔΛ 6.2 έσο ΔΑ/ΔΛ 6.5. 
 
(3) Πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ, ή εάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κηα κέζνδν, ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηχπσλ ησλ κνλάδσλ 
πνπ θάζε κηα εθαξκφδεηαη, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε δεκηνπξγία θαη αθχξσζε κνλάδσλ ζε εζσηεξηθφ ζπλδεδεκέλν 
ηακείν θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ηηκήο ησλ κνλάδσλ γηα ηελ απνλνκή κνλάδσλ ζε, θαη αθχξσζε κνλάδσλ απφ, 
αζθαιηζηήξηα. 

(4) Όπνπ κνλάδεο ζε ζπιινγηθά επελδπηηθά ηακεία θαηέρνληαη απφ έλα εζσηεξηθφ ζπλδεδεκέλν ηακείν, ή φπνπ 

σθειήκαηα ζπλδεδεκέλα κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη ζπλδεδεκέλα κε ηέηνηεο κνλάδεο, ην πνζνζηφ έθπησζεο, 
πξνκήζεηαο ή άιιεο ρνξήγεζεο πνπ επσθειείηαη ε αζθαιηζηηθή επηρείξεζε θαηά ηελ αγνξά, πψιεζε ή θξάηεζε ησλ 
κνλάδσλ θαη ηελ έθηαζε θαηά ηελ νπνία ν αζθαιηζκέλνο επσθειείηαη απφ ηέηνην πνζνζηφ έθπησζεο, πξνκήζεηαο ή 
άιιεο ρνξήγεζεο. 
 
6) Γηα θάζε εζσηεξηθφ ζπλδεδεκέλν ηακείν : 

 
(α) ε επελδπηηθή πνιηηηθή ηνπ ηακείνπ, φπσο δίλεηαη ζε θάζε έγγξαθν αζθαιηζηεξίνπ, πξφηαζε (illustration), ελεκεξσηηθφ 
δειηίν (prospectus)  ή δηαθήκηζε, θαη επεμήγεζε νπνηαζδήπνηε δηαθνξνπνίεζεο απφ ηέηνηα πνιηηηθή θαηά ηελ εκεξνκελία 
ππνινγηζκνχ · 

 
(β)  γηα θάζε ηχπν κνλάδαο βαζηζκέλνπ ζην ηακείν απηφ, νη αξρηθέο θαη πεξηνδηθέο ρξεψζεηο πνπ έγηλαλ ζην ηακείν ζε 
ζρέζε κε έμνδα επέλδπζεο θαη ηε θχζε νπνησλδήπνηε άιισλ ηηκνινγηαθψλ πξνζαξκνγψλ. 

 
7) Οη γεληθέο αξρέο θαη κεζφδνπο κε βάζε ηηο νπνίεο έγηλε ε εθηίκεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο εηδηθήο αλαθνξάο ζηα 
αθφινπζα : 

 
(α) ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ε κέζνδνο ηνπ θαζαξνχ αζθαιίζηξνπ, θαηά πφζν θαη κέρξη πνίνπ 
βαζκνχ ππήξμε νπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ απηή, γηα πνίνπο ζθνπνχο έγηλε ηέηνηα απφθιηζε θαη θαηά πφζν ηέηνηεο 
απνθιίζεηο ιφγσ zillmerising είλαη βάζεη ηεο παξαγξάθνπ 5 ηνπ Μέξνπο Β ηνπ Σέηαξηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Νφκνπ · 
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(β) θαηά πφζν έρνπλ δεκηνπξγεζεί νπνηαζδήπνηε αξλεηηθά απνζέκαηα, θαζψο θαη ηα κέηξα ηα νπνία έρνπλ ιεθζεί γηα 
επηβεβαίσζε φηη θακία αζθαιηζηηθή ζχκβαζε δελ έρεη ζεσξεζεί σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο απαηηείηαη απφ ηελ 
παξάγξαθν 11 ηνπ Μέξνπο Β ηνπ Σέηαξηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Νφκνπ · 
 
(γ) θαηά πφζν έρεη ζπζηαζεί νπνηνδήπνηε εηδηθφ απφζεκα γηα νπνηαδήπνηε κειινληηθά κεξίζκαηα (bonuses) θαη αλ λαη, 
πάλσ ζε πνηα βάζε · 
 
(δ) ζηελ πεξίπησζε ζπκβάζεσλ ζπλδεδεκέλσλ κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπλδεδεκέλσλ κε δείθηε, ηε βάζε επί ηεο 

νπνίαο δεκηνπξγήζεθε απφζεκα γηα νπνηεζδήπνηε εγγπήζεηο απφδνζεο επελδχζεσλ (investment performance 
guarantees) · 
 
(ε) ηε βάζε επί ηεο νπνίαο δεκηνπξγήζεθε απφζεκα γηα νπνηεζδήπνηε εγγπήζεηο θαη δηθαηψκαηα επηινγψλ [(άιιεο απφ 
εγγπήζεηο απφδνζεο επελδχζεσλ (investment performance guarantees)] πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (δ) πην 
πάλσ · θαη 
 
(ζη) ηε κέζνδν κε ηελ νπνία ιήθζεθαλ ππφςε ζπκβφιαηα παξαγψγσλ ή ζπκβφιαηα ή πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ έρνπλ 
ην απνηέιεζκα ζπκβνιαίσλ παξαγψγσλ, ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ πνζνχ ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ ζπκβάζεσλ Κιάδνπ 
Εσήο. 

 
8) (1)  Δθηφο αλ δίλνληαη ζηνπο Σχπνπο ΔΑ/ΔΛ 6.2 έσο ΔΑ/ΔΛ 6.5, νη πίλαθεο ζλεζηκφηεηαο θαη αλαπεξίαο πνπ έρνπλ 

ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ εθηίκεζε θάζε θαηεγνξίαο ζπκβάζεσο, θαη εάλ νη πίλαθεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δελ έρνπλ 
δεκνζηεπζεί, λα δνζνχλ πιήξεο ιεπηνκέξεηεο ησλ πνζνζηψλ ζλεζηκφηεηαο θαη αλαπεξίαο. 

 
(2) Μία γεληθή πεξηγξαθή γηα ηνλ ηξφπν πνπ νη πίλαθεο ζλεζηκφηεηαο θαη αλαπεξίαο, πνπ έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ 
εθηίκεζε θάζε θαηεγνξίαο ζπκβάζεσο, ζρεηίδνληαη κε ην Κξάηνο φπνπ ε ζχκβαζε έρεη πξαγκαηνπνηεζεί. 
 
(3) Λεπηνκέξεηεο νπνηαζδήπνηε πξφβιεςεο πνπ έγηλε γηα κειινληηθέο κεηψζεηο ζηα πνζνζηά ζλεζηκφηεηαο ζηνπο 
πίλαθεο ζλεζηκφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο εθηηκήζεηο ησλ ζπκβάζεσλ εηήζησλ πξνζφδσλ (annuity).  
 
(4) Λεπηνκέξεηεο νπνηαζδήπνηε πξφβιεςεο πνπ έγηλε θαη ηνπ πνζνχ απνζέκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε, γηα νπνηαδήπνηε 
πηζαλή επηδήκηα επίδξαζε απφ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηα πεξηζηαηηθά αζζέλεηαο ή εμειίμεηο ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο ζηελ 
εκπεηξία ζλεζηκφηεηαο θαη αλαπεξίαο ηεο επηρείξεζεο ζηνπο πίλαθεο ζλεζηκφηεηαο θαη αλαπεξίαο πνπ έρνπλ ιεθζεί 
ππφςε θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ ζπκβάζεσλ. 
 
9) (1) Δθηφο εάλ δίλνληαη ζηνπο ηχπνπο ΔΑ/ΔΛ 6.2 έσο ΔΑ/ΔΛ 6.5, ηα πνζνζηά επηηνθίνπ πνπ ιήθζεθαλ ππφςε ζηελ 
εθηίκεζε θάζε θαηεγνξίαο ζχκβαζεο. 
 
(2) Μία πεξηγξαθή φισλ ησλ ζελαξίσλ γηα κειινληηθέο αιιαγέο ζηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ έρνπλ 
εμεηαζηεί γηα ηα νπνία ιακβάλεηαη ππφςε ε θχζε (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζπλαιιάγκαηνο) θαη ε ρξνληθή δηάξθεηα 
ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρνληαη ζηελ εθηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ Κιάδνπ Εσήο ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 14 ηνπ Μέξνπο Β ηνπ Σέηαξηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Νφκνπ, θαη κηα δήισζε γηα πνηφ απφ απηά ηα ζελάξηα 
παξάγεη ηελ πην επαρζή απαίηεζε (αλεμάξηεηα εάλ απαηηείηαη επηπξφζζεην απφζεκα ή φρη). 

