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  Αριθμός 464 

Oι περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) 
Κανονισμοί του 2021, οι οποίοι εκδόθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο, δυνάμει των άρθρων 44, 361, 390 και 
392 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμου, αφού 
κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 3 του περί της Καταθέσεως στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση  Νόμου, Νόμου (Ν. 99  του 1989  όπως  
τροποποιήθηκε με  τους  Νόμους 227  του  1990  μέχρι 3(Ι) του 2010). 

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2016 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2021  

______________________ 

Κανονισμοί δυνάμει των άρθρων 44, 361, 390 και 392 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα 
της Ε.Ε.: L 26, 
2.2.2016, 
σ. 19. 

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 10(2) της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων», 

38(Ι) του 2016 
88(Ι) του 2017 

155(Ι) του 2018 
38(Ι) του 2019 

136(Ι) του 2019 
19(Ι) του 2020 

123(Ι) του 2020 
30(Ι) του 2021 

     66(Ι) του 2021 
170(Ι) του 2021. 

Το Υπουργικό Συμβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται από τα άρθρα 44, 361, 390 
και 392 του περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων 
Νόμου, εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς: 



Συνοπτικός 
τίτλος. 
Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
11.4.2016 
22.3.2019. 

Τροποποίηση  
του Κανονισμού 11 
των βασικών 
κανονισμών. 

Τροποποίηση  
του Κανονισμού 32 
των βασικών 
κανονισμών. 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών
Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2021 και θα
διαβάζονται μαζί με τους περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών
Θεμάτων Κανονισμούς του 2016 και 2019 (που στο εξής θα αναφέρονται ως οι «βασικοί
κανονισμοί») και οι βασικοί κανονισμοί και οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται μαζί ως οι περί
Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Κανονισμοί του 2016
έως 2021.

2. Ο Κανονισμός 11 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση, στο τέλος
της παραγράφου (α) αυτού, του σημείου της άνω τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και
την προσθήκη, αμέσως μετά, των ακόλουθων νέων επιφυλάξεων:

«Νοείται ότι, ο Έφορος δύναται, αφού λάβει τη γνώμη της  Συμβουλευτικής Επιτροπής 
Ασφαλίσεων, η οποία εφεξής για τους σκοπούς των παρόντων Κανονισμών θα αναφέρεται ως η 
«Επιτροπή», να απαλλάσσει μερικώς ή ολικώς τα πιο πάνω πρόσωπα από την υποχρέωση 
κατοχής κατάλληλου και αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού διπλώματος ή τίτλου ή άλλου ισότιμου 
προσόντος ή άλλου κατάλληλου επαγγελματικού προσόντος, σε περίπτωση αποδεδειγμένης 
πείρας σε υπεύθυνη θέση σε ασφαλιστική/αντασφαλιστική επιχείρηση τουλάχιστον δέκα (10) ετών: 

Νοείται περαιτέρω ότι, στο διοικητικό συμβούλιο ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής επιχείρησης δεν 
δύναται να διορίζεται πέραν του ενός προσώπου το οποίο έτυχε απαλλαγής από τον Έφορο 
δυνάμει των διατάξεων της πιο πάνω επιφύλαξης.». 

3. Ο Κανονισμός 32 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση, στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (2) αυτού, της 
φράσης «Συμβουλευτικής Επιτροπής Ασφαλίσεων, η οποία εφεξής για τους σκοπούς 
των παρόντων Κανονισμών θα αναφέρεται ως “η Επιτροπή”» (όγδοη έως δέκατη 
γραμμή) με τη λέξη «Επιτροπής»· 

(β) με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου (2) αυτού της 
πρώτης επιφύλαξης με την ακόλουθη επιφύλαξη: 

   «Νοείται ότι, ο Έφορος δύναται, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής, να 
απαλλάσσει μερικώς ή ολικώς φυσικό πρόσωπο από την υποχρέωση κατοχής του 
ενός ή και των δύο (2) πιστοποιητικών που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (β), σε 

περίπτωση κατοχής-  

(i) ισοδύναμων ή ανώτερων σε ασφαλιστικά θέματα προσόντων· ή 

(ii) ισοδύναμων ή ανώτερων προσόντων με αποδεδειγμένη πείρα σε 
ασφαλιστικά θέματα τουλάχιστον δέκα (10) ετών· ή 

(iii) επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον δέκα (10) ετών ως ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής εγγεγραμμένος σε Μητρώο Διαμεσολαβητών κράτους 

μέλους, 

νοουμένου ότι, σε εκάστη εκ των τριών περιπτώσεων, τα κατεχόμενα προσόντα ή 
εμπειρία καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για επαγγελματικές γνώσεις και 
ικανότητες που περιλαμβάνονται στο Έκτο Παράρτημα του Νόμου:»· και 

(γ) με την αντικατάσταση, στο τέλος της επιφύλαξης της παραγράφου (3) αυτού, του 
σημείου της τελείας με το σημείο της άνω και κάτω τελείας και την προσθήκη, αμέσως 
μετά, της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

    «Νοείται περαιτέρω ότι, ο Έφορος δύναται, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της 
Επιτροπής, να απαλλάσσει μερικώς ή ολικώς φυσικό πρόσωπο από την υποχρέωση 
κατοχής του ενός ή και των δύο πιστοποιητικών που αναφέρονται στην 
υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (2), σε περίπτωση κατοχής- 

(i) ισοδύναμων ή ανώτερων σε ασφαλιστικά θέματα προσόντων· ή 

(ii) κατοχής ισοδύναμων ή ανώτερων προσόντων με αποδεδειγμένη πείρα σε 
ασφαλιστικά θέματα τουλάχιστον δέκα (10) ετών· ή 

(iii) επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον δέκα (10) ετών ως ασφαλιστικός 
διαμεσολαβητής εγγεγραμμένος σε Μητρώο Διαμεσολαβητών κράτους 
μέλους, 
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νοουμένου ότι, σε εκάστη εκ των τριών περιπτώσεων, τα κατεχόμενα προσόντα ή 
εμπειρία καλύπτουν τις ελάχιστες απαιτήσεις για επαγγελματικές γνώσεις και 
ικανότητες που περιλαμβάνονται στο Έκτο Παράρτημα του Νόμου.». 

