
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ 

ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
υπ Άρ. 580 της 16ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1967 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Ό περί 'Ασφαλιστικών Ε τ α ι ρ ε ι ώ ν Νόμος του> 1967, εκδίδεται δια δημοσιεύ

σεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω 
"Αρθρω 52 του Συντάγματος . 

'Αριθμός 27 τοΰ 1967 

ΝΟΜΟΣ ΡΥΘΜΙΖΩΝ ΤΑ ΤΩΝ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν 
Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν ΕΝ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ή Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς ακολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος δύναται να άναφέρηται ώς δ περί Άσφαλιστι- Συνοπτικός 
κών Ε τ α ι ρ ε ι ώ ν Νόμος τοΰ 1967. τίτλος. 

2.—(1) Έ ν τω παρόντι Νόμω, έκτος έάν ά λ λ ω ς προκύπτη εκ του Ερμηνεία, 
κειμένου— 

«αλλοδαπός ασφαλιστής» σημαίνει άδειοΰχον άσφαλιστικήν έται
ρείαν, ης ή έδρα κείται εκτός της Δημοκρατίας, περιλαμβάνει δε 
άδειοΰχον άσφαλιστικήν έταιρείαν ήτις, καίτοι κέκτηται τήν εδραν 
αυτής έν τη Δημοκρατία, συνέστη έκτος της Δημοκρατίας" 

«άναλογιστήςί , πλην τής έν άρθρω 34 διαλαμβανομένης περιπτώ

σεως, σημαίνει άλ^αλογιστήν κατέχοντα τά καθωρισμένα προσόντα" 
«αντιπρόσωπος ασφαλειών» σημαίνει παν πρόσωπον, δπερ δια 

λογαριασμόν ασφαλιστικής τίνος εταιρείας άρχεται άσφαλιστικήν 
έπιχείρησιν ή μετέρχεται οιανδήποτε πραξιν άφορώσαν εις τήν άπο
δοχήν προτάσεων προς συνομολόγησα/ ασφαλειών, τήν έ'κδοσιν 
ασφαλιστηρίων, τήν εϊσπραξιν ασφαλίστρων ή τήν διευθέτησιν των 
έξ ασφαλιστικών εργασιών άπορρεουσών απαιτήσεων* 

«αντιπρόσωπος μεσιτών» σημαίνει πρόσωπον, δπερ ήθελεν ενερ
γ ή ώς αντιπρόσωπος μεσιτών εξουσιοδοτημένων υπό ε νοήσεως ασφα
λιστών (underwriters) δπως διεξάγωσιν ασφαλιστικός εργασίας μετά 
μελών τής ενώσεως' 

«άσφάλειαι βιομηχανικού κλάδου ζωής» σημαίνει τον κλάδον 
συνομολογήσεως ασφαλίσεων επί ανθρωπινής ζωής, έφ' δσον τ ά 
ασφάλιστρα έν έκαστη περιπτώσει καθίστανται πληρωτέα ανά δια
στήματα μή υπερβαίνοντα τους δύο μήνας, καταβάλλονται δέ είς 
ε ισπράκτορας έπι τούτω αποστελλόμενους Οπό του άσφαλιστοϋ είς 
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εκαστον κάτοχον ασφαλιστηρίου, εις τον τόπον της διαμονής ή ερ
γασίας αύτου' 

«άσφάλειαι κλάδου αποσβέσεως αποθέματος» σημαίνει τον κλά
δον συνομολογήσεως ασφαλιστικών συμβάσεων δυνάμει τών οποίων 
ό εις τών συμβαλλομένων αναλαμβάνει τήν ύποχρέωσιν δπως αμα 
τη παρόδω ώρισμένης χρονικής περιόδου, ή διαρκούσης καθωρΐ
σμένης τινός χρονικής περιόδου, καταβάλη ώρισμένον χρηματικόν 
ποσόν ή ποσά είς ώρισμένον τι πρόσωπον, έναντι τής άπό καιρού 
είς καιρόν καταβολής, ή υποσχέσεως καταβολής, ώρισμένου ποσοΰ 
-παρά του έτερου τών συμβαλλομένων 

«άσφάλειαι κλάδου ατυχημάτων» σημαίνει τήν εκδοσιν ασφαλι
στηρίων ή τήν δυνάμει τοιούτων ασφαλιστηρίων άνάληψιν ευθύνης 
έπί τω συμβεβηκότι προσωπικών ατυχημάτων θανατηφόρων ή μή, 
παθήσεως ή νόσου, ή οιασδήποτε μορφής προσωπικού ατυχήματος, 
παθήσεως ή νόσου* 

«άσφάλειαι κλάδου εργατικών αποζημιώσεων» σημαίνει τήν Μκ
δοσιν ασφαλιστηρίων ή τήν δυνάμει τοιούτων ασφαλιστηρίων άνά
ληψιν ευθύνης προς άσφαλιστικήν κάλυψιν εργοδοτών, είς ην περί
πτωσιν οΰτοι ήθελον υπέχει ευθύνη ν προς καταβολή ν αποζημιώσε
ως εις έργάτας τελουντας έν τή υπηρεσία αυτών* ό δρος ουδόλως 
περιλαμβάνει οιονδήποτε κλάδον ασφαλειών, δστις ασκείται δευ
τερευόντως καΐ έν συνάφεια προς τους ασφαλιστικούς κλάδους 
θαλάσσης, αέρος καΐ μεταφορών' 

«άσφάλειαι κλάδου ζωής» σημαίνει τήν εκδοσιν ασφαλιστηρίων 
έπί ανθρωπινής ζωής ή τήν δυνάμει τοιούτων ασφαλιστηρίων άνά
ληψιν ευθύνης, ή τήν παραχώρησιν ετησίων προσόδων (annuities) 
έπί ανθρωπινής ζωής* ό δρος οΰτος δεν περιλαμβάνει τας ασφα
λείας βιομηχανικού κλάδου ζωής" 

«άσφάλειαι κλάδου θαλάσσης, αέρος και μεταφορών» σημαίνει 
τήν συνομολόγησιν και έκτέλεσιν ασφαλιστικών συμβάσεων, άλλως 
η δευτερευόντως και έν συνάφεια προς ετερόν τίνα άσφαλιστικόν 
κλάδον— 

(α) έπί πλοίων ή αεροσκαφών, ή έπί μηχανημάτων, συσκευών, 
επίπλων ή εφοπλισμού πλοίων ή αεροσκαφών ή 

(β) έπί εμπορευμάτων ή παντός είδους περιουσιακών στοιχείων 
έπί πλοίων ή αεροσκαφών' ή 

(γ) έπί του ναύλου πλοίων ή αεροσκαφών ή έπί παντός συμφέ
ροντος σχετιζομένου ή άφορώντος είς πλοία ή αεροσκάφη" ή 

(δ) κατά ζημιών αϊτινες ήθελον προκύψει έκ τής χρήσεως ή συνα
φώς προς τήν χρήσιν πλοίων ή άεροσκαφών( περιλαμβανομέ
νων και τών υπέρ τρίτων κινδύνων' ή 

(ε) κατά κινδύνων συναφών προς τήν κατασκευήν, έπισκευήν ϋ\ 
δεξαμενισμόν πλοίων, περιλαμβανομένων τών υπέρ τρίτων 
κινδύνων* ή 

(στ) κατά κινδύνων μεταφορών (διενεργουμένων διά θαλάσσης, 
εσωτερικών υδατίνων οδών, διά ξηράς ή αέρος, ή μερικώς 
κατά τίνα τρόπον και μερικώς κατά τίνα έτερον τρόπον) περι
λαμβανομένων ωσαύτως κινδύνων συναφών προς τήν ήσφαλι
σμένην μεταψοράν, άπό τής ενάρξεως αυτής μέχρι του τελι
κού προορισμού του καλυπτομένου ύπό τής ασφαλείας* έν 
τω άνω δρω δέν περιλαμβάνονται κίνδυνοι, ών ή άσφάλισις 
ανάγεται είς τον κλάδον ασφαλείας μηχανοκινήτων οχημά
των* ή 

(ζ) καθ* οιωνδήποτε έτερων κινδύνων, ών ή άσφάλισις συνήθως 
διενεργείται άπό κοινού ή συναφώς προς οιανδήποτε έργα
σίαν έκ τών αναφερομένων είς τάς προηγουμένας παραγρά
φους του παρόντος ορισμού* 
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«άσφάλειαι κλάδου μηχανοκινήτων οχημάτων» σημαίνει την έπι
χείρησιν συνομολογήσεως ασφαλιστικών συμβάσεων κατά ζημιών 
επαγόμενων εις μηχανοκίνητα οχήματα, ή κατά ζημιών, αΐτινες 
ήθελον προκύψει ως έκ της χρήσεως ή έν σχέσει με την χρήσιν μη
χανοκινήτων οχημάτων, περιλαμβανομένων και υπέρ τρίτων κιν
δύνων' 

«άσφάλειαι κλάδου πυρός», τηρουμένων τών έν έδαφίω (4) δια
λαμβανομένων διατάξεων, σημαίνει τήν εκδοσιν ασφαλιστηρίων, ή 
την δυνάμει τοιούτων ασφαλιστηρίων άνάληψιν ευθύνης δι' απώλει
ας ή ζημίας προκαλουμένας ύπό του πυρός ή συναφείς τοιαύτας" 

«ασφαλιστήριον» ό δρος ούτος— 
(α) καθ' δσον άφορα εις ασφαλείας κλάδου ζωής ή βιομηχανι

κού κλάδου ζωής, περιλαμβάνει έ"γγραφον άποδεικνυον τήν j 
συνομολόγησιν συμβάσεως προς πληρωμήν ετησίας προσόδου 
(annuity) έπι ανθρωπινής τινός ζωής* 

(β) καθ' δσον άφορα εις ασφαλείας τών κλάδων ατυχημάτων, μη
χανοκινήτων οχημάτων, θαλάσσης, αέρος καΐ μεταφορών ή 
ασφαλείας κλάδου εργατικών αποζημιώσεων, περιλαμβάνει 
οιονδήποτε άσφαλιστήριον δυνάμει ούτινος άνέκυψεν ήδη, 
ή δυνατόν νά άνακύψη οιαδήποτε ευθύνη" 

(γ) καθ' δσον άφορα ε'ις τάς ασφαλείας κλάδου επενδύσεως ομο
λόγων, περιλαμβάνει οιονδήποτε όμόλογον, πιστοποιητικόν, 
όπόδειξιν ή έτερον εγγραφον, δπερ ήθελεν αποδεικνύει τήν 
μετά της εταιρείας σύμβασιν* 

«άσφαλιστήριον ζωής» σημαίνει πάν έγγραφον δι' ούτινος ασφα
λίζεται ή πληρωμή χρηματικού τίνος ποσού επί τω θανάτω (ουχί 
δμως έπί θανάτω έπισυμβαίνοντι έξ ατυχήματος μόνον) ή επί τινι 
ένδεχομένω άφορώντι ε'ις άνθρωπίνην ζωήν, ή οιονδήποτε εγγραφον 
άποδεικνυον τήν σύναψιν συμβάσεως, ής ή ισχύς ήρτηται έκ της 
καταβολής ασφαλίστρων κατά τον λόγον διαρκείας ανθρωπινής 
τινός ζωής* 

«ασφαλιστής» (underwriter) περιλαμβάνει πάντα δστις ήθελε κατο
νομάζεται έν τω άσφαλιστηρίω ή έτερα ασφαλιστική συμδάσει ώς 
το πρόσωπον, δπερ υπέχει ύποχρέωσιν δπως καταβάλη ή συνεισφέ
ρη είς τήν πληρωμήν τοΰ ασφαλιζομένου ύπό του ασφαλιστηρίου 
ή της συμβάσεως χρηματικού ποσού. 

«ασφαλιστική εταιρεία» σημαίνει έταιρείαν ασκούσαν άσφαλιστι
κήν έπιχείρησιν απάντων ή τίνων τών έν έδαφίω (1) του άρθρου 3 
καθοριζομένων κλάδων* 

«αφερέγγυος», καθ' δσον άφορα ε'ις άσφαλιστικήν τίνα έταιρείαν 
κατά τίνα σχετικήν ήμερομηνίαν, σημαίνει δτι έφ' δσον ήθελον λη
φθή δικαστικά μέτρα διά τήν διάλυσιν τής εταιρείας, το δικαστή
ριον θά ήδύνατο συμφώνως ταίς διατάξεσι τών άρθρων 211 και 212 
του περί Εταιρειών Νόμου νά άποφασίση, ή άπεφάσισεν ήδη έπι Κεφ. 113. 
τούτου, δτι ή εταιρεία ήτο ανίκανος κατά τήν έν λόγω ήμερομηνίαν 
νά εξόφληση τάς όφειλάς αυτής' 

«Γενικός κλάδος» σημαίνει άσφαλιστικήν έπιχείρησιν οιουδήποτε 
τών έν άρθρ'ω 3 καθοριζομένων κλάδων, εξαιρουμένων τών ασφα
λιστικών επιχειρήσεων μακροπροθέσμων κλάδων' 

«Δημοκρατία» σημαίνει τήν Κυπριακήν Δημοκρατίαν' 
«Δικαστήριον» σημαίνει τό δυνάμει του άρθρου 209 του περί Ε 

ταιρειών Νόμου άρμόδιον προς διάλυσιν εταιρείας δικαστήριον" Κεφ. 113. 
«έγχώριον άσφαλιστήριον» σημαίνει άσφαλιστήριον εκδοθέν εντός 

ή έκτος τής Δημοκρατίας κατόπιν αιτήσεως γενομένης εις άντιπρό
σωπον μεσιτών ή άντιπρόσωπον ασφαλειών είς οίονδήποτε μέρος έν 
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τη Δημοκρατία, περιλαμβάνει δε ωσαύτως πάν ασφαλιστήριον ζω
ής εκδοθέν έκτος της Δημοκρατίας , δπερ τή αιτήσει του κατόχου 
καθίσταται πληρωτέον Γ ν τη Δημοκρατία, εφ' δσον ό κάτοχος ήθε
λεν ε γ γ ρ ά φ ω ς συμφωνήσει όπως δι' απαντάς τους σκοπούς του 
παρόντος Νόμου το έν λ ό γ ω ασφαλιστήριον θεωρήται ως έγχώριον 
τοιούτον" ό δρος δμως ούτος δεν περιλαμβάνει ασφαλιστήριον ζω
ής πληρωτέον έκτος τής Δημοκρατ ίας τή αιτήσει του κατόχου, έφ' 
δσον ό κάτοχος ήθελεν ε γ γ ρ ά φ ω ς συμφωνήσει δπως τοϋτο μη θεω
ρήται έγχώριον δια τους σκοπούς τοΟ παρόντος Νόμου' 