 
(3) ε ζρέζε κε ην ζελάξην πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ ηειεπηαίν φξν ζηελ ππνπαξάγξαθν (2) πην πάλσ : 
 
(α) ην πνζφ νπνηνπδήπνηε απνζέκαηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14 (β) ηνπ Μέξνπο Β ηνπ 
Σέηαξηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Νφκνπ · 
 
(β) κία πεξηγξαθή ησλ αιιαγψλ ζηηο ππνζέζεηο πνπ ιήθζεθαλ ππφςε θαηά ηελ εθηίκεζε (εθηφο απφ ηελ αιιαγή ζην 
πνζνζηφ επηηνθίνπ πνπ δειψλεηαη ζηε γξακκή 10, ζηε ζηήιε 8 ηνπ Σχπνπ ΔΑ/ΔΛ 6.1) φζνλ αθνξά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 
απνζέκαηνο απηνχ ·  
 
(γ)   ηελ αιιαγή ζην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ ππνρξεψζεσλ · θαη  
 
(δ)  ην ζπλνιηθφ πνζφ κε ην νπνίν ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ θαηαλεκήζεθαλ γηα λα θαιχςνπλ ηέηνηεο ππνρξεψζεηο 
ζην ζελάξην, έρνπλ αιιαγή ζηελ αμία ηνπο. 
  
(4) Σν πνζφ νπνηνπδήπνηε απνζέκαηνο ην νπνίν ζπγθξνηήζεθε ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 14 (α) ηνπ Μέξνπο Β ηνπ 
Σέηαξηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Νφκνπ καδί κε κία ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ησλ 
ππνζέζεσλ πνπ έγηλαλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηέηνηνπ απνζέκαηνο.   

10) ε ζρέζε κε ζπκβάζεηο άιιεο απφ ζπλδεδεκέλεο κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζπλδεδεκέλεο κε δείθηε : 

(α) φπνπ ελδείθλπηαη, ε αλαινγία ησλ κεηθηψλ αζθαιίζηξσλ ηα νπνία έρνπλ θξαηεζεί ξεηά ή ζησπεξά γηα έμνδα θαη 
θέξδε γηα θάζε ηχπν αζθάιηζεο (φπσο θαίλνληαη ζηε ζηήιε 8 ηνπ Σχπνπ ΔΑ/ΔΛ 6.4) · 
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(β) ηε κέζνδν κε βάζε ηελ νπνία έγηλε πξφβιεςε γηα έμνδα κεηά ηε δηαθνπή πιεξσκήο αζθαιίζηξνπ ή ζε πεξηπηψζεηο 
θαηά ηηο νπνίεο δελ ππάξρνπλ κειινληηθά αζθάιηζηξα εηζπξαθηέα ή ζε πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε κέζνδνο 
εθηίκεζεο πνπ εθαξκφδεηαη δελ ιακβάλεη ππφςε ηα κειινληηθά αζθάιηζηξα σο ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ · 

(γ) ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθε «κειινληηθή» (prospective) κέζνδνο εθηίκεζεο, ιεπηνκέξεηεο φζνλ 
αθνξά ηνπο ειέγρνπο πνπ έγηλαλ ζε ζρέζε κε ηελ επάξθεηα ηεο κεζφδνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε · 

(δ) ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ, θαηά ηελ εθηίκεζε ζπκβάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 
παξάγξαθν 4(α) ηνπ Μέξνπο Β ηνπ Σέηαξηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Νφκνπ, ηα κειινληηθά αζθάιηζηξα ηα νπνία έρνπλ 
ιεθζεί ππφςε δελ είλαη ζχκθσλα κε παξάγξαθν απηή, πξέπεη λα δνζνχλ ηέηνηεο επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, πνπ 
ζεσξνχληαη αλαγθαίεο, γηα εμαθξίβσζε ηνπ θαηά πφζν ηα ηερληθά  απνζέκαηα ηα νπνία απαηηνχληαη ζπλνιηθά γηα θάζε 
κηα απφ ηηο θχξηεο θαηεγνξίεο ζπκβάζεσλ ππεξβαίλνπλ ηνπ πνζνχ γηα θάζε ηέηνηα θαηεγνξία πνπ ππνινγίζηεθε 
ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 – 14 ηνπ Μέξνπο Β ηνπ Σέηαξηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Νφκνπ · 

λννπκέλνπ φηη ηα ηερληθά απνζέκαηα (κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο αληαζθάιηζεο) πνπ ππνινγίζηεθαλ ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο 
θαηεγνξίεο ζπκβάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππνπαξάγξαθν (δ) πην πάλσ, αληηπξνζσπεχνπλ πνζνζηφ κηθξφηεξνπ 
ηνπ 5% ησλ νιηθψλ ηερληθψλ απνζεκάησλ (κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο αληαζθάιηζεο) γηα φιεο ηηο  άιιεο ζπκβάζεηο έθηνο 
απφ ζπλδεδεκέλεο κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζπλδεδεκέλεο κε δείθηε ζπκβάζεηο, ζα είλαη ηθαλνπνηεηηθφ γηα ηνλ 
αλαινγηζηή λα δειψζεη φηη ηα ηερληθά απνζέκαηα γηα θάζε ηέηνηα θαηεγνξία ζπκβάζεσλ δελ είλαη κηθξφηεξα απφ ηα 
ηερληθά απνζέκαηα ηα νπνία ζα ππνινγίδνληαλ κε βάζε ηε κέζνδν θαζαξψλ αζθαιίζηξσλ ε νπνία ζηελ πεξίπησζε 
απηή ζα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ αλαινγηζηή ζηε ζπλνπηηθή θαηάζηαζε. 

11) Γηα θάζε θαηεγνξία ζχκβαζεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλε κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ζπλδεδεκέλε κε δείθηε : 
(α) φιεο νη ππνζέζεηο νη νπνίεο έγηλαλ γηα ζθνπνχο εθηίκεζεο ησλ θαζαξψλ ππνρξεψζεσλ ζηηο ζηήιεο 12 θαη 13 ησλ  

Σχπσλ ΔΑ/ΔΛ 6.2, ΔΑ/ΔΛ 6.3 θαη ΔΑ/ΔΛ 6.5· θαη  

(β) ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ δελ έγηλε ζαθήο πξφβιεςε γηα ην ζθνπφ αληηκεηψπηζεο ησλ εμφδσλ ηα νπνία πηζαλφλ λα  
δεκηνπξγεζνχλ κειινληηθά θαηά ηελ εθπιήξσζε πθηζηάκελσλ ζπκβάζεσλ κε βάζε ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο φζνλ 
αθνξά ηνπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο, ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηε βάζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα εμαθξίβσζε ηεο 
επάξθεηαο ησλ απνζεκάησλ γηα ηθαλνπνίεζε ηεο παξαγξάθνπ 8 (α) ηνπ Μέξνπο Β ηνπ Σέηαξηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ 
Νφκνπ. 

12) (1)  Σα πξνβιεπφκελα επίπεδα πιεζσξηζκνχ γηα ηα έμνδα θαη νη βάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηελ εθηίκεζε ηεο 
πξφβιεςεο ηέηνηνπ κειινληηθνχ πιεζσξηζκνχ. 

(2) (α)Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πξνθχπηεη απφ έκκεζα θαη άκεζα απνζέκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ηελ εθηίκεζε 
(εμαηξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε επηπξφζζεησλ απνζεκάησλ εμφδσλ πνπ θξαηήζεθαλ) ψζηε λα θαιχςνπλ ηα έμνδα 
δηεθπεξαίσζεο ησλ ζε ηζρχ ζπκβάζεσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα κελψλ πνπ αθνινπζνχλ ηελ εκεξνκελία 
εθηίκεζεο, θαη κηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ πεγψλ ηέηνησλ πνζψλ. 

(β) Σελ ησξηλή αμία ησλ ζπλνιηθψλ πνζψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ έκκεζα ή άκεζα απνζέκαηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ 
θαηά ηελ εθηίκεζε (εμαηξνπκέλσλ νπνησλδήπνηε επηπξφζζεησλ απνζεκάησλ εμφδσλ πνπ θξαηήζεθαλ) ψζηε λα 
θαιχςνπλ ηα έμνδα δηεθπεξαίσζεο ησλ ζε ηζρχ ζπκβάζεσλ γηα φια ηα αθφινπζα έηε, θαη κηα γεληθή πεξηγξαθή ησλ 
πεγψλ ηέηνησλ πνζψλ. Γηα ην ζθνπφ απηφ, πξφλνηεο γηα έμνδα δηεθπεξαίσζεο πνπ αλακέλεηαη φηη ζα πξνθχςνπλ απφ 
λέα εξγαζία πνπ ζα πνπιεζεί ζηνπο δψδεθα κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε, αιιά 
ζα πξέπεη λα γίλεη ππφζεζε φηη ε επηρείξεζε ζα παχζεη λα δηεμάγεη λέεο εξγαζίεο δψδεθα κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία 
εθηίκεζεο.    