Τροποποίηση  
του Κανονισμού 33 
των βασικών 
κανονισμών.   

4. Ο Κανονισμός 33 των βασικών κανονισμών τροποποιείται ως ακολούθως:

(α) Με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού με την ακόλουθη παράγραφο: 

«(α) Για τους ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή αντασφαλιστικούς διαμεσολαβητές 
όλων των κατηγοριών, για τα πρόσωπα που εργάζονται σε επιχειρήσεις 
ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής διαμεσολάβησης και συμμετέχουν άμεσα 
στη διανομή ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και για τα 
πρόσωπα που εργάζονται σε ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις 
και συμμετέχουν άμεσα στη διανομή ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών 
προϊόντων ισχύουν τα ακόλουθα: 

(i) τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ώρες εκπαίδευση ετησίως προσφερόμενη 
από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΙΚ) ή από πανεπιστήμια, 
επαγγελματικά σώματα, συνδέσμους, ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
οργανισμούς, ή αρχές του κράτους: 

    Νοείται ότι, ο Έφορος δύναται, αφού λάβει υπόψη τη γνώμη της 
Επιτροπής, να αποφασίσει κατά πόσο συγκεκριμένο πρόγραμμα ή/και 
εκπαιδευτικός οργανισμός είναι ακατάλληλο για τους σκοπούς της εν 
λόγω εκπαίδευσης· 

(ii) 
με την επιφύλαξη της υποπαραγράφου (i) και επιπροσθέτως προς 
αυτήν, σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός/αντασφαλιστικός διαμεσο-
λαβητής συνεργάζεται με πέραν της μίας ασφαλιστικής/αντασφα-
λιστικής επιχείρησης, τότε για τον ίδιο και για τους υπαλλήλους του, 
δύο (2) ώρες εκπαίδευση ετησίως για κάθε ασφαλιστική/αντασφα-
λιστική επιχείρηση με την οποία συνεργάζεται: 

    Νοείται ότι, οι πρόνοιες της παρούσας υποπαραγράφου δεν 
εφαρμόζονται σε σχέση με μεσίτες ασφαλίσεων και τους υπαλλήλους 
τους·». 

(β) με τη διαγραφή των παραγράφων (β) και (γ) αυτού· και 

(γ) με την αντικατάσταση, στο τέλος παραγράφου (δ) αυτού, του σημείου της τελείας με 
το σημείο της άνω τελείας και την προσθήκη, αμέσως μετά, της ακόλουθης νέας 
παραγράφου: 

«(ε) με περαιτέρω απαιτήσεις οι οποίες προβλέπονται σε οδηγία την οποία ο 
Έφορος εκδίδει, ύστερα από διαβούλευση με εμπλεκόμενα μέρη με τα οποία 
κρίνει ότι πρέπει να διαβουλευθεί.». 

Τροποποίηση  
του Κανονισμού 34 
των βασικών 
κανονισμών. 

5. Ο Κανονισμός 34 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της
υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1) αυτού, με την ακόλουθη υποπαράγραφο:

«(γ) υπεύθυνη δήλωση από το πρόσωπο για το οποίο ο διαμεσολαβητής θα ασκεί 
εργασίες διανομής ασφαλιστικών προϊόντων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση από τον 
αιτητή, ότι η σύμβαση διαμεσολάβησης έχει υπογραφεί και από τα δύο μέρη και 
πληροί όλες τις πρόνοιες των παρόντων Κανονισμών, εκτός εάν η αίτηση αφορά την 
εγγραφή στο Μητρώο Μεσιτών Ασφαλίσεων ή στο Μητρώο Εταιρειών 
Ασφαλειομεσιτών ή την εγγραφή διαμεσολαβητή που θα εκπροσωπεί την Ένωση 
Ασφαλιστών Λλόϋδς Λονδίνου·». 
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Τροποποίηση 
 του Κανονισμού 38 
των βασικών 
κανονισμών. 

6. Ο Κανονισμός 38 των βασικών κανονισμών τροποποιείται με την αντικατάσταση της
υποπαραγράφου (γ) της παραγράφου (1) αυτού, με την ακόλουθη παράγραφο:

«(γ) υπεύθυνη δήλωση από το διαμεσολαβητή ότι έχουν καλυφθεί όλες οι απαιτήσεις 
συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης και εξέλιξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 361 του Νόμου και τις πρόνοιες του Κανονισμού 33, μαζί με κατάλογο της 
σχετικής εκπαίδευσης που έχει τύχει ο διαμεσολαβητής: 

   Νοείται ότι, ο διαμεσολαβητής τηρεί μητρώο σε σχέση με την εκπαίδευση που έχει 
τύχει και διατηρεί τα κατάλληλα πιστοποιητικά, τα οποία προσκομίζει στον Έφορο, 
όταν του ζητηθεί.». 

____________________________________________________________________________________________ 

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 
1445 Λευκωσία, Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo 
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00  το καθένα. 
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