«επίσημος έφημερίς» σημαίνει τήν έπίσημον εφημερίδα τής Δη
μοκρατίας ' 

«εταιρεία» σημαίνει έταιρείαν, ήτις ήθελε συσταθή και έγγραφη 
Κεφ. 113. δυνάμει του περί Ε τ α ι ρ ε ι ώ ν Νόμου, έταιρείαν ή νομικόν πρόσωπον 

έκτος τής Δημοκρατίας συσταθέν, ως και πάντα έτερον δυνάμει 
νόμου συσταθέντα όργανισμόν' 

«έτήσιαι πρόσοδοι έπί άνθρωπίλης ζωής» (annuities on human life) 
ό δρος οΰτος ούδόλο^ς περιλαμβάνει επιδόματα λ ό γ ω ορίου ηλικίας 
και ετησίας προσόδους (;mnuitics) πληρωτέας έξ οιουδήποτε ταμείου 
συσταθέντος αποκλειστικώς έπι τω τέλει άνακουφίσεως και συντη
ρήσεως προσώπων νΰν απασχολουμένων ή ποτέ άπασχοληθέντων 
εις συγκεκριμένον τι ε π ά γ γ ε λ μ α , επιτήδευμα ή έργασίαν, ή τήν 
άνακούφισιν ή συντήρησιν τών εκ των ώς άνω προσώπων εξαρτω
μένων' 

«"Εφορος» σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 4 διοριζόμενον "Εφο
ρον 'Ασφαλειών, περιλαμβάνει δε τον Βοηθόν "Εφορον ή οιονδή
ποτε έτερον, υπό του Υπουργ ικού Συμβουλίου διοριζόμενον δημό
σιον ύπάλληλον ' 

«"Εφορος Εταιρε ιών» σημαίνει τον "Εφορον ώς οδτος καθορίζε
Κεψ. 113. ται έν άρθρω 2 του περί Ε τ α ι ρ ε ι ώ ν Νόμου' 

«κάτοχος ασφαλιστηρίου» σημαίνει πάντα δστις εκάστοτε νομί
μως κατέχει το ασφαλιστήριον προς έξασφάλισιν τής μετά τής εται
ρείας συνομολογηθείσης συμβάσεως ή, καθ ' δσον άφορα εις .ασφα
λε ίας επενδύσεως ομολόγων, τον εκάστοτε νόμιμον κάτοχον του 
ομολόγου, πιστοποιητικοΟ, αποδείξεως, ή έτερου εγγράφου δι' οδ 
αποδεικνύεται ή μετά τής εταιρε ίας σύμβασις> και— 

(α) καθ ' δσον άφορα εις ασφαλε ίας κλάδου ζωής ή βιομηχανι
κού κλάδου ζωής, περιλαμβάνει τό εις έτησίαν πρόσοδον 
(annuity) δικαιούμενον πρόσωπον ' 

(β) καθ ' δσον άφορα εις ασφαλε ίας τών κλάδων ατυχημάτων, 
μηχανοκινήτων οχημάτων, θαλάσσης, αέρος και μεταφορών, 
περιλαμβάνει τό πρόσο^πον εις δ οφείλεται οιονδήποτε χρη
ματικόν ποσόν δυνάμει του ασφαλιστηρίου, ή ε'ις δ δυνάμει 
του ασφαλιστηρίου είναι πληρωτέον, καθ' εβδομάδα ή άλλως 
πως περιοδικώς, οιονδήποτε ποσόν" 

( γ ) καθ ' δσον άφορα ε'ις ασφαλε ίας κλάδου εργατ ικών αποζη
μιώσεων, περιλαμβάνει τό πρόσωπον ε'ις δ οφείλεται οίονδή. 
ποτέ χρηματικόν ποσόν δυνάμει του ασφαλιστηρίου, ή ε'ις δ 
δυνάμει του ασφαλιστηρίου είναι πληρωτέον χρηματικόν τι 
ποσόν καθ ' εβδομάδα ' 

Νόμος «Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει τήν Κεντρικήν Τράπεζαν της Κύ
48/63. πρου" ■ 

«κλάδος ασφαλιστικών εργασιών ποικίλης φύσεως» σημαίνει την 
έπιχείρησιν συνομολογήσεως ασφαλιστικών συμβάσεων, ήτις δεν 
σχετίζεται κατά κύριον λόγον ή έξ ολοκλήρου προς οιονδήποτε 
έτερον άσφαλιστικόν κλάδον έκ τών καθοριζομένων έν έδαφίω (1) 
του άρθρου 3' 
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«κλάδος επενδύσεως ομολόγων», έπιφυλαττομένων των εν έδα

φίω (3) διαλαμβανομένων διατάξεων, σημαίνει την έπιχείρησιν εκ
δόσεως πιστοποιητικών ομολόγων δυνάμει των οποίων ή εταιρεία 
αναλαμβάνει την συμβατικήν εύθύνην δπως έναντι εισφορών πλη
ρωτέων περιοδικώς ανά διαστήματα ουχί πέραν τών εξ μηνών, κατα
βολή χρηματικόν τι ποσόν εις τον κάτοχον τών ομολόγων κατά τίνα 
μελλοντικήν ήμερομηνίαν" ό δρος ούτος δεν διαλαμβάνει ασφαλείας 
κλάδου ζωής, βιομηχανικού κλάδου ζωής ή κλάδου αποσβέσεως 
αποθέματος" 

«μακροπρόθεσμοι κλάδοι» σημαίνει άσφαλιστικήν έπιχείρησιν 
απάντων ή τίνων τών ακολούθων κλάδων, ήτοι ασφαλείας κλάδου 
ζωής, βιομηχανικού κλάδου ζωής, κλάδου επενδύσεως ομολόγων 
και κλάδου αποσβέσεως αποθέματος, περιλαμβάνει δέ, άναφορι
κώς προς οιανδήποτε άσφαλιστικήν έταιρείαν ( ασφαλιστικός εργα
σίας δευτερευόντως άσκουμένας έν συνάφεια προς οιονδήποτε τοι
ούτον κλάδον ασφαλειών ' 

«μεσίτης:·:' (broker) σημαίνει πρόσωπον ή όργανισμόν πρόσωπον 
μετά ή άνευ νομικής προοχοπικόιητος εξουσιοδοτημένοι ύπό ενώ
σεως ασφαλιστών (underwriters) δπως διεξάγη άσφαλιστικάς εργα
σίας μετά μελών της ενώσεως' 

«οίκονομικόν έτος», καθ' δσον άφορα εις άσφαλιστικάς εταιρείας, 
σημαίνει περίοδον δώδεκα μηνών έν τω τέλει τής οποίας ίσολογί
ζονται οί λογαριασμοί τής εταιρείας ή, έφ' δσον δεν ήθελε χωρίσει 
τοιούτος ισολογισμός, σημαίνει το ήμερολογιακόν έτος' 

«τόκος»" ό δρος ούτος περιλαμβάνει ωσαύτως καΐ μερίσματα' 
«Υπουργός» σημαίνει τον Ύπουργόν Οικονομικών τής Δημοκρα

τίας. 
(2) Έ ν πάση περιπτώσει καθ' ην ή λέξις «ζημία» αναφέρεται έν 

έδαφίω (1) δέον δπως έρμηνεύηται ώς υπονοούσα ωσαύτως και άπώ
λειαν ζωής ώς και προσωπικήν βλάβην. 

(3) Ό σ ά κ ι ς έναντι εισφορών πληρωτέων περιοδικώς ανά διαστή
ματα μικρότερα τών εξ μηνών, φυσικόν τι πρόσωπον ή οργανισμός 
μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος (εξαιρουμένου παντός οργανι
σμού, δστις ήθελεν είναι ή λογίζεται ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ς δυνάμει του περί 
Συντεχνιών Νόμου) αναλαμβάνει διά του ιδρυτικού αυτού έ γ γ ρ ά  Κεφ. 117. 
φου ή ά λ λ ω ς πως, δπακ, εις μελλοντικήν τίνα ήμερομηνίαν καταβά

λη εις τον είσφορέα το ποσόν τών γενομένων εισφορών πλέον δέ τό
κους επί τοΰ ώς εϊρηται ποσού (ανεξαρτήτως τοΰ εάν ό είσφορεύς 
κέκτηται το δ ικαίωμα δπως έν τω μεταξύ απαίτηση έπιστροφήν τών 
γενομένων εισφορών), ή έπιχείρησις αυτή θά λογίζηται δι' απαντάς 
τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ώς ασφάλεια κλάδου επενδύσεως 
ομολόγων, το δελτίον, βιβλίον ή έτερον έγγραφον ε'ις δ τυγχάνουσι 
κοπταχωρήσεως αϊ γενόμεναι εισπράξεις εισφορών ώς το άποδεικνΰον 
την σύμβασιν έγγραφον , ό δέ είσφορεύς ώς δ κάτοχος ασφαλιστη
ρίου' έν πάση τοιαύτη περιπτώσει αϊ διατάξεις τοΰ Τρίτου Πίνα τρίτοςΠίνα 
κος υπόκεινται εις τοιαύτας τροποποιήσεις ώς ήθελεν εκάστοτε 
καθορισθή έπί τω τέλει δπως αϊ άφορώσαι είς τόν κλάδον επενδύσεως 
ομολόγων διατάξεις τοΰ έν λ ό γ ω Πί.νακος έφαρμοσθώσιν εις την φύσι.ν 
τής ώς εϊρηται επιχειρήσεως. 

(4) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος Νόμου άσφαλιστήριόν τι δεν 
λογίζεται ώς άσφαλιστήριόν κλάδου πυρός εκ μόνου τοΰ λόγου δτι 
μεταξύ τών πλειόνων κινδύνων, οϊτινες καλύπτονται ύπό τοΰ ασφα
λιστηρίου καταλέγετα ι και ζημία εκ τοΰ πυρός. 

(5) Εις περίπτωσιν καθ ' ην πρόσωπον τι άσκοΰν άσφαλιστικήν έπι
χείρησιν ήθελε παύσει, προ τής ημερομηνίας ενάρξεως τής ισχύος τοΰ 
παρόντος Νόμου, τήν έν τή Δημοκρατία έκδοσιν νέων ασφαλιστηρίων, 
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"Εφαρμογή 
τοϋ 
■παρόντος 
Νόμοο. 

Κεφ. 113. 

Πρώτος ΠΙναζ. 

ή εΐσπραξις ασφαλίστρων ή ή διενέργεια πληρωμών δυνάμει ασφαλι
στηρίων εκδοθέντων προ της ώς εΐρηται ημερομηνίας δεν θεωρείται 
άσκησις ασφαλιστικής επιχειρήσεως έν τη έννοια του παρόντος Νό
μου" 

3.—(1) Έπιφυλαττομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ό 
παρών Νόμος τυγχάνει εφαρμογής επί πάσης) εντός ή έκτος της Δη
μοκρατίας συσταθείσης ασφαλιστικής εταιρείας, ήτις ήθελεν άσκή έν 
τη Δημοκρατία άσφαλιστικάς εργασίας απάντων ή τίνων τών ακο
λούθων κλάδων, ήτοι— 

(α) κλάδου ζωής" 
(6) βιομηχανικού κλάδου ζωής* 
(γ) κλάδου επενδύσεως ομολόγων" 
(δ) κλάδου άποσδέσεως αποθέματος' 
(ε) κλάδου μηχανοκινήτων οχημάτων" 

(στ) κλάδου πυρός' 
(ζ) κλάδου ατυχημάτων' 
(η) κλάδου θαλάσσης, αέρος, μεταφορών" 
(θ) κλάδου εργατικών αποζημιώσεων' 
(ι) κλάδου ασφαλιστικών εργασιών ποικίλης φύσεως. 

(2) Εταιρεία συνεστημένη και εγγεγραμμένη δυνάμει του περί 
Εταιρειών Νόμου, ήτις ήθελεν άσκή άσφαλιστικήν έπιχείοησιν οιου
δήποτε τών έν έδαφίω (1) καθοριζομένων κλάδων έν οίωδήποτε τόπω 
έκτος τής Δημοκρατίας, λογίζεται δι' απαντάς τους σκοπούς του ώς 
εΐρηται εδαφίου ώς εταιρεία ασκούσα τοιαύτην έπιχείρησιν έν τη Δη
μοκρατία. 

(3) Ό παρών Νόμος δεν τυγχάνει εφαρμογής— 
(α) έπί ασφαλιστικής εταιρείας, ήν το Ύπουργικόν Συμβούλιον 

δια Διατάγματος αύτου δημοσιευομένου έν τή έπισήμω έφη
μερίδι ήθελεν εξαιρέσει τής εφαρμογής τών διατάξεων του 
παρόντος Νόμου, έχον πεισθή δτι λόγω τής φύσεως και τής 
εκτάσεως τών εργασιών αυτής εις τίνα ειδικόν κλάδον ασφα
λειών αντενδείκνυται ή εφαρμογή τών τοιούτων διατάξεων, 
ή δτι ή εφαρμογή αυτών είναι ύπερμέτρως επαχθής δια την 
έν λόγω έταιρείαν' 

(β) έπί ενώσεως ιδιωτών ασφαλιστών (underwriters), εγκεκριμέ
νης παρά του Υπουργού, ήτις ήθελεν είναι ενωσις ώργανωμέ
νη κατά τό σύστημα το γνωστόν ώς Λόϋδς' διά του τοιούτου 
συστήματος ί^καστον μέλος συνδικάτου τής ενώσεως υπέχει 
εύθύνην δι' εν χωριστόν μέρος του ποσού του ήσφαλισμένου 
δι' έκαστου ασφαλιστηρίου προσυπογραφομένου ύπό του έν 
λόγω συνδικάτου, περιωρισμένην ή άνάλογον προς τό όλικόν 
οϋτω άσφαλιζόμενον ποσόν' τα άνω ίσχύουσιν ύπό τήν προ
ϋπόθεσιν δτι τηρούνται αϊ έν τω Πρώτω Πίνακι του 
παρόντος Νόμου έκτιθέμεναι και έπί τοιούτων ενώσεων τυγ
χάνουσαι εφαρμογής διατάξεις. 

Μέρος Δεύτερον.ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΝ ΣΩΜΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ. 