(3) Σε κέζνδν θαη ηε βάζε ππνινγηζκνχ ηεο απαίηεζεο (αλεμάξηεηα εάλ απαηηείηαη απφζεκα ή φρη) γηα πξφβιεςε ζε 
ζρέζε κε ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηε δηαρείξηζε ησλ ζε ηζρχ ζπκβάζεσλ γηα (α) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα κελψλ πνπ 
αθνινπζνχλ ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο, ππνζέηνληαο φηη ε εηαηξεία ζα ζπλερίζεη ηε δηεμαγσγή λέσλ εξγαζηψλ θαηά ηελ 
πεξίνδν απηή θαη (β) θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ εηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηελ ελ ιφγσ πεξίνδν, ππνζέηνληαο φηη ε εηαηξεία 
ζα ζηακαηήζεη ηε δηεμαγσγή λέσλ εξγαζηψλ δψδεθα κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο, θαη ην πνζφ ηνπ απνζέκαηνο 
πνπ ππνινγίζηεθε. 

(4) Σε κέζνδν θαη ηε βάζε ππνινγηζκνχ ηεο απαίηεζεο (αλεμάξηεηα εάλ απαηηείηαη απφζεκα ή φρη) γηα πξφβιεςε ζε 
ζρέζε κε ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηε ζπλέρηζε ηεο δηεμαγσγήο λέσλ εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δψδεθα κελψλ πνπ 
αθνινπζνχλ ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο, θαη ην πνζφ ηνπ απνζέκαηνο πνπ ππνινγίζηεθε. 

(5) Σε κέζνδν θαη ηε βάζε ππνινγηζκνχ ηεο απαίηεζεο (αλεμάξηεηα εάλ απαηηείηαη απφζεκα ή φρη) γηα πξφβιεςε ζε 
ζρέζε κε ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηε δηαθνπήο λέσλ εξγαζηψλ, αλ ε εηαηξεία ζα ζηακαηνχζε ηε δηεμαγσγή λέσλ εξγαζηψλ 
δψδεθα κήλεο κεηά ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο, θαη ην πνζφ ηνπ απνζέκαηνο πνπ ππνινγίζηεθε. 

(6) Δπηπξφζζεηα απφ ηα πην πάλσ, κηα πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ θαη ηεο βάζεο νπνησλδήπνηε ππνινγηζκψλ έγηλαλ γηα 
λα θαζνξηζζεί ε επάξθεηα ησλ πξνλνηψλ γηα έμνδα, κε βάζε ηελ ππφζεζε φηη ε εηαηξεία ζα ζπλερίζεη ηε δηεμαγσγή λέσλ 
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εξγαζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα φισλ ησλ εηψλ πνπ αθνινπζνχλ ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο, θαη ην πνζφ πνπ απνζέκαηνο 
πνπ θξαηήζεθε σο απνηέιεζκα απηήο ηεο κειέηεο.   

13) (1)  Μηα θαηάζηαζε κε ηα πνζά ησλ ηερληθψλ απνζεκάησλ, άιια απφ απηά ζε ζρέζε κε σθειήκαηα ζπλδεδεκέλα 
κε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία λα αλαιχνληαη κε αλαθνξά ζηα ζπλαιιάγκαηα ζηα νπνία εθθξάδνληαη νη ππνρξεψζεηο 
γηα πιεξσκή, καδί κε ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαη ηα νπνία λα αλαιχνληαη κε αλαθνξά ζην ζπλάιιαγκα, 
πνπ θαιχπηνπλ ηηο ππνρξεψζεηο απηέο. 

(2) ηελ θαηάζηαζε πνπ απαηηείηαη απφ ηελ ππνπαξάγξαθν (1) πην πάλσ, ππνρξεψζεηο πνπ ζπλαζξνίδνληαη έσο 2% 
ηνπ νιηθνχ πνπ ρξεηάδεηαη λα αλαιπζεί, κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ καδί σο «άιια ζπλαιιάγκαηα», θαη ηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία πνπ θαιχπηνπλ νη ππνρξεψζεηο απηέο δε ρξεηάδεηαη λα αλαιπζνχλ, λννπκέλνπ φηη δειψλεηαη ην πνζνζηφ 
ηέηνησλ ππνρξεψζεσλ πνπ θαιχπηνληαη κε ην ίδην ζπλάιιαγκα. 

14) (1) Γηα θάζε ζχκβαζε αληαζθάιηζεο ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε επηρείξεζε είλαη ε εθρσξήηξηα επηρείξεζε θαη 
θάησ απφ ηελ νπνία εξγαζίεο είλαη ζε ηζρχ, θαηά ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο : 

(α) ην φλνκα ηνπ αληαζθαιηζηή · 

(β) θαηά πφζν ν αληαζθαιηζηήο έρεη άδεηα δηεμαγσγήο αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ ζηε Γεκνθξαηία  ή ζε νπνηνδήπνηε 
θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ. · 

(γ) θαηά πφζν ν αληαζθαιηζηήο είλαη επηρείξεζε νκίινπ επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε · 

(δ) κηα έλδεημε ηεο θχζεο θαη ηεο έθηαζεο θάιπςεο πνπ δίδεηαη θάησ απφ ηε ζχκβαζε· 

(ε) ηα αζθάιηζηξα πνπ πιεξψλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε θαηά ηελ πεξίνδν έθζεζεο · 

(ζη) ην πνζφ πνπ θαηαηέζεθε θαηά ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο ζε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε θάησ απφ νπνηαδήπνηε 
δηεπζέηεζε επηζηξνθήο πξνθαηαβνιήο · 

(δ) θαηά πφζν έγηλε πξφβιεςε γηα νπνηαδήπνηε ππνρξέσζε ηεο επηρείξεζεο λα επηζηξέςεη νπνηαδήπνηε πνζά 
αληαζθαιηζηηθψλ πξνκεζεηψλ ζε πεξίπησζε δηαθνπήο ή εμαγνξάο ηνπ ζπκβνιαίνπ · θαη  

(ε) θαηά πφζν ε ζχκβαζε είλαη θιεηζηή ζε λέεο εξγαζίεο. 

(2) Γηα θάζε εξγαζία ζηνλ Κιάδν Εσήο πνπ εθρσξείηαη ζε πξναηξεηηθή βάζε : 

(α) ην νιηθφ πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ πιεξψλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα ην ζχλνιν ηέηνησλ εξγαζηψλ θαηά ηελ 
πεξίνδν έθζεζεο · 

(β) ην νιηθφ πνζφ ηέηνησλ αζθαιίζηξσλ πνπ πιεξψλνληαη ζε επηρείξεζε νκίινπ επηρεηξήζεσλ · 

(γ) ην νιηθφ πνζφ πνπ θαηαηίζεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ απφ νπνηαδήπνηε δηεπζέηεζε επηζηξνθήο 
πξνθαηαβνιήο ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ηέηνησλ εξγαζηψλ · θαη 

(δ) ην νιηθφ πνζφ πνπ θαηαηίζεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία ππνινγηζκνχ απφ νπνηαδήπνηε δηεπζέηεζε επηζηξνθήο 
πξνθαηαβνιήο κε κηα επηρείξεζε νκίινπ επηρεηξήζεσλ.  

(3) Γηα θάζε ζπκθσλία ρξεκαηνδφηεζεο : 

(α) ην πνζφ νπνηαζδήπνηε κε εμνθιεκέλεο νθεηιήο ηεο επηρείξεζεο θαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ φξσλ εμφθιεζεο 
κηαο ηέηνηαο νθεηιήο · θαη 

(β) πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ, εάλ ππάξρεη, κε ηνλ νπνίν φιεο νη νθεηιέο έρνπλ ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ εθηίκεζε. 

(4) ηελ παξάγξαθν απηή –  

(α) «δηεπζέηεζε επηζηξνθήο πξνθαηαβνιήο» ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε αληαζθαιηζηηθή ζχκβαζε ζεκαίλεη ηε δηεπζέηεζε 
ζχκθσλα κε ηελ νπνία έλα πνζφ θαηαηίζεηαη απφ ηνλ αληαζθαιηζηή ζηνλ εθρσξεηή · 

(β) «δηεπζέηεζε ρξεκαηνδφηεζεο» ζεκαίλεη νπνηαδήπνηε ζχκβαζε ζηελ νπνία εηζέξρεηαη ε επηρείξεζε ζε ζρέζε κε 
αληαζθαιηζηηθέο ζπκβάζεηο πνπ ηέζεθαλ ζε ηζρχ απφ ηελ επηρείξεζε, ε νπνία έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε αχμεζε ηνπ 
πνζνχ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε γξακκή 13 ηνπ Σχπνπ ΔΑ/ΔΛ 1 ζε ζρέζε κε πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο ηα νπνία είλαη δηαζέζηκα γηα ηελ θάιπςε ηνπ απαηηνχκελνπ πεξηζσξίνπ θεξεγγπφηεηαο ηνπ 
Κιάδνπ Εσήο θαη ην νπνίν πεξηιακβάλεη φξνπο φπσο :  
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(i) ηελ κεηαθνξά πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο ή ηε δεκηνπξγία ελφο ρξένπο πξνο ηελ επηρείξεζε (ή θαη ηα 
δχν) · θαη  

(ii) είηε κηα ππνρξέσζε γηα ηελ επηρείξεζε λα επηζηξέςεη (κε ή ρσξίο ηφθν) κέξνο ή νιφθιεξν ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ή 
κηα πξφβιεςε γηα ηελ εμφθιεζε ηέηνηνπ ρξένπο, ζε θάζε πεξίπησζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηζηάζεηο. 

15) (1) Οη αξρέο κε βάζε ηηο νπνίεο δηελεξγείηαη ε θαηαλνκή ησλ θεξδψλ κεηαμχ ησλ αζθαιηζκέλσλ θαη ησλ κεηφρσλ 
φπσο πεξηγξάθεηαη ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα αθφινπζα έγγξαθα : 

(α) ην έγγξαθν ζχζηαζεο ηεο επηρείξεζεο · 

(β) απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο επηρείξεζεο · 

(γ) νπνηνδήπνηε αζθαιηζηήξην πνπ εθδφζεθε απφ ηελ επηρείξεζε · 

(δ) νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε πνπ εθδφζεθε απφ ή εθ κέξνπο ηεο επηρείξεζεο · 

(ε) νπνηνδήπνηε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν. 

(2) Γηα θάζε ηακείν κε θέξδε κία γεληθή δήισζε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηε δηαλνκή θεξδψλ 
ζηνπο αζθαιηζκέλνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ : 

(α) ησλ ζθνπψλ ζε ζρέζε κε ηα αζθαιηζηήξηα πνπ ιήγνπλ ή εμαγνξάδνληαη θαη κε ηηο απαηηήζεηο πνπ πξνθχπηνπλ ιφγσ 
ζαλάηνπ · 

(β) ηελ θαηάιιειε θαη ίζε κεηαρείξηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ νκάδσλ αζθαιηδνκέλσλ κε θέξδε · θαη 

(γ) ηελ νκαινπνίεζε 

θαη κηα πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φηη νη ζθνπνί απηνί 
έρνπλ επηηεπρζεί. 

16)  (1)  Λεπηνκέξεηεο ησλ κεξηζκάησλ (bonuses) ηα νπνία θαηαλεκήζεθαλ ζε θάζε θαηεγνξία ζπκβάζεσλ, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο βάζεο κε ηελ νπνία έγηλε ν ππνινγηζκφο θαζψο θαη ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ηνπ ηχπνπ ζηνλ 
νπνίν πιεξψλνληαη ηα κεξίζκαηα καδί κε :  
(α) φπνπ ηα πνζνζηά κεξηζκάησλ πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί εμαξηψληαη απφ ηελ αξρηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ή απφ ηηο 
εηήζηεο πεξηφδνπο θαηά ηηο νπνίεο ε ζχκβαζε βξηζθφηαλ ζε ηζρχ, δείγκαηα πνζνζηψλ γηα θάζε πεληαεηία ηεο αξρηθήο 
δηάξθεηαο ή πεξηφδνπ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε · 

(β) φπνπ ηα πνζνζηά κεξηζκάησλ πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί εμαξηψληαη απφ ηελ ειηθία ηεο αζθαιηζκέλεο δσήο, δείγκαηα 
πνζνζηψλ γηα θάζε δεθαεηία ειηθίαο · 

(γ) φπνπ ηα πνζνζηά κεξηζκάησλ πνπ έρνπλ θαηαλεκεζεί εμαξηψληαη απφ κηα εμίζσζε ή απφ ζεηξά εμηζψζεσλ, π.ρ. γηα 
ζπκβάζεηο ππέξβαζεο νθεηινχκελνπ επηηνθίνπ ηφηε ε εμίζσζε ή εμηζψζεηο, πξέπεη λα δίλνληαη καδί κε ηελ αμία, ζηελ 
πεξίνδν αλαθνξάο, νπνηαζδήπνηε κεηαβιεηήο παξακέηξνπ, αληί ησλ δεηγκάησλ πνζνζηψλ· 

(δ) ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ πνζνζηψλ ησλ κεξηζκάησλ πνπ θαηαλεκήζεθαλ. 

Όπνπ είλαη απαξαίηεην, ηα πνζνζηά ησλ κεξηζκάησλ ζα πξέπεη λα εθθξάδνληαη σο θιάζκα ηεο ηδηφηεηαο ηεο ζχκβαζεο 
κε ηελ νπνία ζρεηίδνληαη, π.ρ. σο πνζνζηφ αλά €1.700 ηνπ αζθαιηζηένπ πνζνχ θαη ησλ πθηζηάκελσλ κεξηζκάησλ. 

(2) Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ππφ ηελ ππνπαξάγξαθν (1) πην πάλσ δελ ρξεηάδεηαη λα δνζνχλ γηα νπνηαδήπνηε 
θαηεγνξία ζχκβαζεο : 

(α) φπνπ θακία ζχκβαζε δελ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ επηρείξεζε θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο · θαη 

(β) νη νπνίεο έρνπλ πεξηιεθζεί ζηνλ Σχπν ΔΑ/ΔΛ 6.4 θάησ απφ ηελ επηθεθαιίδα «Γηάθνξα» πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
νδεγία 9 ζηνπο Σχπνπο ΔΑ/ΔΛ 6.2 έσο ΔΑ/ΔΛ 6.5. 

17) (1) Μηα δήισζε γηα ηελ πξαθηηθή ηεο επηρείξεζεο ζρεηηθά κε νπνηεζδήπνηε πιεξσκέο κεξηζκάησλ (επηπξφζζεηα ζε 
απηά πνπ ε επηρείξεζε έρεη ζπκβαηηθή ππνρξέσζε) πνπ ζα γίλεη ζε απαηηήζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζην νηθνλνκηθφ έηνο 
πνπ αθνινπζεί ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο βάζεο ππνινγηζκνχ θαη ηηο πεξηζηάζεηο θαη ηε κνξθή 
ζηελ νπνία ηα κεξίζκαηα είλαη πιεξσηέα, καδί κε : 

(α) φπνπ ηα πνζνζηά κεξηζκάησλ εμαξηψληαη ζηελ αξρηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ή ρξνληθή πεξίνδν κηα ζχκβαζε 
βξίζθεηαη ζε ηζρχ, δείγκαηα  πνζνζηψλ γηα θάζε  πεληαεηία ηεο αξρηθήο δηάξθεηαο ή πεξηφδνπ, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε · 

(β) φπνπ ηα πνζνζηά κεξηζκάησλ εμαξηψληαη απφ ηελ ειηθία ηεο αζθαιηζκέλεο δσήο, δείγκαηα πνζνζηψλ γηα θάζε 
δεθαεηία ειηθίαο · 

(γ) φπνπ ηα πνζνζηά κεξηζκάησλ εμαξηψληαη απφ κία εμίζσζε ή απφ ζεηξά εμηζψζεσλ, ηφηε αληί ησλ δεηγκάησλ 
πνζνζηψλ, ε εμίζσζε ή εμηζψζεηο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ · θαη 

(δ) ζε φιεο ηηο άιιεο πεξηπηψζεηο, φιεο νη ιεπηνκέξεηεο ησλ κεξηζκάησλ. 
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Όπνπ είλαη απαξαίηεην, ηα πνζνζηά ησλ κεξηζκάησλ ζα πξέπεη λα εθθξάδνληαη σο θιάζκα ηεο ηδηφηεηαο ηεο ζχκβαζεο 
κε ηελ νπνία ζρεηίδνληαη, π.ρ. σο πνζνζηφ αλά £1.000 ηνπ αζθαιηζηένπ πνζνχ θαη ησλ πθηζηάκελσλ κεξηζκάησλ. 