Έφορος. 4. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον διορίζει δημόσιον τίνα ύπάλληλον 
ώς "Εφορον 'Ασφαλειών οι* απαντάς τους σκοπούς του παρόντος Νό
μου, δύναται δε νά διορίση ή εξουσιοδότηση έτερον δημόσιον ύπάλ
ληλον ώς βοηθόν αύτοΰ. 
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5.—(1) Δια γνωστοποιήσεως δημοσιευθησομένης έν τη έπισήμω έφη Καθίδρυσις 

μερίδι ό Υ π ο υ ρ γ ό ς διορίζει Συμβουλευτικόν Σ ώ μ α Ασφαλε ιών συγ κα1 "°Υ 
Γ > ~ »· . / % · > ·\ · ~ z ι ~ A C T κ ρ ό τ η α ι ς 

κείμενον έκ τριών τουλάχιστον και ουχί πλέον των πέντε μελών, έξ ων Σ\_,μβου^ευ. 
τ α δύο τουλάχιστον υποδεικνύονται ύπό τών 'Ασφαλιστικών Συνδέ τικοϋ 
σμων της Δημοκρατίας . Σώματος 

(2) Τό Συμβουλευτικόν Σ ώ μ α εκλέγει εν τών μελών αύτου ώς 
Πρόεδρον, καθορίζει δέ τήν διαδικασίαν, ήτις ήθελε διέπει τάς Ιδίας 
αύτου συνεδρίας και εργασίας . 

(3) Τρία τών μελών του Συμβουλευτικού Σ ώ μ α τ ο ς συνιστώσιν 
απαρτ ία ν. 

(4) Ή θητεία έκαστου μέλους τοΰ ΣυμβουλευτικοΟ Σ ώ μ α τ ο ς κα
θορίζεται ύπό του Υ π ο υ ρ γ ο ύ έν τη εκάστοτε γνωστοποιήσει : 

Νοείται δτι ό Υ π ο υ ρ γ ό ς δύναται κατά πάντα χρόνον νά ανακαλέση 
τόν διορισμόν οιουδήποτε τών μελών. 

(5) Παν μη έπίσημον μέλος του Συμβουλευτικού Σ ώ μ α τ ο ς δύνα
ται κατά πάντα χρόνον νά παραιτηθή της θέσεως αύτου δι' έ γ γ ρ α φ ο υ 
αύτου γνωστοποιήσεως προς τόν Ύπουργόν. 

(6) Ουδεμία πραξις του Συμβουλευτικού Σ ώ μ α τ ο ς άκυρουται έκ 
μόνου του λόγου δτι χηρεύει θέσις τις τών μελών αύτου, έφ' δσον ό 
αριθμός τών ενεργών μελών δέν εΐναι κατώτερος τών τριών. 

6 . Τό Συμβουλευτικόν Σ ώ μ α κέκτηται αρμοδιότητα δπως συμβου

λεύη τόν Ύπουργόν— τητε^Συμ
(α) γεν ικώς έπί της εφαρμογής του παρόντος Νόμου ώς και επί βουλευτικού 

παντός δυνάμει τούτου γενομένου Κανονισμού' Σώματος. 
(δ) έπί ζητημάτων άφορώντων εις τήν άσφάλισιν έν γένει. 

Μέρος Τ ρ ί τ ο ν .  Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι ΕΠΙ Τ Η Σ Α Σ Κ Η Σ Ε Ω Σ 
Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν . 

7.—(1) Έπιφυλαττομένων τών έν έδαφίω (3) τοΰ άρθρου 3 διατά ουδεμία 
ξεων ώς και τών έν τω Δευτέρω Πίνακι τοιούτων, δέν εΐναι δυνατή όσκησις 
ή έν τη Δημοκρατία— ' ' άσφαλιστικς 

(α) άσκησις ασφαλιστικής επιχειρήσεως οιουδήποτε τών έν έδα ό^ε^άοεϊα^ 
φίω (1) τοΰ άρθρου 3 καθοριζομένων κλάδων είμή ύπό Δεύτερος 
ασφαλιστικής εταιρείας λειτουργούσης δυνάμει και συμφώ Πίναί. 
νως προς τους δρους αδείας παρασχεθείσης αύτη δυνάμει 
τοΰ άρθρου 8 διά τίνα κλάδον ασφαλιστικής επιχειρήσεως* 

(β) άσκησις ασφαλιστικής επιχειρήσεως κλάδου ζωής ή βιομη
χανικού κλάδου ζωής έν συνδυασμώ προς οιασδήποτε διευ
θετήσεις άποσκοπούσας ή έχουσας ώς αποτέλεσμα την παρο
χήν διευκολύνσεων είς τόν κάτοχον ασφαλιστηρίου, διά συμ
μετοχήν, ώς δικαιούχον δυνάμει τραστ (trust) είς κέρδη ή είσο

. δήματα προερχόμενα έκ τής κτήσεως κατοχής, διαχειρίσεως 
ή διαθέσεως χ ρ ε ο γ ρ ά φ ω ν οιασδήποτε φύσεως ή οιασδήποτε 
άλλης φύσεως ιδιοκτησίας, άνευ ειδικής προς τοΰτο αδείας 
και συμφώνως πρόο τους δρους ταύτης, χορηγούμενης ύπο 
τοΰ Ύπουργοΰ υπό τάς καθωρισμένας προϋποθέσεις, δυνάμει 
Κανονισμών. 

Αϊ διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου αί άφορώσαι είς τήν έκδοσιν, 
τροποποίησιν ή άκύρωσιν αδείας εφαρμόζονται, τηρουμένων τών 
αναλογιών, και είς οιανδήποτε άδειαν χορηγουμένην έπί τή βάσει 
τής παρούσης π α ρ α γ ρ ά φ ο υ : 

Νοείται δτι— 
(i) ουδέν τών έν τω παρόντι διαλαμβανομένων άκυροι ή καθίστα 

ουχί έκτελεστήν σύμβασίν τίνα συναφθεΤσαν ή άσφαλιστήριον 
εκδοθέν κατά παράβασιν του* παρόντος εδαφίου* 
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(ii) δ ι ά ιτερίοδον ε ξ μηνών αϊτό της ενάρξεως της ισχύος του πα

ρόντος Νόμου, το παρόν εδάφιον δεν θά τ υ γ χ ά ν η εφαρμογής 
επί ε τα ιρε ίας , ήτ ις εντός δύο μηνών από της το ιαύτης ημερο

μηνίας ήθελεν υποβάλε ι τώ Έ φ ό ρ ω έ γ γ ρ α φ ο ν α ϊ τησ ιν δ ια την 
παροχήν αδε ίας κα ί , κα ί το ι έγνωστοποι.ήθη λήψις της α ι τή 

σεως της, όέν τη έγνωοτοποιήθη ε ισέτ ι εάν παρεχωρήθη ή α ι 

τηθε ίσα ά δ ε ι α ή εάν ή αίτησ ις αυτής απερρίφθη. 

(2) Έ ά ν πρόσωπον τ ι παραβή τάς δ ια τάξε ι ς τοΰ εδαφίου (1) τοΰ 
παρόντος ά ρ θ ρ ο υ 

(α ) εφ' όσον δεν πρόκε ι τα ι περί νομικού προσώπου, τ ο πρόσω

πον τούτο ε ί να ι ενοχον αδ ι κήματος κ α ι έν περιπτώσει κ α τ α 

δ ίκης υπόκε ι τα ι ε ις χρηματ ι κήν ποινήν μη ύπερβαίνουσαν τ ά ς 
χ ι λ ί α ς λ ίρας , ή ε'ις φυλάκ ισ ιν δ ιά δ ιάστημα μη υπερβαίνον 
τ ά δύο έτη , ή ε ις άμφοτέρας τάς ποινάς της φυλακ ίσεως κ α ι 
της χρηματ ι κής το ιαύτης ' 

(β ) έφ' όσον πρόκε ι τα ι περί λομικοΰ τ^ροοώπου·

(ϊ) το δ ικαστή ρ ιο ν δύνατα ι νά δ ι ά τ α ξ η διάλυσιν του έν λ ό γ ω νο

Κεφ. 113. μ ικου προσώπου δυνάμε ι τοΰ περί Ε τ α ι ρ ε ι ώ ν Νόμου, τη α ι 

τήσε ι του Έψόρου υποβαλλομένη κατόπιν αδε ίας τοΰ δ ικα 

στηρίου" 
(ii) πάς δστις κ α θ ' δν χρόνον έγένετο ή παράβασ ις ήτο 

μέλος τοΰ δ ιο ι κη τ ι κού συμβουλίου, διευθυντής, γ ρ α μ μ α τ ε ύ ς 
ή έτερος υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του νομ ικού προσώπου 
ε ί να ι ένοχος α δ ι κ ή μ α τ ο ς κ α ι έν περιπτώσει κ α τ α δ ί κ η ς υπό

κ ε ι τ α ι ε ις τ ά ς έν παραγράφω ( α ) προνοουμένας ποινάς, έκ

τος έάν απόδε ιξη δτ ι ή παράβασις έγένε το τή α γ ν ο ί α αύτοΰ 
ή δτ ι κ α τ έ β α λ ε την προσήκουσαν έπ ιμέλε ιαν όπως έπιτύχη 
την παρεμπόδισα/ της έν λ ό γ ω παραβάσεως. 

(3) Κανον ισμο ί γενόμενο ι δυνάμει τού άρθρου 333 του περί Έ τ α ι 

'Κεφ. ι ΐ 3 . ρειών Νόμου δύναντα ι νά διέπωσι τήν άκολουθητέαν δ ι α δ ι κ α σ ί α ν ε ις 
δ ι κ α σ τ ι κ ά μέτρα λαμβανόμενα δυνάμε ι της παραγράφου (β ) (i) τοΰ 
εδαφίου (2). 

(4) Έπιφυλατ τομένων των δ ιατάξεων τοΰ Δευτέρου Πίνακος , 
Κεφ. 113. ή δυνάμε ι τού άρθρου 104 τού περί ' Ε τα ιρε ιών Νόμου απαι τουμέ

νη δήλωσις, ήτ ι ς επ ιδ ίδετα ι τω Έ φ ό ρ ω Ε τ α ι ρ ε ι ώ ν πριν ή ή ε τ α ι ρ ε ί α 
εις ην το έν λ ό γ ω άρθρον άφορα ποιήση έ'ναρξιν τών εργασ ιών αύτης , 
περιέχε ι βεβαίωσα· τοΰ γεγονότος δτ ι ε ίνα ι καταβεΟ'λημέναι ε κ α τ ό ν 
τουλάχ ιστον χ ι λ ιάδες λ ί ρ α ι . έκ του μετοχ ικού κ ε φ α λ α ί ο υ αυτής 
ε ις τήν περίπτωσιν ε τ α ι ρ ε ί α ς ( εξα ιρουμένων ε τα ιρε ιών έφ ' ών δ πα

ρών Νόμος δέν τ υ γ χ ά ν ε ι εφαρμογής ) ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν η ς μ ε τ ά τήν εναρ

ξ ιν της ισχύος του παρόντος Νόμου, εις τους σκοπούς της όποιας περι

λ α μ β ά ν ε τ α ι ή άσκησις ασφαλ ιστ ι κής επιχε ιρήσεως οιουδήποτε τών έν 
έδαφίω (1) του άρθρου 3 καθορ ιζομένων κλάδων. 

Παροχή 8.—(1) Α Ι α ι τήσε ι ς προς παροχήν άδε ιας άσφαλ ιστοΰ εις τ ί ν α κ λ ά 

άδείας £ον ασφαλε ιών υποβάλλοντα ι εις τον "Εφορον έν τω καθωρισμένω τύ 

άσφαλιστάς
 π

9 . συνοδεύονται δε ύπό του νενομισμένου τέλους κ α ι τών ε κ ά σ τ ο τ ε 
καθορ ιζομένων έγγραφων . 

(2) ' Εφ ' δσον ό Έ φ ο ρ ο ς ήθελεν ίκανοποιηθή καθ ' δσον άφορα ε'ις 
τήν ύποβαλουσαν τήν α ϊ τησ ιν έ τ α ι ρ ε ί α ν δτι— 

(α ) αυτή κ έ κ τ η τ α ι καταβε&λημένον μετόχ ικόν κ ε φ ά λ α ι ο ν έ κ α τ ό ν 
τουλάχ ιστον χ ιλ ιάδων λ ιρών κ α ι 

(β) το περιθώριον φερεγγυότητος τής ε τ α ι ρ ε ί α ς δέν ε ί να ι το ιού

τον ώστε ή. ε τ α ι ρ ε ί α \ ά Οεωρηται δυνάμε ι τοΰ άρθρου 33 ανί

κανος νά εξόφληση τάς όφε ιλάς αυτής ' 
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(γ) ό κλάδος ασφαλειών εις δν άφορα ή αίτησις θα άσκήται ύπό 
της εταιρείας συμφώνως προς τάς υγιείς ασφαλιστικός αρ
χάς' καΐ 

(δ) ή επωνυμία της εταιρείας δέν είναι ή αύτη μετά της επωνυ
μίας ετέρας εταιρείας, ήτις έτυχεν ήδη αδείας δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, ή' μετά της επωνυμίας εταιρείας, ήτις νο
μίμως ήσκει ασφαλιστική ν έπιχείρησιν έν τη Δημοκρατία 
κατά τόν χρόνον ενάρξεως της Ισχύος του παρόντος Νόμου 
(ή τοσούτον προσομοιάζει προς τοιαύτην έπωνυμίαν ώστε νά 
δύναται νά άγάγη είς πλάνην ή νά προκαλέση σύγχυσιν) έκ
τος έάν είς άμφοτέρας τάς περιπτώσεις ή ήδη φέρουσα τήν 
έπωνυμίαν εταιρεία είναι ύπό διάλυσιν, ή πρόκειται νά δια
λυθή, ή έπαυσεν ή πρόκειται νά παύση τήν άσκησιν ασφαλι
στικής επιχειρήσεως έν τή Δημοκρατία, συναινεί δε δπως 
παραχωρηθή τή αίτητρία εταιρεία άδεια ύπό τήν ώς εϊρηται 
έπωνυμίαν, 

οδτος παρέχει τή εταιρεία άδειαν άσφαλιστοΟ περί τόν αιτηθέντα 
κλάδον ασφαλειών, γνωστοποιεί δέ αναλόγως τό γεγονός είς τήν ύπο
βαλουσαν τήν αϊτησιν έταιρείαν. 