(2) Οη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ππφ ηελ ππνπαξάγξαθν (1) πην πάλσ δελ ρξεηάδεηαη λα δνζνχλ γηα νπνηαδήπνηε 
θαηεγνξία ζχκβαζεο : 

(α) φπνπ θακία ζχκβαζε δελ έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ επηρείξεζε θαηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο · θαη 

(β) νη νπνίεο έρνπλ πεξηιεθζεί ζηνλ Σχπν ΔΑ/ΔΛ 6.4 θάησ απφ ηελ επηθεθαιίδα «Γηάθνξα» πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 
νδεγία 9 ζηνπο Σχπνπο ΔΑ/ΔΛ 6.2 έσο ΔΑ/ΔΛ 6.5. 

18) Γηα θάζε θαηεγνξία πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαίλνληαη ζηνλ Σχπν ΔΑ/ΔΛ 6.1, κηα γεληθή πεξηγξαθή ηεο κεζφδνπ 
κε ηελ νπνία ε απφδνζε πνπ θαίλεηαη ζηε ζηήιε 3 ηνπ Σχπνπ απηνχ πξνζαξκφζηεθε ζε απηή πνπ θαίλεηαη ζηε ζηήιε 4 
απηνχ ηνπ Σχπνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 (ζη) ηνπ Μέξνπο Β ηνπ Σέηαξηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Νφκνπ, 
ζπλνδεπφκελν απφ κηα δήισζε ηνπ ηξφπνπ πνπ ελδερνκέλσο ε κέζνδνο απηή αλαζεσξήζεθε ζηε βάζε δηαθνξεηηθψλ 
ππνζέζεσλ ηνπ ζελαξίνπ αλαζηξνθήο (resilience scenario) γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο απφδνζεο πνπ θαίλεηαη ζηε ζηήιε 8 
ηνπ Σχπνπ απηνχ. 
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Σύπνο ΔΑ/ΔΛ 6(β) – Κιάδνο Γεληθήο Φύζεσο 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πεξίιεςε ηεο έθζεζεο αλαθνξηθά κε ηελ εθηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ηνπ Κιάδνπ Γεληθήο Φύζεσο πνπ 
εηνηκάδεηαη από ηνλ εληεηαικέλν αλαινγηζηή 

 
Απηφο ν Σχπνο απαηηείηαη κφλν γηα Κππξηαθή αζθαιηζηηθή εηαηξείαο ή αιινδαπή αζθαιηζηηθή επηρείξεζε ε νπνία αζθεί 
θπξίσο αληαζθαιηζηηθέο εξγαζίεο, ζε ζρέζε κε νιφθιεξν ην Κιάδν Γεληθήο Φχζεσο. 
  
Γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ Σχπνπ, ε « πεξίνδνο έθζεζεο» ζεκαίλεη ηελ πεξίνδν απφ ηελ εκεξνκελία ηεο ακέζσο 
πξνεγνχκελεο έξεπλαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 90 ησλ πεξί ηεο Αζθήζεσο Αζθαιηζηηθψλ Δξγαζηψλ θαη Άιισλ πλαθψλ 
Θεκάησλ Νφκσλ ηνπ 2002 - 2013 («Νφκνο») ζε ζρέζε κε ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο, (φπσο νξίδεηαη ζηελ Παξάγξαθν 1 
πην θάησ). 
 
Οη αθφινπζεο πιεξνθνξίεο πξέπεη λα δίλνληαη, νη απαληήζεηο λα αξηζκνχληαη ψζηε λα αληηζηνηρνχλ κε ηνπο αξηζκνχο 
ησλ αληίζηνηρσλ παξαγξάθσλ ηνπ Σχπνπ απηνχ. 
 
1) Σελ εκεξνκελία κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη ε έξεπλα, (ε «εκεξνκελία εθηίκεζεο»). 
 
2) Σελ εκεξνκελία κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη ε ακέζσο πξνεγνχκελε έξεπλα ζχκθσλα κε ην άξζξν 90 ηνπ Νφκνπ. 
 
3) Μηα δήισζε φηη, θαηά ηε γλψκε ηνπ εληεηαικέλνπ αλαινγηζηή : 
 
(α) έρνπλ ηεξεζεί θαηάιιεια ζηνηρεία απφ ηελ επηρείξεζε ηθαλνπνηεηηθά γηα ηνπο ζθνπνχο ππνινγηζκνχ ησλ ηερληθψλ 
απνζεκάησλ πνπ θαίλνληαη ζηε γξακκή 6 ηνπ Σχπνπ ΔΑ/ΔΛ2.3 · 
 
(β) ηα ελ ιφγσ ηερληθά απνζέκαηα έρνπλ ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ην Μέξνο Α ηνπ Σέηαξηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Νφκνπ · 
θαη 

(γ) ηα ελ ιφγσ  ηερληθά απνζέκαηα ζην ζχλνιν ηνπο ζπληζηνχλ θαηάιιειε πξφβιεςε ζηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο γηα 
ηηο ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ Κιάδν Γεληθήο Φχζεσο, έρνληαο ιάβεη ππφςε ηε θχζε ησλ θηλδχλσλ ηνπ Κιάδνπ 
Γεληθήο Φχζεσο πνπ αλαιήθζεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε, θαη ιακβάλνληαο ππφςε νπνηεζδήπνηε άιιεο πξφλνηεο πνπ 
έγηλαλ απφ ηελ επηρείξεζε ζε ζρέζε κε ηηο εξγαζίεο ηεο ζηνλ Κιάδν Γεληθήο Φχζεσο · 

 
ή φπνπ απηφ δελ ηζρχεη, ηέηνηεο αηηηνινγήζεηο (qualifications), ιεπηνκέξεηεο (amplifications) ή επεμεγήζεηο (explanations) 
ηηο νπνίεο ν εληεηαικέλνο αλαινγηζηήο ζεσξεί απαξαίηεηεο. 

 
4) Μηα ζπλνπηηθή έθζεζε πνπ εηνηκάδεηαη απφ ηνλ εληεηαικέλν αλαινγηζηή γηα ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 90 ηνπ Νφκνπ, ζην βαζκφ πνπ απηή ε έξεπλα ζρεηίδεηαη κε ηηο εξγαζίεο ηεο επηρείξεζεο ζηνλ Κιάδν Γεληθήο 
Φχζεσο, θαη πεξηιακβάλεη εηδηθά ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο : 
 
(α) γεληθή πεξηγξαθή ηεο εξγαζίαο ζηνλ Κιάδν Γεληθήο Φχζεσο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ 
αλαιήθζεθαλ, απφ ηελ επηρείξεζε · 
 
(β) ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή νπνηαζδήπνηε ζχκβαζεο ή ζπκβνιαίνπ πνπ  έρεη ζπλαθζεί γηα πεξίνδν πεξηζζφηεξε ησλ 12 
κελψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπνηνλδήπνηε ξεηψλ ή έκκεζσλ εγγπήζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζε ηέηνηεο ζπκβάζεηο ή 
ζπκβφιαηα · 
 
(γ) ζχλνςε ησλ πεγψλ γηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηερληθψλ απνζεκάησλ, θαη 
ησλ κεζφδσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ εληεηαικέλν αλαινγηζηή ψζηε λα δηαπηζηψζεη φηη νη πιεξνθνξίεο ήηαλ 
ηθαλνπνηεηηθέο γηα απηφ ην ζθνπφ · 
 
(δ) γεληθή πεξηγξαθή ησλ αξρψλ θαη κεζφδσλ πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ην ζθνπφ θαζνξηζκνχ ηνπ θαζελφο απφ ηα 
αθφινπζα : 

 

Όλνκα Δπηρείξεζεο  

Αξηζκόο Δγγξαθήο Δπηρείξεζεο  

πλνιηθέο Δξγαζίεο / Δξγαζίεο ζηελ Κύπξν  

Οηθνλνκηθό Έηνο  
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(i) Απφζεκα κε δεδνπιεπκέλσλ αζθαιίζηξσλ · 
 
(ii) Απφζεκα θηλδχλσλ ζε ηζρχ · 
 
(iii) Απφζεκα εθθξεκψλ απαηηήζεσλ · 
 
(iv) Απφζεκα εμηζνξξφπεζεο · θαη 
 
(v) Οπνηνδήπνηε άιια ηερληθά απνζέκαηα πνπ θξαηνχληαη · 
 
(ε) πεξίιεςε νπνησλδήπνηε εηδηθψλ ππνζέζεσλ πνπ έγηλαλ γηα ζθνπνχο θαζνξηζκνχ ησλ ηερληθψλ απνζεκάησλ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ παξαγφλησλ εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ πξνο ηελ επηρείξεζε · θαη 
 
(ζη) νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ηελ νπνία ν εληεηαικέλνο αλαινγηζηήο ζεσξεί απαξαίηεηε γηα ζσζηή θαηαλφεζε 
ησλ θηλδχλσλ πνπ αλαιακβάλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε, ή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα ηερληθά απνζέκαηα έρνπλ 
θαζνξηζηεί. 
 