(3) Έ ν τή ενασκήσει τής διακριτικής εξουσίας, ην κέκτηται δυνά
μει του εδαφίου (2), ό "Εφορος δύναται, τή έγκρίσει του 'Υπουργού, 
δπως μή έμμείνη είς τήν έφαρμογήν τών διατάξεων— 

(α) τής παραγράφου (α) του έν λόγω εδαφίου, έφ' δσον ή εται
ρεία, αμέσως πρό τής ενάρξεως τής Ισχύος του παρόντος 
Νόμου, ήσκει έν τή Δημοκρατία τόν κλάδον ασφαλειών είς 
δν άφορα ή γενομένη αίτησις' 

(β) τής παραγράφου (β) του έν λόγω εδαφίου, έφ' δσον ήθελεν 
οδτος ίκανοποιηθή έκ στοιχείων παρασχεθέντων αύτώ ύπό 
τής αίτητρίας εταιρείας, δτι ή εταιρεία είναι άλλως φερέγ
γυος, έν τή περιπτώσει δέ εταιρείας ής ή £δρα κείται εις 
έτέραν χώραν έκτος τής Δημοκρατίας, δτι ή εταιρεία συνά
δει προς τους ασφαλιστικούς νόμους τής ώς εϊρηται χώρας. 

(4) Έπιφυλαττομένων τών διατάξεων του εδαφίου (3) έφ' δσον ό 
"Εφορος δέν ήθελεν ίκανοποιηθή περί τίνα ή πλείονας τών έν έδαφίω 
(2) εκπεφρασμένων δρων, οδτος κοινοποιεί τή αίτητρία εταιρεία 
προσηκόντως ήτιολογημένην Μγγραφον άπόφασιν αύτοΰ δπως απόρ
ριψη τήν γενομένην αϊτησιν, γνωστοποιεί δέ συγχρόνως είς ταύτην 
δτι δυνάμει του άρθρου 12 δύναται νά προσβάλη δι' εφέσεως τήν τοι
αύτην άπόφασιν. 

9. Έπιφυλαττομένων τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, άδεια Διάρκεια 
παρασχεθείσα δυνάμει του άρθρου 8 παραμένει έν ίσχύϊ διά περίοδον ά5ε(ας. 
ενός έ'τους από τής εκδόσεως αυτής, και ύπό τήν αυτήν έπιφύλαξιν, 
υπόκειται κατ' έ'τος είς άνανέωσιν τή καταβολή του νενομισμένου 
τέλους. 

10.—(1) Ό "Εφορος δι' ήτιολογημένης αύτοΟ έγγραφου πράξεως 
γνωστοποιεί εγγράφως εις τήν ένδιαφερομένην άσφαλιστικήν έται
ρείαν δτι προτίθεται νά προδή είς άκύρωσιν τής παρασχεθείσης αύτη 
αδείας, έάν καθ' οιονδήποτε χρόνον— 

(α) οδτος ήθελεν ίκανοποιηθή— 
(i) δτι έάν ή εταιρεία ήθελεν ύποδάλει αϊτησιν αδείας άσφα

λιστοΟ, αϋτη άπεκλείετο συμφώνως ταΐς διατάξε
σι τών παραγράφων (α), (6) καΐ (γ) του εδαφίου (2) 
του άρθρου 8, ύπό τήν έπιφύλαξιν έν πάση περιπτώσει 

Άκύρωσις 
άδειας 
υπόκειται 
είς Εφεσιν. 
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των διατάξεων τοΟ εδαφίου (3) του αύτου άρθρου, τοι
αύτης αδείας δια τον άσφαλιστικόν κλάδον δι' δν κατέ
χει αδειαν ή 

(ϋ) έάν ή εταιρεία παρέλειψε νά κατάθεση παρ" αύτω οιονδή
ποτε £γγραφον συμφώνως ταΐς διατάξεσι του άρθρου 
26· ή 

(iii) δτι, μετ' έξέτασιν οιουδήποτε έγγραφου ή λογαριασμών 
υποβαλλομένων αύτω δυνάμει των διατάξεων του πα
ρόντος Νόμου ή τών δυνάμει τούτου γενομένων Κανονι
σμών, και λαμβανομένης ύπ' όψιν της οικονομικής της 
εταιρείας καταστάσεως, αϋτη ενδέχεται νά καταστή ανί
κανος, εν τη έννοια του άρθρου 33, δπως εξόφληση τάς 
όψειλάς αυτής* ή 

(iv) δτι ή εταιρεία παρέλειψε νά συμμορφωθή προς τίνα τών 
διατάξεων τοΟ παρόντος Νόμου ή του ασφαλιστικού δι
καίου χώρας τινός έκτος τής Δημοκρατίας κειμένης, ύφ' 
οδ διέπεται ή ως εΐρηται εταιρεία, αΐτινες άφορώσιν εις 
τήν διατήρησιν αποθέματος κλάδου ζωής ή την τοποθέ
τησιν ασφαλίστρων εις τραστ (trust)' ή 

(β) έάν ή εταιρεία καταδικασθή διά το έν άρθρω 49 προνοού
μενον αδίκημα και δέν άσκηθή εφεσις κατά τής τοιαύτης 
καταδίκης, ή ασκηθείσης εφέσεως αυτή ήθελεν έγκαταλει
φθή ή άπορριφθή' 

(γ) έάν έκδοθή δικαστική άπόφασις εναντίον τής εταιρείας, ήτις 
ήθελε μείνει ανεκτέλεστος δια περίοδον τεσσαράκοντα και 
δύο ήμερων και δέν άσκηθή έφεσις κατά τής τοιαύτης απο
φάσεως, ή ασκηθείσης εφέσεως αυτή ήθελεν έγκαταλειφθή 
ή άπορριφθή. 

(2) Έ ν ή περιπτώσει επιδίδεται τή εταιρεία γνωστοποίησις δυνά
μει του εδαφίου (1) και ή εταιρεία δέν έκκαλεΐ ταύτην συμφώνως τω 
άρθρω 12, ή έκκαλέσασα ταύτην αποσύρει εΐτα τήν άσκηθεΐσαν έφε
σιν, ή οσάκις ή έ'κβασις τής ασκηθείσης εφέσεως εΐναι ή έπικύρωσις 
τής περί. ακυρώσεως τής αδείας αποφάσεως, ό "Εφορος προβαίνει εις 
τήν άκύρωσιν τής άδειας λαμβά\ων ύπ' δψιν τάς κατά τήν έκδίκασιν 
τής εφέσεως έπενεχθείσας εις τήν άρχικήν άπόφασιν αλλοιώσεις, γνω
στοποιεί δε εγγράφως τό γεγονός εις τήν ένδιαφερομέ\ην έταιρείαν. 

(3) Παρά τήν έπενεχθεΐσαν άκύρωσιν τής αδείας ασφαλιστικής 
τίνος εταιρείας δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, αυτή δύναται κατά 
νόμον νά έξακολουθή είσπράττουσα ασφάλιστρα και νά άντιμετωπί
ζη τάς υποχρεώσεις αυτής έν τή συνήθει πορεία τής ασκήσεως ασφα
λιστικής επιχειρήσεως, απαγορεύεται δμως ή £κδοσις νέων ασφαλι
στηρίων ως και ή ύπ' αυτής, ώς άσφαλιστου, σύναψις νέων συμβάσεων 
διά τήν συνομολόγησιν τών οποίων απαιτείται ή κατοχή άδειας δυ
νάμει του παρόντος Νόμου. 

(4) Αί διατάξεις του εδαφίου (3) δέον δπως μή έρμηνεύωνται ώς 
άπαλλάττουσαι τήν έταιρείαν οιασδήποτε ποινικής ευθύνης—πλην τής 
ευθύνης, ήν δυνατόν νά ύπέχη διά τήν μή κατοχήν αδείας δυνάμει τοΟ 
παρόντος Νόμου—ή οιασδήποτε αστικής φύσεως τοιαύτης. 

Συνοπτική 11 . Ό "Εφορος δύναται κατά πάντα χρόνον νά προβή είς τήν άκύ
άκύρωσις ρωσιν αδείας παρασχεθείσης δυνάμει του άρθρου 8— 

(α) έάν ήρξατο ή διαδικασία διαλύσεως τής αδειούχου εταιρεί
ας· ή 

(β) έάν ίκανοποιηθή δτι ή αδειούχος εταιρεία επαυσεν ασκούσα 
άσφαλιστικήν επιχείρησα/ έν τή Δημοκρατία' ή 
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(γ) τή αιτήσει της αδειούχου εταιρείας, του έκκαθαριστου, επι
τρόπου (trustee) ή του ύπό δικαστηρίου διορισθέντος διευθυν
τού, καθ δσον άφορα εις τόν συγκεκριμένον κλάδον ή κλά
δους ασφαλίσεως είς ους άφορα ή γενομένη αίτησις. 

12.—(1) Παν πρόσωπον, ούτινος τα νόμιμα συμφέροντα παραβλά
πτονται έξ αποφάσεως του Εφόρου δπως άπορρίψη αΐτησιν προς πα
ροχήν αδείας, ή αναλόγως της περιπτώσεως, άκυρώση άδειαν, γνω
στοποιουμένης δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 8 ή του εδαφίου 
(1) του άρθρου 10, δύναται, εντός είκοσι και μιας ήμερων άπό της 
τοιαύτης γνωστοποιήσεως, να κατάθεση παρά τω Έφόρω έ'φεσιν προς 
τόν Ύπουργόν. 

(2) Ή δυνάμει του εδαφίου (1) ασκούμενη έ'φεσ^ς εΐναι έγγραφος 
καΐ καθορίζει λεπτομερώς τους λόγους έφ' ών αυτή βασίζεται. 

(3) Εντός δεκαπέντε ήμερων άπό της λήψεως της εφέσεως ό "Ε
φορος διαβιβάζει τω Υπουργώ τήν δυνάμει του εδαφίου (1) κατατε
θεϊσαν παρ' αύτω έ'φεσιν όμου μετά παντός σχετικού έγγραφου. 

(4) Ό Υπουργός αποφασίζει έπί της ασκηθείσης εφέσεως, διαβι
βάζει δε τήν άπόφασιν αύτου εις τόν "Εφορον. 

(5) Πλην τών περιπτώσεων καθ' ας ή ασκηθείσα έφεσις ήθελεν 
άποσυρθή, ό "Εφορος οφείλει δπως πάραυτα κοινοποιή εγγράφως 
ε'ις τόν έφεσείοντα τήν άπόφασιν του Υπουργού και έκτελή ταύτην. 

13.—(1) 'Εφ' δσον άδεια παρασχεθείσα δυνάμει του παρόντος Μέ
ρους εΐναι έγκυρος, αδτη εκτίθεται περιόπτως ύπό της αδειούχου 
εταιρείας εϊς το κεντρικόν αυτής κατάστημα έν τη Δημοκρατία, κα ι 
δή είς μέρος προσιτόν τω κοινώ" άντίγραφον της αδείας εκτίθεται 
παρομοίως είς παν έν τη Δημοκροπία υποκατάστημα της εταιρείας. 

(2) Ή άδεια, ώς και άπαντα τά αντίγραφα αυτής επιστρέφονται 
πάραυτα τω Έφόρω ευθύς ώς ήθελε γνωστοποιηθή τή άδειούχω εται
ρεία το γεγονός δτι ή άδεια ήκυρώθη συμφώνως τω παρόντι Μέρει. 

(3) Πας δστις άνευ νομίμου προς τοΟτο δικαιολογίας δέν συμμορ
φουται προς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος άρθρου, ή δστις εκθέτει άδει
αν ή άντίγραφον αυτής, ήτις δέν ήθελεν είναι έγκυρος, εΐναι ένοχος 
αδικήματος και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς χρηματικήν 

'ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 

Διαδικασία 
"Εφέσεως. 

"Εκθεσις 
κα'ι 
φΰλαξις 
αδείας. 

Μέρος Τέταρτον . ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑί 
Τ Ο Π Ο Θ Ε Τ Η Σ Ι Σ . 

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Η 

14. Ή Κεντρική Τράπεζα δύναται, διά τους σκοπούς του παρόντος 
Νόμου, νά ενεργή ώς οικονομικός πράκτωρ, επίτροπος (trustee), θεμα
τοφύλαξ και τραπεζίτης τών ασφαλιστικών εταιρειών, βάσει δρων οΐ
τινες ήθελον καθορισθή ύπ' αυτής. 

15.—(1) Έπιφυλαττομένων τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
έκαστη ασφαλιστική εταιρεία, υποκείμενη εϊς τάς διατάξεις του πα
ρόντος Νόμου, οφείλει δπως καταθέτη παρά τή Κεντρική Τραπέζη 
και (έν δσω εξακολουθεί νά άσκή τόν κλάδον ασφαλίσεως είς δν άφο
ρα ή γενομένη κατάθεσις) διατηρή κατατεθειμένα, εϊτε τοις μετρη
τοίς εϊτε ύπό μορφήν εγκεκριμένων χρεωγράφων υπολογιζόμενων με 
τήν τρέχουσαν αυτών τιμήν κατά τήν ήμέραν τής καταθέσεως, είτε με
ρικώς τοις μετρητοίς και μερικώς ύπό μορφήν εγκεκριμένων ούτω 
υπολογιζόμενων χρεωγράφων, £ν ή πλείονα τών ακολούθων ποσών, 

Ή Κεντρική 
Τράπεζα 
ενεργεί ώς 
οικονομικός 
πράκτωρ, 
επίτροπος, 
θεματοφύλαξ 
και τραπε
ζίτης. 

Καταθέσεις 
ύπό 
ασφαλιστικών 
εταιρειών. 
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αναλόγως του κλάδου ή κλάδων ασφαλίσεως των ασκουμένων ύπό 
της εταιρείας— 

(α) ποσόν δέκα χιλιάδων λιρών άναφορικώς προς £καστον τών 
ακολούθων κλάδων ασφαλίσεως, ήτοι, τον κλάδον μακροπρο
θέσμων εργασιών και τόν κλάδον μηχανοκινήτων οχημάτων' 
καΐ 

(β) το ποσόν τών δέκα χιλιάδων λιρών άναφορικώς προς £να 
ή πλείονας έτερους κλάδους ασφαλίσεως, πλην τών κλάδων 
μακροπροθέσμων εργασιών και μηχανοκινήτων οχημάτων. 

(2) Ή έν έδαφίω (1) καθοριζομένη κατάθεσις δυνατόν νά διενερ
γηθή εις δύο ϊσας δόσεις, έξ ών ή μία προ της υποβολής αιτήσεως 
προς παροχήν αδείας, ή δέ έτερα εντός £ξ μηνών άπό της εκδόσεως 
της αδείας. 