5) (1) Μηα θαηάζηαζε κε ηα πνζά ησλ ηερληθψλ απνζεκάησλ ζε ζρέζε κε ηνλ Κιάδν Γεληθήο Φχζεσο, ηα νπνία λα 
αλαιχνληαη κε αλαθνξά ζηα ζπλαιιάγκαηα ζηα νπνία νη ππνρξεψζεηο ζεσξνχληαη φηη ζα πιεξσζνχλ, ζχκθσλα κε ην 
Μέξνο Γ ηνπ Σέηαξηνπ Παξαξηήκαηνο ηνπ Νφκνπ καδί κε ηελ αμία ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία λα αλαιχνληαη 
κε αλαθνξά ζην ζπλάιιαγκα, πνπ θαιχπηνπλ ηηο ππνρξεψζεηο απηέο. 
 
(2) ηελ θαηάζηαζε πνπ απαηηείηαη απφ ηελ ππνπαξάγξαθν (1) πην πάλσ, νη ππνρξεψζεηο πνπ ζπλαζξνίδνληαη έσο 2% 
ηνπ νιηθνχ πνπ απαηηείηαη λα αλαιπζεί κπνξνχλ λα παξνπζηαζηνχλ καδί σο «άιια ζπλαιιάγκαηα», θαη ηα πεξηνπζηαθά 
ζηνηρεία πνπ θαιχπηνπλ νη ππνρξεψζεηο απηέο δελ ρξεηάδεηαη λα αλαιπζνχλ, λννπκέλνπ φηη δειψλεηαη ην πνζνζηφ ησλ 
ππνρξεψζεσλ απηψλ πνπ θαιχπηνληαη κε ην ίδην ζπλάιιαγκα. 
 
6) (1) Πεξίιεςε ησλ δηεπζεηήζεσλ επαλεθρψξεζεο ηεο επηρείξεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ Κιάδν Γεληθήο Φχζεσο, 
πεξηιακβαλνκέλνπ γηα θάζε ζπκβνιαίνπ επαλεθρψξεζεο ζε ζρέζε κε ηνλ Κιάδν Γεληθήο Φχζεσο απφ ην νπνίν 
ππάξρνπλ ζε ηζρχ εξγαζίεο, ή θίλδπλνη παξακέλνπλ εθθξεκείο, θαηά ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο : 
 
(α) ην φλνκα ηνπ αληαζθαιηζηή πνπ απνδέρεηαη ηελ επαλεθρψξεζε· 
 
(β) θαηά πφζν ν αληαζθαιηζηήο έρεη άδεηα δηεμαγσγήο αζθαιηζηηθψλ εξγαζηψλ ζηε Γεκνθξαηία ή ζε νπνηνδήπνηε 
θξάηνο κέινο ηεο Δ.Δ · 
 
(γ) θαηά πφζν ν αληαζθαιηζηήο είλαη επηρείξεζε νκίινπ επηρεηξήζεσλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ επηρείξεζε · 
 
(δ) κηα έλδεημε ηεο θχζεο θαη ηεο έθηαζεο ηεο θάιπςεο πνπ δίδεηαη θάησ απφ ηε ζχκβαζε · 
 
(ε) ηα αζθάιηζηξα πνπ πιεξψλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε θαηά ηε πεξίνδν έθζεζεο · 
 
(ζη) ην πνζφ πνπ θαηαηέζεθε θαηά ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο ζε ζρέζε κε ηε ζχκβαζε θάησ απφ νπνηαδήπνηε 
δηεπζέηεζε επηζηξνθήο πξνθαηαβνιήο · θαη 
 
(δ) θαηά πφζν ε ζχκβαζε είλαη θιεηζηή ζε λέεο εξγαζίεο. 

 
(2) Γηα εθρσξεηέεο εξγαζίεο ζηνλ Κιάδν Γεληθήο Φχζεσο ζε πξναηξεηηθή βάζε  
 
(α) ην νιηθφ πνζφ ησλ αζθαιίζηξσλ πνπ πιεξψλνληαη απφ ηελ επηρείξεζε γηα ην ζχλνιν ηέηνησλ εξγαζηψλ θαηά ηε 
πεξίνδν έθζεζεο · 
 
(β)  ην νιηθφ πνζφ ηέηνησλ αζθαιίζηξσλ πνπ πιεξψλνληαη ζε επηρείξεζε νκίινπ επηρεηξήζεσλ · 
 
(γ) ην νιηθφ πνζφ πνπ θαηαηίζεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο θάησ απφ νπνηαδήπνηε δηεπζέηεζε επηζηξνθήο 
πξνθαηαβνιήο ζε ζρέζε κε φιεο απηέο ηηο εξγαζίεο · θαη 
 
(δ) ην νιηθφ πνζφ πνπ θαηαηίζεηαη θαηά ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο θάησ απφ νπνηαδήπνηε δηεπζέηεζε επηζηξνθήο 
πξνθαηαβνιήο ζε επηρείξεζε νκίινπ επηρεηξήζεσλ. 
 
(3) ε απηή ηελ παξάγξαθν «δηεπζέηεζε επηζηξνθήο πξνθαηαβνιήο», ζε ζρέζε κε νπνηαδήπνηε ζπκθσλία εθρψξεζεο, 
ζεκαίλεη ηε δηεπζέηεζε φπνπ έλα πνζφ θαηαηίζεηαη κε ηνλ εθρσξεηή απφ ηνλ αληαζθαιηζηή πνπ απνδέρεηαη ηελ 
επαλεθρψξεζε. 
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Τύπορ ΔΑ/ΔΛ 7.1

Τξέρνλ Οηθνλνκηθό Έηνο
Πξνεγνύκελν 

Οηθνλνκηθό Έηνο

1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18% ηνπ πνζνύ κέρξη 57,5εθ. 

Επξώ
13

16% ηνπ πνζνύ ππέξβαζεο ηωλ 

57,5εθ. Επξώ (εάλ εθαξκόδεηαη)
14

6% ηνπ πνζνύ κέρξη 57,5εθ. Επξώ 15

5,33% ηεο ππέξβαζεο ηωλ 57,5εθ. 

Επξώ (εάλ εθαξκόδεηαη)
16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Καηαζηάζειρ ζύμθωνα με ηοςρ πεπί ηηρ Αζκήζεωρ Αζθαλιζηικών Δπγαζιών και Άλλων 

Σςναθών Θεμάηων Νόμοςρ ηος 2002-2013.

Υπολογιζμόρ ηος Δλάσιζηος Πεπιθωπίος Φεπεγγςόηηηαρ 

Κλάδορ Γενικήρ Φύζεωρ - ππώηο αποηέλεζμα

Όλνκα  Επηρείξεζεο            

Αξηζκόο Εγγξαθήο  Επηρείξεζεο            

Σπλνιηθέο εξγαζίεο / Εξγαζίεο ζηελ Κύπξν            

Οηθνλνκηθό Έηνο            

Μνλάδεο ΕΥΡΩ €1000

 

Μηθηά πξαγκαηνπνηεζέληα αζθάιηζηξα

Φόξνη θαη ηέιε αζθαιίζηξωλ (πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε γξακκή 1) 

Πξαγκαηνπνηεζέληα αζθάιηζηξα θαζαξά από θόξνπο θαη ηέιε αζθαιίζηξωλ (1-2)

Αζθάιηζηξα γηα ηνπο θιάδνπο 11,12 ή 13 (πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ γξακκή 3)

Υποζύνολο Α (γπαμμή 3 + 0.5 σ γπαμμή 4)

Μηθηά δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα

Φόξνη θαη ηέιε αζθαιίζηξωλ (πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε γξακκή 6) 

Δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα θαζαξά από θόξνπο θαη ηέιε αζθαιίζηξωλ (7- 6)

Αζθάιηζηξα γηα ηνπο θιάδνπο 11,12 ή 13 (πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ γξακκή 8)

Υποζύνολο Β (γπαμμή 8 + 0.5 σ γπαμμή 9)

Υποζύνολο Γ (ηο μεγαλύηεπο μεηαξύ Υποζςνόλος Α και Υποζςνόλος Β)

Πξνζαξκνζκέλν Υπνζύλνιν Γ εάλ ην νηθνλνκηθό έηνο δελ είλαη πεξίνδνο 12 κελώλ γηα 

λα εμαρζεί εηήζην απνηέιεζκα

Καηαλνκή Υπνζπλόινπ 

Γ (ή πξνζαξκνζκέλνπ 

Υπνζπλόινπ Γ όπνπ 

εθαξκόδεηαη)