(3) Ή ασφαλιστική εταιρεία δεν δύναται νά άναλάβη οιονδήποτε 
κλάδον ασφαλίσεως επιπροσθέτως του κλάδου ή κλάδων, δι' ους αυ
τή υπέχει ήδη δυνάμει του εδαφίου (1), ύποχρέωσιν δπως προβή εις 
κατάθεσιν, μέχρις οδ ή τοιαύτη ύποχρέωσις έκπληρωθή πλήρως και 
μέχρις οδ κατατεθή πλήρως το άπαιτούμενον δια τόν έπιπρόσθετον 
κλάδον ποσόν ή μέρος αύτοϋ δπερ συμφώνως τω έδαφίω (2.) κατατί
θεται προ της ύποθολής αιτήσεως. 

(4) Κατάθεσις γενομένη τοΐς μετρητοίς κρατείται ε'ις πίστωσιν της 
καταθέτιδος εταιρείας, επιστρέφεται δέ εϊς τήν έταιρείαν ωσαύτως 
τοΐς μετρητοίς είς πάσαν περίπτωσιν καθ' ην δυνάμει του παρόντος 
Νόμου χωρεί επιστροφή τών γενομένων καταθέσεων, έκτος καθ' ήν 
^κτασιν έχώρησε δυνάμει της παραγράφου (β) του εδαφίου (5) έπέν
δυσις του κατατεθέντος ποσού είς χρεώγραφα' είς τήν άσφαλιστικήν 
έταιρείαν καταβάλλονται άπαντες οί δεδουλευμένοι τόκοι, οΐτινες 
είσεπράχθησαν έπί τών γενομένων δυνάμει του εδαφίου (1) καταθέ
σεων ο.ίς χρεώγραφα αναιρουμένων τών καθωρισμένοον προμηθειών. 

(5) Τη αιτήσει της ασφαλιστικής εταιρείας ή Κεντρική Τράπεζα— 
(α) πωλεί τα δυνάμει του εδαφίου (1) κατατεθειμένα ύπό της 

εταιρείας παρά τη Κεντρική Τραπέζη χρεώγραφα και κρα
τεί το προκύπτον έκ της πωλήσεως ποσόν ώς κατάθεσιν' ή 

(β) επενδύει είς εγκεκριμένα χρεώγραφα καθοριζόμενα ύπό της 
εταιρείας, όλόκληρον ή μέρος του κατατεθειμένου παρ' αύ
τη χρηματικού ποσού, ή όλόκληρον ή μέρος του χρηματικού 
ποσοΰ τοΰ εισπραχθέντος ύπό τής Τραπέζης έπί τη πωλήσει 
ή τη λήξει τών κατατεθειμένων ύπό τής εταιρείας χρεωγρά
φων, και κρατεί τά χρεώγραφα είς α έγένετο ή έπένδυσις 
ώς κατάθεσιν' ή Τράπεζα δύναται νά χρεώνη τήν έταιρείαν 
διά τών καθορισμένων έπί τοιούτων πωλήσεων ή επενδύσεων 
προμηθειών. 

(6) Είς περιπτώσεις καθ' ας τό εδάφιον (5) τυγχάνει εφαρμογής— 
(α) εάν τό χρηματικόν ποσόν τό είσπραττόμενον έπί τη πωλήσει 

ή τη λήξει τών χρεωγράφων (εξαιρουμένων είς τήν πρώτην 
τών περιπτώσεων τών δεδουλευμένων τόκων) είναι έλασσον 
τής τρεχούσης τιμής τών χρεωγράφων κατά τήν ήμερομηνίαν 
τής καταθέσεως αυτών, ή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει νά 
συμπλήρωση τήν διαφοράν εντός περιόδου δύο μηνών άπό 
τής ημερομηνίας τής λήξεως ή πωλήσεως τών χρεωγράφων, 
προβαίνουσα είς περαιτέρω κατάθεσιν εϊτε τοΐς μετρητοίς 
είτε είς εγκεκριμένα χρεώγραφα, ών ή τρέχουσα τιμή υπο
λογίζεται κατά τήν ήμερομηνίαν τής καταθέσεως, είτε μερι
κώς τοΐς μετρητοίς και μερικώς εις οϋτω υπολογιζόμενα εγ
κεκριμένα χρεώγραφα' 
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(β) έάν το χρηματικό ν ποσόν το εισπραττόμενο ν επί τη πωλήσει 
ή τη λήξει των χ ρ ε ο γ ρ ά φ ω ν (εξαιρουμένων εις την πρώτην 
των περιπτώσεων των δεδουλευμένων τόκων) είναι μείζον 
της τρεχούσης τιμής τών χ ρ ε ο γ ρ ά φ ω ν κατά την ήμερομηνί
αν της καταθέσεως ctCnuw, ό 'Υπουργός δύναται νά εξουσιο
δότηση την Κεντρικήν Τράπεζαν δπως έπιστρέψη τό έπί 
πλέον ποσόν, έφ' δσον ήθελεν Ικανοποιηθή δτι είναι ήδη κα
τατεθειμένον τό πλήρες ποσόν συμφώνως τω έδαφίω (1) . 

(7) Έ ά ν οιονδήποτε μέρος τής δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου γε
νομένης καταθέσεως χρησιμοποιηθή διά τήν έκπλήρωσιν οιασδήποτε 
υποχρεώσεως τής ασφαλιστικής εταιρείας, ή εταιρεία οφείλει δπως 
προβή εις πρόσθετον κατάθεσιν είτε τοις μετρητοίς εϊτε είς εγκεκρι
μένα χρεώγραφα , τής τρεχούσης αυτών τιμής λογιζόμενης κατά τήν 
ήμερομηνίαν τής καταθέσεως, εϊτε μερικώς τοις μετρητοίς και μερι
κώς εϊς τοιαύτα χρεώγραφα , μέχρις ού καλυφθή τό ούτω χρησιμοποι
ηθέν ποσόν. Ό ασφαλιστής λογίζεται μή συμμορφωθείς προς τάς 
διατάξεις του εδαφίου (1) , έφ' δσον δέν ήθελε καλύψει τήν διαφοράν 
εντός περιόδου δύο μηνών από τής ημερομηνίας καθ ' ην έγένετο χρή
σις τής καταθέσεως ή μέρους αυτής προς έκπλήρωσιν υποχρεώσεων 
τής εταιρείας. 

(8) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ό δρος «εγκεκριμένα 
χρεώγραφα» σημαίνει χ ρ ε ώ γ ρ α φ α είς ά ό επίτροπος (trustee) δύναται 
δυνάμει του περί 'Επιτρόπων (Trustee Law) Νόμου νά τοποθετή κεφά κεφ. 193. 
λα ια του τραστ (trust), έφ' δσον ό Υπουργός ήθελεν εγκρίνει ταύτα, 
περιλαμβάνει δε πάν έτερον χρεώγραφον δπερ ό Υ π ο υ ρ γ ό ς ήθελεν 
έπί τούτω εγκρίνει. 

(9) Ό Υ π ο υ ρ γ ό ς δύναται νά καθορίση, άναφορικώς προς καταθέ
σεις διενεργούμενος δυνάμει του παρόντος άρθρου, τό ποσόν και τήν 
φύσιν τών έγκεκριμέ ' .ων χρεωγράφων, ή τών μετρητών ή αμφοτέρων. 

16.—(1) Αϊ δυνάμει τού άρθρου 15 γενόμενοι καταθέσεις λογί Έξασφάλισις 
ζονται συνιστώσαι μέρος τών περιουσιακών στοιχείων, άτινα δυνά καταθέσεων, 
μει τοΰ άρθρου 18 εκάστη ασφαλιστική, εταιρεία υποχρεούται νά το
ποθετή είς έγκεκριμένην τοποθέτησιν είναι δε άνεκχώρητοι μή υπο
κείμενοι είς οιανδήποτε έπιβάρυνσιν' ωσαύτως αϊ τοιαυται καταθέ
σεις δέν διατίθενται διά τήν έκπλήρωσιν υποχρεώσεων τής ασφαλι
στικής εταιρείας, ετέρων ή τών υποχρεώσεων, αί'τινες άπορρέουσιν 
έξ εγχωρίων ασφαλιστηρίων εκδιδομένων υπό τής εταιρείας, εν δσω 
αϊ τοιαυται υποχρεώσεις παραμένουσιν ανεκπλήρωτοι" αϊ ώς εϊρηται 
καταθέσεις, ουδόλως υπόκεινται είς κατάσχεσιν προς έκτέλεσιν οιασ
δήποτε δικαστικής αποφάσεως, πλην αποφάσεως προς όφελος κατό
χου ασφαλιστηρίου τής εταιρείας άναφορικώς προς χρέος απορρέον 
έξ εγχωρίου ασφαλιστηρίου, δπερ ό κάτοχος τοΰ ασφαλιστηρίου απέ
τυχε νά είσπραξη καθ ' οιονδήποτε έτερον τρόπον. 

(2) Κατάθεσις γενομένη άναφορι.κώς προς ασφαλείας κλάδου μα
κροπροθέσμων εργασιών δέν. δύναται νά διατεθή διά τήν έκπλήρω
σιν υποχρεώσεων τής ασφαλιστικής εταιρείας έτερων ή τών υποχρε
ώσεων, αϊτινες άπορρέουσιν έξ εγχωρίων ασφαλιστηρίων κλάδου μα
κροπροθέσμων εργασιών εκδιδομένων ύπό της εταιρείας. 

17 . Είς ήν περίπτωσιν ασφαλιστική εταιρεία υποκείμενη είς τάς Επιστροφή 
διατάξεις τού τταρόντο<; ΓΗόμου ήθελεν αναστείλει τήν άσκησιν οίου καταθέσεων, 
δήποτε κλάδου ασφαλειών έν τή Δημοκρατία, άναφορικώς προς δν 
έγένετο κατάθεσις δυνάμει τού άρθρου 15, αϊ δε έν τή Δηαοκρατία 
υποχρεώσεις αυτής αϊ άφορώσαι εις τον ώς εϊρηται κλάδον έχουν 
ήδη έκπληρωθή ή είναι ά λ λ ω ς κεκαλυμμένοι, ό Υ π ο υ ρ γ ό ς εξουσιο
δοτεί, τή αιτήσει τής ασφαλιστικής εταιρείας, τήν Κεντρικήν Τράπε
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ζαν δίχως έπιστρέψη τή εταιρεία τό μέρος της καταθέσεως τό μη άφο
ρων εις τους κλάδους ασφαλίσεως τους όποιους ή εταιρεία τυχόν 
ασκεί εισέτι. 

Ασφαλιστική 18.—(1) Έκαστη ασφαλιστική εταιρεία υποκείμενη εις τάς δια
τοποθέτησις. τάξεις του παρόντος Νόμου οφείλει δπως, εντός εξ μηνών από της 

λήξεως τοΰ οικονομικού αυτής έτους, τοποθετή, εις έγκεκριμένην 
τοποθέτησιν περιουσιακά στοιχεία αξίας Ίσης τουλάχιστον προς— 

(α) τό ποσόν των υποχρεώσεων αυτής έναντι κατόχων εγχω
ρίων ασφαλιστηρίων κλάδου μακροπροθέσμων εργασιών καθ' 
δσον άφορα εις απαιτήσεις, αϊτινες έχουσι λήξει, αφαιρουμέ
νου του ποσού των πληρωμών, αϊτινες έγένοντο ήδη αναφορι
κούς προς τοιαύτης φύσεως απαιτήσεις' και 

(β) τό ποσόν τών υποχρεώσεων αυτής έναντι κατόχων εγχω
ρίων ασφαλιστηρίων κλάδου μακροπροθέσμων εργασιών, 
καθ' δσον άφορα εις απαιτήσεις, αϊτινες δεν έχουσιν εισέτι λή
ξει ώς αΰται ήθελον καθορισθή υπό τίνος άναλογιστοΰ' καΐ 

(γ) ποσόν 'ίσον προς έξήκοντα έπί τοις εκατόν τών ετησίων έξ 
ασφαλίστρων ακαθαρίστων εσόδων, αφαιρουμένων τών εις 
άντασφάλισιν καταβαλλομένων ασφαλίστρων προς εταιρεί
ας, αϊτινες κατέχουσιν άδααν ασκήσεως ασφαλιστικής επι
χειρήσεως έν τη Δημοκρατία, άναφορικώς προς οιονδήποτε 
έτερον κλάδον ασφαλίσεως πλην τών κλάδων μακροπροθέ
σμων εργασιών θαλάσσης, αέρος και μεταφορών' έν τη περι
πτώσει τών κλάδων θαλάσσης, αέρος και μεταφορών, τό ως 
άνω ποσόν θά είναι 'ίσον προς τα τεσσαράκοντα έπι τοΐς εκα
τόν τών τοιούτων έξ ασφαλίστρων εσόδων. 

Έ ν τη έννοια τοΰ παρόντος άρθρου «εγκεκριμένη τοποθέτησις» 
σημαίνει τοποθέτησιν είς ην ό επίτροπος (trustee) δύναται, δυνάμει 

Κεφ. 193. τοΰ περί Επιτρόπων (Trustee Law) Νόμου να προβή έκ τών κεφα
λαίων του τραστ (trust), έφ' δσον αϋτη ήθελε τύχει της εγκρίσεως 
του Υπουργού' σημαίνει ωσαύτως οιανδήποτε τοποθέτησιν ε'ις νόμι
σμα της Δημοκρατίας ή εις καταθέσεις παρ' οιαδήποτε Τραπέζη 
κατεχούση άδειαν ασκήσεως τραπεζικών εργασιών έν τη Δημοκρα
τία, ή είς οιασδήποτε φύσεως χρεώγραφα, άτινα ήθελον τύχει της 
εγκρίσεως του Υπουργού. 

Ό Υπουργός δύναται νά καθορίζη τό ποσόν οιασδήποτε μορφής 
εγκεκριμένης τοποθετήσεως εις ήν οφείλει νά προ6ή ασφαλιστική τις 
εταιρεία. 

« (2) Αί έν τω έδαφίω (1) πρόνοιαι δεν θά Ισχύουν ε'ις περίπτωσιν : 
(α) τοποθετήσεως γενομένης είς νόμισμα έτερον ή τό νόμισμα 

τής Δημοκρατίας, ήτις ήθελεν υπερβαίνει τό ποσόν τό άπαι
τούμενον προς άντιμετώπισιν τών υποχρεώσεων τής ασφαλι
στικής εταιρείας έν τή Δημοκρατία, κατά τήν έκτασιν τής 
τοιαύτης διαφοράς' και 

(6) οιασδήποτε ασφαλιστικής εργασίας αναληφθείσης προ τής 
ενάρξεως τής 'ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου, εξαιρουμένης τής 
εισπράξεως ασφαλίστρων μετά τήν έν λόγω ήμερομηνίαν 
έν σχέσει με τοιαύτης φύσεως έργασίαν. 

(3) ΕΊς ήν περίπτωσιν ασφαλιστική τις εταιρεία άντασφαλίζει 
έτέραν άσφαλιστικήν έταιρείαν άναφορικώς προς ασφαλιστήρια 
κλάδου μακροπροθέσμων εργασιών εκδιδόμενα ύπό τής τελευταίας 
εταιρείας και πληρωτέα έν τή Δημοκρατία, ή άντασφαλίζεται παρ' 
έτερα άδειούχω ασφαλιστική εταιρεία άναφορικώς προς τοιαύτα 
ασφαλιστήρια, τό έν έδαφίω (1) αναφερόμενο;' ποσόν αυξάνεται 
έν τή πρώτη περιπτώσει, και μειοΰται έν τή δευτέρα διά τοΰ ποσοΰ 
τών έκ τής άντασφαλίσεως άπορρεουσών υποχρεώσεων. 
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(4) Ή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει όπως διατηρή την δυνάμει 
του εδαφίου (1) γενομένην τοποθέτησιν περιουσιακών αυτής στοι
χείων έλευθέραν παντός 6άρους, επιβαρύνσεως, υποθήκης ή δικαιώ
ματος έπισχέσεως. 

(5) Ή δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου ασφαλιστική τοποθέτησις 
εταιρείας δέον όπως σύγκειται έκ περιουσιακών στοιχείων κατεχο
μένων έν τή Δημοκρατία, έκτος καθ' ήν έκτασιν ήθελεν έγκριθή ή 
τοποθέτησις εις αλλοδαπά περιουσιακά στοιχεία κατεχόμενα έκτος 
της Δημοκρατίας* τά τοιαύτα περιουσιακά στοιχεία συνιστώσι τραστ 
(trust) διατίθενται δε προς έκπλήρωσιν υποχρεώσεων της έν έδαφίω 
(1) αναφερομένης φύσεως, υπό επιτρόπων (trustees) της εγκρίσεως του 
Υπουργού διαμενόντων έν τή Δημοκρατία ' το έ'γγραφον δι' οδ συνι
στάται τραστ (trust) ώς έν τοις ανωτέρω συντάσσεται καΐ υπογράφεται 
υπό της ασφαλιστικής εταιρείας τή έγκρίσει τοΰ Υπουργού, καθορίζει 
δε τον τρόπον καθ' όν και μόνον θά γίνεται ή διαχείρισις τών υπό το 
τραστ (trust) τελούντων περιουσιακών στοιχείων. 

19.·—(1) Έ κ α σ τ η ασφαλιστική εταιρεία υποκείμενη εις τάς δια Κατάστααις 
τάξεις του παρόντος Νόμου οφείλει όπως κατ ' έτος, και εντός δύο άσΦαλιε"ικής 

~ > , ~~ , , Γ
 r ~Ύ„ « Λ   ν  ν " , ι  . >· η τοποθετήσεως. 

μηνών απο της ενάρξεως του έτους, υποβαλλη τω Εφορω εκ'θεσιν 
δεικνύουσαν τά συ\ιστώντα τήν άσφαλιστικήν τοποθέτησιν συμφώ
νως τω άρθρω 18 περιουσιακά στοιχεία, ώς ταύτα εΐχον τήν 31 ην 
Δεκεμβρίου του προηγουμένου έτους, και περιέχουσαν παν έτερον 
στοιχεΐον, όπερ ήδύνατο καταδείξει ότι έτηρήθησαν άπασαι αί δια
τάξεις του έν λ ό γ ω άρθρου. 

(2) Ό "Εφορος κέκτηται διακριτικήν έξουσίαν Οπως απαίτηση έξ 
οιασδήποτε αδειούχου ασφαλιστικής εταιρείας υποκείμενης είς τάς 
διατάξεις τοΰ εδαφίου (1) όπως αυτή ύποβάλη, προ τής 1ης Σεπτεμ
βρίου εκάστου ή οιουδήποτε έτους, έκθεσιν τής έν έδαφίω (1) φύσεως, 
δεικνύουσαν τήν κατάστασιν ώς αύτη είχε τήν 30ήν ' Ιουνίου. 

(3) Έ ν τή περιπτώσει ασφαλιστικής εταιρείας ής ή έδρα κείται 
έκτος τής Δημοκρατίας, ό "Εφορος δύναται, τή αιτήσει τής άσφα?νΐ
στικής εταιρείας, να παρατείνη τάς προθεσμίας τών δύο μηνών, αΐτινες 
προβλέπονται έν έδαφίοις (1) και (2) κατά ε'να μήνα. 

(4) Ό "Εφορος δύναται κατά πάντα χρόνον νά λάβη τά κατ' αυτόν 
α ν α γ κ α ί α μέτρα δια τήν έξέτασιν ή έπαλήθευσιν τής συμφώνως τώ 
άρθρω 18 γενομένης ασφαλιστικής τοποθετήσεα^ς, ή διά τήν έξασφά
λισιν τών στοιχείων, άτινα κρίνονται αναγκα ία ϊνα καταδειχθή ή 
τήρησις τών διατάξεων τοΰ έν λ ό γ ω άρθρου. Ή ασφαλιστική εται
ρεία δέον όπως συμμορφουται προς πασαν άπαίτησιν του 'Εφόρου 
έπί τούτω γενομένην, έάν δε δεν πράξη οϋτω εντός δύο μηνών από 
τής λήψεως τής σχετικής απαιτήσεως, αυτή θά θεωρήται ώς μή συμ
μορφωθεΐσα προς τάς διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

2 0 . Εξαιρουμένων τών δανείων έπί ασφαλιστηρίων ζωής έκδιδο ·Απαγόρευση 
μένων υπό τής εταιρείας εντός του πλαισίου τής αξίας τής εξαγοράς δανείων, 
των, απαγορεύετα ι πάσα ύπό τής ασφαλιστικής εταιρείας παραχώ
ρησις δανείων ή προσωρινών παροχών, έπί υποθήκη, προσωπική έγ
γυήσει ή άλλως πως, είς οιονδήποτε μέλος του διοικητικού συμβου
λίου, διευθυντήν, διευθύνοντα άντιπρόσωπον, άναλογιστήν, έλεγκτήν, 
ή ύπάλληλον τής εταιρείας, ή ε'ις οιονδήποτε γονέα, σύζυγον, υίόν, 
θυγατέρα, άδελφόν ή άδελφήν τών άνω, ή είς οιανδήποτε έτέραν έται
ρείαν ή οίκον είς όν οιονδήποτε τών άνω προσώπων κατέχει θέσιν μέ
λους διοικητικού συμβουλίου, διευθυντού, διευθύνοντος αντιπροσώπου, 
άναλογιστού, υπαλλήλου ή συνεταίρου : 
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Ευθύνη 
μελών 
διοικητικού 
συμβουλίου 
κ.λ.π. 
δια ζημίας 
οφειλόμε
νος εις 
παραβά
σεις των 
άρθρων 
18 κα120. 

Διαχωρισμός 
αποθεμάτων 
αφορώ ντων 
εις ώρι
σμένους 
κλάδους 
ασφαλειών. 

Νοείται δτι ουδέν των έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων 
τυγχάνει εφαρμογής έπί δανείων γενομένων ύττό ασφαλιστικής εται
ρείας 

(α) ε'ίς τίνα τράπεζαν" 
(G) εϊς τίνα ύπάλληλον της εταιρείας δΓ οιονδήποτε σκοπόν ήθε

λεν εγκρίνει δ Υπουργός. 

2 1 . "Εκαστος των κατωτέρω, ήτοι μέλη διοικητικού συμβουλίου, 
διευθυντής, διευθύνων αντιπρόσωπος, υπάλληλος ή συνέταιρος, δστις 
έν γνώσει αύτοΰ μετέχει εις την διάπραξιν παραβάσεως τίνος οιασ
δήποτε των διατάξεων του άρθρου Ί8 ή 20, ως εκ τής όποιας υφί
σταται οιανδήποτε ζημίαν ή ασφαλιστική εταιρεία ή οι κάτοχοι ασφα
λιστηρίων, υπέχει άλληλέγγυον εύθύνην δπως ανόρθωση τήν γενο
μένην ζημίαν, και δή ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας ποινής εις ην 
δυνατόν νά υπόκειται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

Μέρος Πέμπτον.ΛΟΠΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΟΝΟΪΑΙ. 
22.—(1) Έπιφυλαττομένων των διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου, 

οσάκις ασφαλιστική εταιρεία υποκείμενη εις τάς διατάξεις του πα
ρόντος Νόμου— 

(α) άσκεΐ, όμοΰ μεθ' έτερων εργασιών, άσφαλιστικήν έπιχεί
ρησιν ενός μόνου εκ τών διεπομένων υπό τοΰ παρόντος άρ
θρου κλάδων" 

(β) άσκεΐ, όμοΰ μεθ' έτερων εργασιών ή μή, άσφαλιστικήν επι
χείρησα/ δυο ή πλειόνων έκ τών είρημένων κλάδων, 

αϊ εισπράξεις τοΰ κλάδου τούτου ασφαλειών ή, αναλόγως τής περι
πτώσεως, έκαστου τών τοιούτων κλάδων, καταχωρούνται εις ίδιαί
τερον λογαριασμόν και μεταφέρονται προς σχηματισμόν χωριστού 
ασφαλιστικού αποθέματος φέροντος άνάλογον όνομσσίαν : 

Νοείται δτι ουδέν τών έν τω παρόντι έδαφίω διαλαμβανομένων 
επιβάλλει δπως αϊ τοποθετήσεις τοιούτων αποθεμάτων τηρώνται κε
χωρισμένως τών τοποθετήσεων οιουδήποτε έτερου αποθέματος. 

(2) 'Υπό τήν έπιφύλαξιν τών έν τοΐς ανωτέρω, απόθεμα ειδικού 
τίνος κλάδου— 

(α) συνιστά άσφάλειαν αποκλειστικώς και μόνον τών κατόχων 
ασφαλιστηρίων τοΰ κλάδου τούτου, ώς έάν άνήκεν ε'ις έται
ρείαν μή ασκούσαν ετέρας εργασίας πλην τών τοΰ έν λόγω 
κλάδου" 

(β) δέν επηρεάζεται έκ συμβάσεων τής εταιρείας, αϊτινες δεν 
θα έπηρέαζον το έν λόγω απόθεμα έάν αί έργασίαι τής 
εταιρείας περιωρίζοντο εις τόν έν λόγω κλάδον 

(γ) ουδόλως χρησιμοποιείται, αμέσως ή εμμέσως δι' οιονδήπο
τε έτερον σκοπόν πλην τών σκοπών τοΰ εις δν άφορα κλά
δου ασφαλειών. 

(3) Το παρόν άρθρον τυγχάνει εφαρμογής έπί ασφαλιστικών επι
χειρήσεων τών ακολούθων κλάδων, ήτοι κλάδου ζωής, βιομηχανικού 
κλάδου ζωής. κλάδου επενδύσεως ομολόγων, αποσβέσεως αποθέ
ματος, ώς και έπί τοΰ κλάδου εργατικών αποζημιώσεων. 

(4) 'Ανεξαρτήτως τών προηγουμένων διατάξεων τοΰ παρόντος άρ
θρου, ή ασφαλιστική εταιρεία δύναται νά συνένωση τάς εισπράξεις 
αυτής έκ τών κλάδων ζωής και αποσβέσεως αποθέματος εις ένιαΐον 
λογαριασμόν' έν τοιαύτη περιπτώσει οι έν λόγω κλάδοι λογίζονται 
διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου ώς εΐς και μόνον κλάδος 
ασφαλειών. 
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23.—(1) "Αμα τή λήξει του οικονομικού έτους, έκαστη άσφαλι Ετήσιοι 
στική εταιρεία υποκείμενη εις τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου, λογαριασμοί 
οφείλει δπως έτοιμάζη λογαριασμόν εσόδων, ίσολογισμόν και λογα |^λ ο ν ι σ μ 6 ς 
ριασμόν κερδών και ζημιών ή, εις την περίπτωσιν εταιρείας μη 
άσκούσης εργασίας χάριν κέρδους, λογαριασμόν εσόδων και εξό
δων. 

(2) Τό περιεχόμενον των έν τω έδαφίω (1) αναφερομένων έγγρα
φων θα είναι τοιούτον, ως ήθελε καθορισθή δια Κανονισμών. Κανο
νισμοί δυνατόν να προνοήσουν δπως, πληροφορίαι παρεχόμεναι υπό 
τών έν λόγω έγγραφων, δίδονται ύπό τύπον σημειώματος, καταστά
σεως ή εκθέσεως έπισυνημμένης είς τα έν λόγω έγγραφα ή δυνατόν 
νά προνοήσουν δια την παροχήν πληροφοριών επιπροσθέτως προς 
τάς ύπό τών ώς άνω έγγραφων παρεχομένας, ύπό τύπον έπισυνημ
μένου σημειώματος, καταστάσεως ή εκθέσεως. 

(3) Δυνατόν νά θεσπισθούν Κανονισμοί οι όποιοι θά προνοήσουν 
διά την παροχήν τών πληροφοριών των παρεχομένων ύπό τών ώς 
άνω έγγραφων ή ύπό τών εις τά έν λόγω έγγραφα έπισυνημμένων 
καταστάσεων ή εκθέσεων ύπό τοιούτων προσώπων καθώς και διά 
την έπισύναψιν είς τά έγγραφα τοιούτων πιστοποιητικών, ώς ήθελε 
καθορισθή. 

(4) Είς περίπτωσιν καθορισμού του τύπου οιουδήποτε έκ τών ώς 
άνω έγγραφων ή καταστάσεως ή εκθέσεως έπισυνημμένης είς οιον
δήποτε έκ τών έν λόγω έγγραφων ή πιστοποιητικού' καθ' δμοιον τρό
πον επισυναπτομένου, τό έγγραφον, ή έκθεσις ή κατάστασις καθώς 
και τό πιστοποιητικόν θά συντάσσωνται κατά τον καθορισθέντα 
τύπον. 