Εθηόο αλαινγηζηηθνύ 

Κιάδνπ Αζζελεηώλ

Αλαινγηζηηθόο Κιάδνο 

Αζζελεηώλ

Υποζύνολο Γ (13 - 16)

Απαηηήζεηο πνπ πιεξώζεθαλ ζηα 3 ηειεπηαία νηθνλνκηθά έηε

Απόζεκα γηα εθθξεκείο απαηηήζεηο πξνο κεηαθνξά ζην ηέινο ηεο ηξηεηνύο πεξηόδνπ

Απόζεκα γηα εθθξεκείο απαηηήζεηο από κεηαθνξά ζηελ αξρή ηεο ηξηεηνύο πεξηόδνπ

Ππώηο αποηέλεζμα (Υποζύνολο Γ σ γπαμμή 24)

Υποζύνολο Δ (18 + 19 - 20)

Αλαθηήζηκα πνζά από ηνπο αληαζθαιηζηέο ζε ζρέζε κε απαηηήζεηο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην Υπνζύλνιν Ε

Υποζύνολο ΣΤ (21 - 22)

Υπνζύλνιν ΣΤ / Υπνζύλνιν Ε, ή 0,5 νπνηνδήπνηε είλαη κεγαιύηεξν
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Τύπορ ΕΑ/ΕΛ 7.2

Όλοκα  Επητείρεζες

Αρηζκός Εγγραθής  Επητείρεζες

Οηθολοκηθό Έηος

Τρέτολ Οηθολοκηθό 

Έηος

Προεγούκελο 

Οηθολοκηθό Έηος

1 2

1

2

3

4

5

6

7

26% ηοσ ποζού έφς 40,3εθ. Εσρώ 8

23% ηες σπέρβαζες ηφλ 40,3εθ. 

Εσρώ (εάλ εθαρκόδεηαη)
9

8,67% ηοσ ποζού κέτρη 40,3εθ. 

Εσρώ
10

7,67% ηες σπέρβαζες ηφλ 40,3εθ. 

εσρώ (εάλ εθαρκόδεηαη)
11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Καηαζηάζειρ ζύμθωνα με ηοςρ πεπί ηηρ Αζκήζεωρ Αζθαλιζηικών Επγαζιών και Άλλων 

Σςναθών Θεμάηων Νόμοςρ ηος 2002-2013.

Υπολογιζμόρ ηος Ελάσιζηος Πεπιθωπίος Φεπεγγςόηηηαρ 

Κλάδορ Γενικήρ Φύζεωρ - δεύηεπο αποηέλεζμα

           

           

Σσλοιηθές εργαζίες / Εργαζίες ζηελ Κύπρο            

           

Περίοδος αλαθοράς (αρ. εηώλ)

Μολάδες ΕΥΡΩ €1000

 

Απαηηήζεης ποσ πιερώζεθαλ θαηά ηελ περίοδο αλαθοράς

Απόζεκα γηα εθθρεκείς απαηηήζεης ποσ κεηαθέροληαη ζηο ηέιος ηες περηόδοσ αλαθοράς

Απόζεκα γηα εθθρεκείς απαηηήζεης ποσ κεηαθέρζεθαλ ζηελ αρτή ηες περηόδοσ 

αλαθοράς

Απαηηήζεης ποσ προέθσυαλ θαηά ηελ περίοδο αλαθοράς (1 + 2 - 3)

Απαηηήζεης ποσ προέθσυαλ γηα ηοσς θιάδοσς 11,12 ή 13 (ποσ περηιακβάλοληαη ζηελ 

γρακκή 4)

Υποζύνολο Ζ (γπαμμή 4 + 0.5 σ γπαμμή 5)

Υποζύνολο Η (Υποζύνολο Ζ / πεπίοδο αναθοπάρ ζε έηη)

Καηαλοκή σποζσλόιοσ 

Η

Εθηός Αλαιογηζηηθού 

Κιάδοσ Αζζελεηώλ

Αλαιογηζηηθός Κιάδος 

Αζζελεηώλ

Υποζύνολο Θ (8 έωρ 11)

Δεύηεπο αποηέλεζμα (Υποζύνολο Θ * γπαμμή 24 ηος Τύπος ΕΑ/ΕΛ 7.1)

Πρώηο αποηέιεζκα (Γρακκή 25 ηοσ Τύποσ ΕΑ/ΕΛ 7.1)

Υποζύνολο Θ (ηο μεγαλύηεπο ηων γπαμμών 13 και 14)

Απόζεκα γηα εθθρεκείς απαηηήζεης ποσ κεηαθέρζεθαλ ζηο ηέιος ηοσ οηθολοκηθού έηοσς, 

θαζαρό από αληαζθάιηζε

Γρακκή 16 ζηήιε 1/ γρακκή 16 ζηήιε 2, ή 1.0,  όποηο είλαη τακειόηερο

Υποζύνολο Κ (γπαμμή 19 ζηήλη 2 σ γπαμμή 17 ζηήλη 1)

Υποζύνολο Λ (ηο μεγαλύηεπο μεηαξύ Υποζςνόλος Θ και Υποζςνόλος Κ)

Ειάτηζηο Εγγσεηηθό Κεθάιαηο

Υποζύνολο Μ (22 + 23)

Ειάτηζηο Εγγσεηηθό Κεθάιαηο

Ελάσιζηο Πεπιθώπιο Φεπεγγςόηηηαρ (ηο μεγαλύηεπο ηων γπαμμών 24 και 25)

Ελάσιζηο Πεπιθώπιο Φεπεγγςόηηηαρ (ηο μεγαλύηεπο ηων γπαμμών 19 και 20)

Για αντασυαλιστική εταιρεία

Γραμμή 19

Γρακκή 16 ηοσ Τύποσ ΕΑ/ΕΛ 7.3
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Τύπος EA/ΕΛ 7.3

Όλνκα  Επηρείξεζεο

Αξηζκόο Εγγξαθήο  

Επηρείξεζεο
Σπλνιηθέο εξγαζίεο / 

Εξγαζίεο ζηελ Κύπξν

Οηθνλνκηθό Έηνο

Μνλάδεο

Κιάδνο
Κιάδνη 1, 2 θαη 

9
Κιάδνη 4 θαη 6

Με 

θαηαλεκεκέλα 

απνζέκαηα

4% 4% 1% 0% Οιηθό 4% 4%

Τξέρνλ νηθνλνκηθό 

έηνο
Πξνεγνύκελν    έηνο

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Πξηλ ηελ αθαίξεζε ηεο 

αληαζθάιηζεο
1

Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο 

αληαζθάιηζεο
2

3

4

Πξόζθαηξεο αζθαιίζεηο κε 

απαηηνύκελν πεξηζώξην 

θεξεγγπόηεηαο 0,1% 

5

Πξόζθαηξεο αζθαιίζεηο κε 

απαηηνύκελν πεξηζώξην 

θεξεγγπόηεηαο 0,15%

6

Όιεο νη άιιεο αζθαιίζεηο κε 

απαηηνύκελν πεξηζώξην 

θεξεγγπόηεηαο 0,3%

7

Σύλνιν (5 έωο 7)
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Καηαζηάζεις ζύμθωνα με ηοσς περί ηης Αζκήζεως Αζθαλιζηικών Εργαζιών και Άλλων Σσναθών Θεμάηων Νόμοσς ηοσ 2002-2013.

Απαιηούμενο Ελάτιζηο Περιθώριο Φερεγγσόηηηας

Κλάδος Ζωής

           

           

           

           

ΕΥΡΩ €1000

Κιάδνη 3, 7 θαη 8 κε ζρεηηθό ζπληειεζηή Οιηθό γηα όινπο ηνπο θιάδνπο

Σρεηηθόο ζπληειεζηήο (δεο νδεγία 2)

Τερληθά απνζέκαηα κεηά ηε 

δηαλνκή ηνπ πιενλάζκαηνο 

(δεο νδεγία 3)

Γξακκή 2 / γξακκή 1 ή 0,85 νπνηνδήπνηε είλαη ην κεγαιύηεξν

Πρώηο αποηέλεζμα = (γραμμή 1) τ (γραμμή 3) τ ζτεηικό 

ζσνηελεζηή

Με αξλεηηθό θεθάιαην 

θηλδύλνπ πξηλ ηελ 

αληαζθάιηζε (ζύλνιν 

ζπκβνιαίωλ)                                           

(δεο νδεγία 5)

Με αξλεηηθό θεθάιαην θηλδύλνπ κεηά ηελ αληαζθάιηζε (ζύλνιν γηα 

όια ηα ζπκβόιαηα)  (δεο νδεγία 5)