24.—(1) Έκαστη ασφαλιστική εταιρεία υποκείμενη είς τάς δια Περιοδική 
τάξεις του παρόντος Νόμου, ήτις ήθελεν είναι εταιρεία ασκούσα τον έξέτασις 
κλάδον μακροπροθέσμων εργασιών— εταιρειών' 

(α) οφείλει δπως, άπαξ άνά διαστήματα πέντε ετών ή βραχύ Οπό 
τερα τοιαύτα ώς ήθελεν καθορισθή έν τω ίδρυτικώ έγγρά άναλογιστοΰ. 
φω ή έν τοις Κανονισμοΐς τής εταιρείας, μεριμνά διά τήν 
διεξαγωγήν έρεύνης παρά τίνος άναλογιστοΰ περί τήν οίκο
νομικήν αυτής καταστασιν, περιλαμβανομένης και εκτιμή
σεως τών υποχρεώσεων αυτής' 

(β) οφείλει δπως άμα ώς περατωθή ή τοιαύτη έρευνα, ή οια
δήποτε! έτερα έρευνα γενομένη καθ' οιονδήποτε έτερον 
χρόνον περί τήν οϊκονομικήν καταστασιν τής εταιρείας έπί 
τω τέλει διανομής κερδών, ή οιαδήποτε έρευνα ής τά απο
τελέσματα καθίστανται γνωστά τω κοινώ, μέριμνα ίνα έτοι
μάζηται συνοπτική κατάστασις έπί τής εκθέσεως του άνα
λογιστοΰ έν τω καθωρισμένω τύπω : 

Νοείται δτι είς τήν περίπτωσιν εταιρείας αμοιβαίας ευθύνης άσκού
σης άσφαλιστικήν έπιχέίρησιν κλάδου ζωής, ή βιομηχανικού κλάδου 
ζωής, τά κέρδη τής οποίας παραχωρούνται ε'ις τά μέλη έξ ολοκλή
ρου ή κυρίως δι' ετησίων ελαττώσεων τών ασφαλίστρων, ή έπί τής 
εκθέσεως του άναλογιστοΰ συνοπτική κατάστασις δυνατόν νά γίνε
ται άνά διαστήματα μή υπερβαίνοντα τά πέντε έτη. 

(2) Είς ην περίπτωσιν δυνάμει τού εδαφίου (1) ασφαλιστική 
εταιρεία ετοιμάζει συνοπτικήν καταστασιν έπί τής εκθέσεως του 
άναλογιστοΰ καθ' δσον άφορα εις τήν ύπ' αύτου διεξαχθεϊσαν έρευ
ναν έπί τής οικονομικής καταστάσεως τής εταιρείας, αύτη οφείλει 
δπως έτοιμάζη ωσαύτως έν τω καθωρισμένω τύπω καταστασιν έπί 
τών ασφαλιστικών αυτής εργασιών, ώς αύται έχουσι κατά τήν ή με
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Κατάστασις 
εργασιών 
ασφαλιστικών 
εταιρειών. 

Κατάθεσις 
λογαριασμών 
κ.λ. i t . 
παρά τώ 
Έφόρω. 

ρομηνίαν καθ' ήν ετοιμάζονται ol λογαριασμοί δια τους σκοπούς 
της τοιαύτης έρεύνης : 

Νοείται δτι έάν ή έρευνα διεξάγηται κατ' έτος, ή εταιρεία δύναται 
νά έτοιμάζη την ώς άνω κατάστασιν καθ' οιονδήποτε χρόνον, άπαξ 
δμως τουλάχιστον εις περίοδον πέντε ετών. 

(3) 'Εκάστη έρευνα διεξαγόμενη δυνάμει της παραγράφου (α) 
του εδαφίου (Ί) δέον δπως διαλαμβάνη έκτίμησιν των υποχρεώσεων 
της εταιρείας άναφορικώς προς πάσας τάς εργασίας αυτής έν έκά
στω κλάδω μακροπροθέσμων εργασιών, άπαξ δε τουλάχιστον εις 
περίοδον πέντε ετών έκτίμησιν τών υποχρεώσεων αυτής άναφορικώς 
προς τάς έν τη Δημοκρατία εργασίας τής εταιρείας έν έκάστω τοι
ούτω κλάδω : 

Νοείται δτι οσάκις, συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ* εδαφίου (4) 
τοΰ άρθρου 22, ασφαλιστική εταιρεία συνενοΐ εις ένιαϊον λογαρια
σμόν τάς έκ τών κλάδων ζωής και αποσβέσεως αποθέματος εισπρά
ξεις αυτής, οι έν λόγω κλάδοι θά θεωρώνται διά τους σκοπούς του 
παρόντος εδαφίου ώς εις και μόνον κλάδος ασφαλειών. 

(4) 'Ανεξαρτήτως τών προηγουμένων διατάξεων τοΟ παρόντος άρ
θρου, ό "Εφορος δύναται νά απαίτηση εγγράφως δπως οιαδήποτε 
εταιρεία δι5 ή ν οδτος ήθελεν έχει ύπονοίας δτι δέν διεξάγει τάς μα
κροπρόθεσμους αυτής εργασίας βάσει υγιών ασφαλιστικών άρχων, 
ύποβάλη αύτώ εντός £ξ μηνών έκτίμησιν τών έν έδαφίω (3) υποχρε
ώσεων, ώς και τάς άναφερομένας έν έδαφίοις (Ί) καΐ (2) κατα
στάσεις : 

Νοείται δτι ή ώς άνω άπαίτησις δέν υποβάλλεται προς τήν αυτήν 
έταιρείαν άναφορικώς προς τόν αυτόν κλάδον ασφαλειών πλείονας 
τής μιας φοράς έν οίωδήποτε έτει. 

25. Έκαστη ασφαλιστική εταιρεία υποκείμενη εις τάς διατάξεις 
του παρόντος Νόμου και άσκοΰσα ασφαλίσεις κλάδου δστις ήθελε 
καθορισθή θά υποχρεούται νά έτοιμάζη κατάστασιν τών εργασιών 
της ώς προς τόν έν λόγω κλάδον κατά τόν τρόπον καθ' δν ήθελε 
καθορισθή. 

26.—(1) Οι έν ταΐς προηγουμέναις διατάξεσι τοΟ παρόντος Μέ
ρους προνοούμενοι λογαριασμοί, Ισολογισμοί ή καταστάσεις δέον 
δπως είναι έντυποι ή πολυγραφημένοι' τέσσερα αντίγραφα ενός έκα
στου έξ αυτών κατατίθενται παρά τω Έφόρω εντός εξ μηνών άπό 
τής λήξεως τής περιόδου, εις ην τά άνω έγγραφα άφορώσιν' εν τών 
τοιούτων αντιγράφων δέον δπως φέρη τήν ύπογραφήν του προέδρου 
και δύο μελών του διοικητικού συμβουλίου και του ανωτέρου υπαλ
λήλου τής εταιρείας, έάν δέ ή εταιρεία έχη διευθύνοντα σύμβουλον, 
τήν ύπογραφήν ωσαύτως τοΰ διευθύνοντος συμβούλου : 

Νοείται δτι ό "Εφορος δύναται νά παρατείνη τήν προθεσμίαν τών 
εξ μηνών κατά τό δοκούν, έφ' δσον ήθελε καταδειχθή αύτώ δτι εν
δείκνυται ώς έκ τών είδικών περιστάσεων παράτασις τής τοιαύτης 
προθεσμίας. 

(2) Ό "Εφορος εξετάζει τά κατατιθέμενα δυνάμει του εδαφίου 
(1) παρ' αύτώ έγγραφα, και έάν οιονδήποτε τούτων ήθελε κριθή 
ανακριβές, ή ελλιπές, απαιτεί παρά τής εταιρείας δπως διόρθωση 
τήν άνακρίβειαν και παράσχη τά ελλείποντα στοιχεία* ή εταιρεία 
οφείλει δπως συμμορφουται προς πάσαν έπι τούτω γενομένην άπαί
τησιν τοΰ Εφόρου. 

(3) Μεθ' έκαστου λογαριασμού εσόδων καΐ ισολογισμού της εται
ρείας κατατίθεται ωσαύτως ή έκθεσις επί τών πεπραγμένων τής 
εταιρείας κατά τό οίκονομικόν έτος εις δ άφορώσιν ό λογαριασμός 
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εσόδων και ισολογισμός, ήτις ήθελεν ύποδληθή εις τους μετόχους 
ή κατόχους ασφαλιστηρίων της τοιαύτης εταιρείας. 

(4) 'Οσάκις ασφαλιστική εταιρεία εγγεγραμμένη δυνάμει του περί 
Εταιρειών Νόμου καταθέτει καθ' οίονδήποτε έτος τους λογαρια Κεφ. Ϊ13. 
σμούς και ίσολογισμόν αυτής συμφώνως ταΐς διατάξεσι τοΰ παρόν
τος άρθρου, τότε έν ή περιπτώσει ήθελεν αποστείλει συγχρόνως άντί
γραφον τούτων εις τον "Εφορον Εταιρειών δυνάμει τοΰ ώς άνω 
νόμου— 

(α) δεν θά τυγχάνη εφαρμογής τό άρθρον 121 τοΰ ώς εΐρηται 
νόμου (δπερ προνοεί δπως όμου μετά τής ετησίας εκθέσεως 
της εταιρείας άποστέλλωνται και ώρισμένα έγγραφα)* 

(β) τό ούτω άποστελλόμενον άντίγραφον τών λογαριασμών και 
ισολογισμού λογίζεται άπό πάσης απόψεως ώς άποσταλέν 
συμφώνως ταΐς διατάξεσι του ώς εΐρηται άρθρου 121. 

(5) Έν τη περιπτώσει εταιρείας αμοιβαίας ευθύνης, ώς ή ανα
φερομένη έν τή διαλαμβανομένη έν έδαφίω (1) τοΰ άρθρου 24 επι
φυλάξει, ή εταιρεία οφείλει δπως, οσάκις ή εν τω είρημένω έδαφίω 
(1) προνοουμένη συνοπτική κατάστασις δεν ετοιμάζεται κατ' έτος, 
καταθέτη μετά τών αντιγράφων έκαστης τοιαύτης καταστάσεως κα
τατιθέμενης δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου, στοιχεία άφορώντα εις 
τά ποσοστά ελαττώσεως τών ασφαλίστρων, άτινα έφηρμόσθησαν είς 
τους διαφόρους κλάδους ασφαλειών ή σειράς ασφαλιστικών εργα
σιών, καθ' έκαστον έτος διαρκούσης τής χρονικής περιόδου, ήτις 
παρήλθεν άφ' ής προηγουμένως κατετέθησαν αντίγραφα τοιούτων 
καταστάσεων. 

(6) Τή αίτήσει ο'ιουδήποτε μετόχου ή κατόχου ασφαλιστηρίου απο
στέλλεται αύτώ ύπό τής εταιρείας, ταχυδρομικώς ή άλλως πως, 
έντυπον ή πολυγραφημένον άντίγραφον τών τελευταίων, δυνάμει τοΰ 
παρόντος άρθρου, κατατεθέντων λογαριασμών, ίσολογισμοΰ, συ\οπτι
κής ή ετέρας καταστάσεως. 

(7) Διά τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου οιαδήποτε ά\ αφορά 
προς λογαριασμούς και ισολογισμούς θά διαλαμδάνη επίσης τάς 
ύπό τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 23 άναφερομένας καταστάσεις ή 
εκθέσεις καθώς και τά ύπό τοΰ εδαφίου (3) τοΰ αύτοΰ άρθρου ανα
φερόμενα πιστοποιητικά. 

27. Οι λογαριασμοί και οί ισολογισμοί έκαστης ασφαλιστικής Έξέλεγξις 
εταιρείας υποκείμενης είς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου θά λογαρια
έλέγχωνται ύπό τοιούτων προσώπων και κατά τοιούτον τρόπον ώς σμών· 
ήθελε καθορισθή. Κανονισμοί θεσπισθησόμενοι διά τους σκοπούς 
του παρόντος άρθρου δυνατόν νά επεκτείνουν προς τάς άσφαλιστι
κάς εταιρείας τάς περί έλεγχου προνοίας τοΰ περί Εταιρειών Νόμου Κεφ. 113. 
έπιφερομένων τοιούτων προσαρμογών και τροποποιήσεων ώς ήθελε 
θεωρηθή άναγκαΐον ή σκόπιμον. 

28.—(1) Έκαστη ασφαλιστική εταιρεία, είς ήν παρεσχέθη άδεια Κεντρικά 
δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου, οφείλει δπως διατηρή έν τή Δημοκρα γραφεία 
τία κεντρικά γραφεία, διορίζη δέ ωσαύτως έν αύτη άνώτερόν τίνα ί°1 
ύπάλληλον. ' ' ύπάλληΤο! 

(2)^ Έκαστη τοιοτύτη εταιρεία οφείλει δπως, εντός δεκαπέντε ή με ώσφαίστοΟ 
ρών άφ' ής παρεσχέθη αυτή ή σχετική άδεια, γνωστοποιή εγγράφως έν tfj 
είς τόν "Εφορον τήν διεύθυνσιν τών κεντρικών σύτής γραφείων έν Δημοκρατία, 
τή^ Δημοκρατία ώς και τό δνομα και τήν ταχυδρομικήν διεύθυ\;σιν 
τοΰ έν τή Δημοκρατία ανωτέρου υπαλλήλου αυτής. 



524 

Γνωστό
ιτοίησις 
μεταβολών 
είς τά 
καθορι
σμένα 
στοιχεία. 

Κατα
στάσεις 
έν τη 
ημεδαπή 
ύπό 
αλλοδαπών 
ασφαλιστών. 

(3) Οιαδήποτε μεταβολή εϊς τι των έν έδαφίοις (1) καΐ (2) στοι
χείων δέον δπως γνωστοποιήται εγγράφως ύττό της ενδιαφερόμενης 
εταιρείας εις τόν "Εφορον, εντός δεκαπέντε ήμερων άφ' ής αϋτη 
ήθελεν επέλθει. 

29. Έκαστη ασφαλιστική εταιρεία, υποκείμενη εις τάς διατάξεις 
του παρόντος Νόμου, δέον δπως εντός εξ μηνών από της λήξεως 
του οικονομικού αυτής έτους, γνο^στοποιή εγγράφως είς τόν "Εφο
ρον πάσαν μεταβολήν, ήτις ήθελεν επέλθει κατά τήν διάρκειαν του 
τοιούτου έτους είς οιονδήποτε των θεμάτων άτινα, δια Κανονισμών 
δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου γενομένων, καθωρίσθησαν ως χρήζον
τα γνωστοποιήσεως δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου. 