Γξακκή 9 / γξακκή 8, ή 0,50, νπνηνδήπνηε είλαη ην κεγαιύηεξν

 Δεύηερο αποηέλεζμα (δες οδηγία 6)

΄Άζξνηζκα πξώηνπ θαη δεύηεξνπ απνηειέζκαηνο        (4 + 11)

Απνηέιεζκα γηα αζθάιηζε θιάδνπ 5

Eλάτιζηο Περιθώριο Φερεγγσόηηηας (ηο μεγαλύηερο ηων 

γραμμών 16 και 17)

Επηπξόζζεην απνηέιεζκα γηα ζπκπιεξωκαηηθή αζθάιηζε 

ζωκαηηθώλ βιαβώλ θαη θιάδνπ αζθάιηζεο πγείαο (θιάδνο 4) θαη 

κε επελδπηηθήο εξγαζίαο αληαζθάιηζεο δωήο

Επηπξόζζεην απνηέιεζκα γηα ηνπο θιάδνπο 3,7 θαη 8 (25% ηωλ 

ζρεηηθώλ εμόδωλ) (δεο νδεγία 10)

Ολικό (12 έως 15)

Ειάρηζην Εγγπεηηθό Κεθάιαην
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Τύπος ΕΑ/ΕΛ 7.4

Όνομα  Επιτείρηζης

Αριθμός Εγγραθής  Επιτείρηζης

πλνιηθέο εξγαζίεο/εξγαζίεο ζηελ Κύπξν

Οικονομικό Έηος

Μνλάδεο

Τρέτον Οικονομικό Έηος
Προηγούμενο 

Οικονομικό Έηος

1 2

1

2

3

4

5

6

7

8

18% ηνπ πνζνύ κέρξη 57,5εθ. Επξώ 9

16% ηνπ πννύ ππέξβαζεο ηωλ 

57,5εθ. Επξώ (εάλ εθαξκόδεηαη)
10

6% ηνπ πνζνύ κέρξη 57,5εθ.Επξώ 11

5,33% ηεο ππέξβαζεο ηωλ 57,5εθ. 

Επξώ (εάλ εθαξκόδεηαη)
12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Καταστάσεις σύμυωνα με τοσς περί της Ασκήσεως Ασυαλιστικών Εργασιών και Άλλων 

Σσναυών Θεμάτων Νόμοσς τοσ 2002-2013.

Υπολογισμός τοσ Ελάτιστοσ Περιθωρίοσ Φερεγγσότητας 

Δπιππόζθεηο αποηέλεζμα για ζςμπληπωμαηική αζθάλιζη αηςσήμαηορ και αζθένειαρ και αζθάλιζηρ 

ςγείαρ (Κλάδορ Εωήρ 4) και μη επενδςηικήρ επγαζίαρ ανηαζθάλιζηρ ζωήρ- ππώηο αποηέλεζμα

           

           

           

           

ΕΤΡΩ €1000

 

Μηθηά πξαγκαηνπνηεζέληα αζθάιηζηξα

Φόξνη θαη ηέιε αζθαιίζηξωλ (πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε γξακκή 1)

Υποζύνολο Α (1 -2)

Μηθηά δεδνπιεπκέλα αζθάιηζηξα

Φόξνη θαη ηέιε αζθαιίζηξωλ (πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε γξακκή 4)

Υποζύνολο Β (4 -5)

Υποζύνολο Γ (ηο μεγαλύηεπο μεηαξύ Υποζςνόλος Α και Υποζςνόλος Β)

Πξνζαξκνζκέλν Τπνζύλνιν Γ αλ ην νηθνλνκηθό έηνο δελ είλαη 12 κήλεο γηα λα εμαρζεί 

εηήζην απνηέιεζκα

Καηανομή Υποζσνόλοσ 

Γ (ή προζαρμοζμένοσ 

Υποζσνόλοσ Γ όποσ 

εθαρμόζεηαι)

Εκηός Αναλογιζηικού 

Κλάδοσ Αζθενειών

Αναλογιζηικός Κλάδος 

Αζθενειών

Υποζύνολο Γ (9 - 12)

Απαηηήζεηο πνπ πιεξώζεθαλ ηα ηειεπηαία 3 νηθνλνκηθά έηε

Απόζεκα γηα εθθξεκείο απαηηήζεηο πνπ κεηαθέξνληαη ζην ηέινο ηεο ηξηεηνύο πεξηόδνπ

Απόζεκα γηα εθθξεκείο απαηηήζεηο πνπ κεηαθέξζεθαλ ζηελ αξρή ηεο ηξηεηνύο πεξηόδνπ

Ππώηο αποηέλεζμα (Υποζύνολο Γ σ γπαμμή 20)

Υποζύνολο Δ (14 + 15 - 16)

Αλαθηήζηκα πνζά από ηνπο αληαζθαιηζηέο ζε ζρέζε κε απαηηήζεηο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Τπνζύλνιν Ε

Υποζύνολο ΣΤ (17 - 18)

πνζύλνιν Σ / Τπνζύλνιν Ε, ή 0,50, νπνηνδήπνηε είλαη ην κεγαιύηεξν
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Τύπορ ΕΑ/ΕΛ 7.5

Όλοκα  Επητείρεζες            

Αρηζκός Εγγραθής  Επητείρεζες            

           

Οηθολοκηθό Έηος            

0

ΕΤΡΩ €1000

Σρέτολ Οηθολοκηθό Έηος
Προεγούκελο 

Οηθολοκηθό Έηος

1 2

1

2

3

4

5

26% ηοσ ποζού έως 40,3εθ. Εσρώ 6

23% ηες σπέρβαζες ηωλ 40,3εθ. 

Εσρώ (εάλ εθαρκόδεηαη)
7

8,67% ηοσ ποζού κέτρη 40,3εθ. 

Εσρώ
8

7,67% ηες σπέρβαζες ηωλ 40,3εθ. 

εσρώ (εάλ εθαρκόδεηαη)
9

10

11

12

13

14

15

16

17

Καηαζηάζειρ ζύμθωνα με ηοςρ πεπί ηηρ Αζκήζεωρ Αζθαλιζηικών Επγαζιών και Άλλων Σςναθών 

Θεμάηων Νόμοςρ ηος 2002-2013.

Υπολογιζμόρ ηος Ελάσιζηος Πεπιθωπίος Φεπεγγςόηηηαρ 

Επιπρόζθεηο αποηέλεζμα για ζσμπληρωμαηική αζθάλιζη αηστήμαηος και αζθένειας και αζθάλιζης 

σγείας (Κλάδος Ζωής 4) και μη επενδσηικής εργαζίας ανηαζθάλιζης ζωής- δεύηερο αποηέλεζμα

σλοιηθές εργαζίες / Εργαζίες ζηελ Κύπρο

Περίοδος αλαθοράς (αρ. εηώλ)

Μολάδες

Υποζύνολο Κ (γπαμμή 17 ζηήλη 2 * γπαμμή 15 ζηήλη 1)

 

Απαηηήζεης ποσ πιερώζεθαλ θαηά ηελ περίοδο αλαθοράς

Απόζεκα γηα εθθρεκείς απαηηήζεης ποσ κεηαθέροληαη ζηο ηέιος ηες περηόδοσ αλαθοράς

Απόζεκα γηα εθθρεκείς απαηηήζεης ποσ κεηαθέρζεθαλ ζηελ αρτή ηες περηόδοσ αλαθοράς

Υποζύνολο Ζ (1 + 2 - 3)

Υποζύνολο Η (Υποζύνολο Ζ / πεπίοδο αναθοπάρ ζε έηη)

Επιππόζθεηο αποηέλεζμα (ηο μεγαλύηεπο μεηαξύ ηος Υποζςνόλος Θ και Κ)

Δεύηεπο αποηέλεζμα (Υποζύνολο Θ * γπαμμή 20 ηος Τύπος ΕΑ/ΕΛ 7.4)

Πρώηο αποηέιεζκα (Γρακκή 21 ηοσ Σύποσ ΕΑ/ΕΛ 7.4)

Υποζύνολο Θ (ηο μεγαλύηεπο από ηιρ γπαμμέρ 11 και 12)

Απόζεκα γηα εθθρεκείς απαηηήζεης ποσ κεηαθέρζεθαλ ζηο ηέιος ηοσ οηθολοκηθού έηοσς, 

θαζαρό από αληαζθάιηζε

Καηαλοκή σποζσλόιοσ Η

Εθηός Αλαιογηζηηθού 

Κιάδοσ Αζζελεηώλ

Αλαιογηζηηθός Κιάδος 

Αζζελεηώλ

Υποζύνολο Θ (6 έωρ 9)

Γρακκή 14 ζηήιε 1/ γρακκή 14 ζηήιε 2 ή 1.0, όποηο είλαη τακειόηερο
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