30. "Εκαστος αλλοδαπός ασφαλιστής οφείλει δπως τηρή έν τη 
Δημοκρατία— 

(α) κατάστασιν πάντων των εκδοθέντων υπ' αύιοϋ εγχωρίων 
ασφαλιστηρίων, δεικνύουσαν τά δυνάμει τοιούτων ασφαλι
στηρίων δικαιώματα και υποχρεώσεις τοΰ άσφαλιστοΰ' 

(β) κατάστασιν απάντων των εισπραχθέντων ασφαλίστρων άνα
φορικώς προς &π<χντα τά ύπ' αύτου εκδοθέντα εγχώρια 
ασφαλιστήρια* 

(γ) έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία περί τά έν τη Δημοκρατία 
περιουσιακά στοιχεία αύτου' και 

(δ) τοιαύτας ετέρας καταστάσεις άφορώσας ε'ις τήν ύπ' αύτου 
ασκούμενη ν έν τη Δημοκρατία άσφαλιστικήν έπιχείρησιν, ώς 
ήθελεν εκάστοτε καθορισθή. 

Πρόνοια ι 
άφορώσαι 
είς 
ώρισμένας 
συγχωνεύ
σεις και 
μεταβι
βάσεις. 

Μέρος "Εκτον.ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΙΣΜΕΤΑΒΙΒΑΣΙΣ. 
31.—(1) Έπιφυλαττομένων των διατάξεων τοΰ παρόντος άρθρου, 

οσάκις— 
(α) σκοπεΐται ή συγχώνευσις δύο ή πλειόνων ασφαλιστικών εται

ρειών, υποκειμένων είς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου, 
έξ ών μία ή πλείονες εΐναι ημεδαποί άσφαλισταί, και οιαδή
ποτε τών τοιούτων εταιρειών ενασκεί έν τη Δημοκρατία τόν 
κλάδον μακροπροθέσμων εργασιών ή τόν κλάδον εργατι
κών αποζημιώσεων" ή 

(S) σκοπεΐται ή μεταβίβασις οιουδήποτε κλάδου μακροπροθέ
σμων εργασιών ανειλημμένου εντός της Δημοκρατίας, ή 
κλάδοι ι εργατικών αποζημιώσεων ανειλημμένου εντός της 
Δημοκρατίας, ύπό τίνος ασφαλιστικής εταιρείας υποκείμε
νης είς τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου είς έτέραν τοι
αύτην έταιρείαν, 

τά μέλη τοΰ διοικητικού συμβουλίου μιας ή πλειόνων τών ενδιαφε
ρομένων εταιρειών δύνανται, δι' αιτήσεως αυτών νά ζητήσωσι παρά 
τοΰ δικαστηρίου έ'γκρισιν της σκοπούμενης δικαιοπραξίας* το δικα
στήριον δύναται νά έγκρίνη τήν τοιαύτην δικαιοπραξίαν, έφ' δσον 
έκ της μαρτυρίας τών μελών τοΰ διοικητικού συμβουλίου, ώς και 
παντός έτερου τιροσώτχου, δπερ δικαιούται κατά τήν κρίσιν τοΰ δικα
στηρίου νά παράσχη μαρτυρίαν, το δικαστήριον ήθελεν είναι ίκανο
ποιημένον δτι δέν ύπεστηρίχθη αρκούντως ή εναντίον της αιτήσεως 
γενομένη ένστασις : 

Νοείται δτι το δικαστήριον δέν εγκρίνει τήν συγχώνευσιν ασφα
λιστικής εταιρείας άσκούσης ασφαλίσεις τοΰ κλάδου ζωής ή. βιομη
χανικού κλάδου ζωής μεθ' i-τέρας εταιρείας ή τήν μεταβίβασιν της 
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τοιαύτης ασφαλιστικής έπιχεψήοεο:>ς εις έτέραν τοιαύτην, έάν κατα
δειχθη τω Δικαστηρίω δτι ένίστανται εις τούτο κάτοχοι ασφαλιστη
ρίων άντιπροσωπεύοντες τό £ν δέκατον τουλάχιστον του όλικοΟ 
ήσφαλισμένου παρά τη τοιαύτη εταιρεία ποσοΰ. 

(2) Πριν ή' ύποβληθή αίτησις τω Δικαστηρίω δυνάμει τοΰ παρόν
τος άρθρου— 

(α) δέον δπως δημοσιευθή έν τη έπισήμω έφημερίδι και είς 
δυο ημερησίας εγχώριους εφημερίδας, γνωστοποίησις περί 
της προθέσεως προς ύποβολήν τοιαύτης αιτήσεως" 

(β) πλην της περιπτώσεως μεταβιβάσεως κλάδου εργατικών 
αποζημιώσεων, και έκτος έάν άλλως ήθελε διατάξει τό δι
καστήριον, δέον όπως αποστέλλονται τά ακόλουθα έγγρα
φα είς πάντα κάτοχον ασφαλιστηρίου ζωής, απλής ή μικτής, 
αποσβέσεως αποθέματος, ή επενδύσεως ομολόγων, έκαστης 
εταιρείας' κατάστασις περί τήν φύσιν τής συγχωνεύσεως ή 
μεταβιβάσεως, σύνοψις περιέχουσα ουσιώδη γεγονότα άτινα 
διελήφθησαν έν τη άφορώση είς τήν συγχώνευσιν ή μεταβί
βασα/ συμφωνία, αντίγραφα των εκθέσεων του άναλογιστου 
ή έτερων τοιούτων έφ' ών έβασίσθη ή τοιαύτη συμφωνία, 
περιλαμβανομένης καΐ εκθέσεως γενομένης παρά τίνος ανε
ξαρτήτου άναλογιστου' και 

(γ) δέον δπως ή όφορώσα είς τήν συγχώνευσιν ή μεταβίβασιν 
συμφωνία έκτίθηται προς έπιθεώρησιν ύπό των κατόχων 
ασφαλιστηρίων και μετόχων εις τά γραφεία των εταιρειών, 
διά περίοδον δεκοτπέντε ήμερων, άφ* ής έγένετο ή τελευταία 
έν ταΐς έφημερίσι δημοσίευσις. 

(3) Έπιφυλαττομένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, δέν 
χωρεΐ συγχώνευσις ή μεταβίβασις τής έν έδαφίω (1) προνοουμένης 
φύσεως, έκτος έάν αϋτη τύχη τής εγκρίσεως του δικαστηρίου συμ
φώνως τω παρόντι άρθρω. 

(4) Έ ν τω παρόντι άρθρω «ημεδαπός ασφαλιστής» σημαίνει άσφα
λιστικήν έταιρείαν, ής ή έδρα κείται έν τη Δημοκρατία. 

32. Όσάκις ήθελε χωρήσει συγχώνευσις ή μεταβίβασις τής έν 
έδαφίω (1) του άρθρου 3Ί προλ^οουμένης φύσεως, υποκείμενη είς 
τάς διατάξεις του ώς εΐρηται άρθρου, ή έκ τής συγχωνεύσεως προ
κύπτουσα νέα εταιρεία ή, αναλόγως τής περιπτώσεως, ή προς ην ή 
μεταβίβασις εταιρεία, δέον δπως εντός δέκα ήμερων από τής συμ
πληρώσεως τής συγχωνεύσεως ή μεταβιβάσεως καταθέτη παρά τω 
Έφόρω— 

(α) κεκυρωμένα αντίγραφα των καταστάσεων ενεργητικού και 
παθητικού των ενδιαφερομένων είς τήν συγχώνευσιν ή μετα
βίβασιν εταιρειών, όμοΰ μετά καταστάσεως δεικνυούσης τήν 
φύσιν και τους δρους τής συγχωνεύσεως ή μεταβιβάσεως' 

(β) κεκυρωμένον άντίγραφον τής συμφωνίας δυνάμει τής οποί
ας πραγματουται ή συγχώνευσις ή μεταβίβασις' 

(γ) κεκυρωμένα αντίγραφα τής εκθέσεως τοΰ άναλογιστου ώς 
και πάσης ετέρας τοιαύτης έφ' ής ήθελε βασίζεται ή τοιαύτη 
συμφωνία' και 

(δ) δήλωσιν φέρουσαν τήν ύπογραφήν τοΰ προέδρου και τοΰ 
ανωτέρου υπαλλήλου έκαστης εταιρείας, δτι έξ δσων οδτοι 
κάλλιον πιστεύουν είς τάς έν λόγω εκθέσεις έκτίθινται πλή
ρως άπασαι αί πληρωμαί, αϊτινες έγένοντο ή θά γενώσιν 
είς οιονδήποτε πρόσωπον ώς έκ τής χωρησάσης συγχωνεύσεως 
ή μεταβιβάσεως, και δτι ουδεμία πληρωμή πέραν των οϋτω 
εκτιθεμένων έγένετο ή θά γενή, είτε τοΤς μετρητοίς εί'τε 

ΑΙ άφο
ρώσαι 
είς τήν 
συγχώ
νευσιν fj 
μεταβί
βασιν 
καταστάσεις 
κατατί
θενται 
■πάρα τω 
Έφόρω. 
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υπό μορφή ν ασφαλιστηρίων, γραμματίων, χμεωγράψων ή 
»1τέρων περιουσιακών στοιχείων, υπό τών μετεχυυοών εις 
τήν συγχώνευσιν ή μεταβίβασιν εταιρειών, ή εν γνώσει 
τούτων. 

Περιθώριον 
φερεγγυ
όιητος. 
Δεύτερος 
ΠΙναζ. 
Κεφ. 11.3. 

Μέρος " Εβδομον.X Ρ ΕΩΚΟΠ Ι Α  Δ ΙΑΛΥ Σ Ι Σ 
33.— (1) Έττιφυλαττομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 

των άρθρων 39 και 40 ως και τοΰ Δευτέρου Πίνακος ασφαλι
στική εταιρεία υποκείμενη εις τάς διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου 
λογίζεται , δια τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ώς και τοΰ άρθρου 
211 τοΰ περί Εταιρειών Νόμου (δπερ παρέχει τω δικαστηρίω έξου
σίαν προς διάλυσιν εταιρείας μή δυναμένης νά εξόφληση τάς όφει
λάς αυτής) ώς μή δυναμένη νά εξόφληση τάς όφειλάς της έφ* δσον 
δεν κατέχη τό περιθώριον φερεγγυότητος ώς τοΰτο καθορίζεται έν 
έδαφίω (2) . : 

Νοείται δτι, έκτος καθ' δσον άφορα εις τους σκοπούς της παρα
γράφου (β) τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 8, τό παρόν άρθρον δεν 
τυγχάνει εφαρμογής έπΐ ασφαλιστικής εταιρείας προ τής παρόδου 
δύο ετών ή μείζονος χρονικής περιόδου ώς ό "Εφορος ήθελεν έν 
οιαδήποτε περιπτώσει καθορίσει, άφ' ής ή εταιρεία ήρξατο άσκοΰσα 
άσφαλιστικήν τίνα έπιχείρησιν. 

(2) 'Ασφαλιστική εταιρεία λογίζεται κατέχουσα τό άπαιτούμενον 
περιθώριον φερεγγυότητος, έάν— 

(α) έν τή περιπτώσει εταιρείας άσκούσης ασφαλίσεις γενικού 
κλάδου μόνον, ή αξία του ενεργητικού ύπερβαίνη τό ιτα
θητικόν αυτής κατά— 

(i) πεντήκοντα χιλιάδας λιρών' ή 
(ii) τό £ν δέκατον των γενικών έξ ασφαλίστρων εσόδων 

τής εταιρείας κατά τό αμέσως προηγούμενον οίκονο

μικόν αυτής έτος, λαμβανομένου υπ' δψιν τοΰ μείζο

νος των ανωτέρω δύο ποσών' 
(β) έν τή περιππτώσει εταιρείας άσκούσης μόνον ασφαλίσεις 

τοΰ κλάδου μακροπροθέσμων εργασιών— 
(i) αϊ υποχρεώσεις αυτής δυνάμει μή ληξάντων ασφαλι

στηρίων ζωής δεν ύπερβαίνωσι τό ποσόν τοΰ αποθέμα
τος αυτής διά τόν κλάδον ζωής' 

(ii) α'ι υποχρεώσεις αυτής δυνάμει μή ληξάντων ασφαλι
στηρίων βιομηχανικού κλάδου ζωής δεν ύπερβαίνωσι 
τό ποσόν τοΰ αποθέματος αυτής διά τον βιομηχανικόν 
κλάδον ζωής" 

(ii i) αϊ υποχρεώσεις αυτής δυνάμει μή ληξάντων ασφαλι
στηρίων κλάδου επενδύσεως ομολόγων δεν ύπερβαί
νωσι τό ποσόν τοΰ αποθέματος αυτής διά τόνκλάδον 
επενδύσεως ομολόγων* και 

(iv) α'ι υποχρεώσεις αυτής δυνάμει μή ληξάντων ασφαλι
στηρίων κλάδου αποσβέσεως αποθέματος δεν ύπερ
βαίνωσι τό ποσόν τοΰ αποθέματος αυτής διά τόν κλά
δον αποσβέσεως αποθέματος' 

(γ) έν τή περιπτώσει εταιρείας άσκούσης ασφαλίσεις τόσον τοΰ 
γενικοΰ κλάδου δσον και τοΰ κλάδου μακροπροθέσμων ερ
γασιών— 

(i) καθ' δσον άφορα εις τόν κλάδον μακροπροθέσμων ερ
γασιών, κατέχη τά αντίστοιχα περιθώρια φερεγγυό
τητος ώς ταΰτα καθορίζονται έν παραγράφω (β) ' καί 
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(ϋ) ή αξία τοΰ ενεργητικού αυτής άναφορικώς προς 
απαντάς τους υπ' αυτής ασκούμενους ασφαλιστικούς 
κλάδους ύπερβαίνη τό άθροισμα των εν παραγράφω 
(β) αποθεμάτων και πασών των υποχρεώσεων αυτής, 
πλην τών αναφερομένων εν τή ώς ε'ίρηται παραγρά
φω, κατά— 

(Α) πεντήκοντα χιλιάδας λιρών' ή 
(Β) τό εν δέκατον τών γενικών έξ ασφαλίστρων 

εσόδων τής εταιρείας κατά τό αμέσως προη
γούμενον ο'ικονομικόν αυτής έτος, 

λαμβανομένου υπ' όψιν του μείζονος τών ανωτέρω δύο 
ποσών. 

(3) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
(α) κατά τον ύπολογισμόν του ενεργητικού ασφαλιστικής τίνος 

εταιρείας δέν λαμβάνονται υπ' Οψιν τά δυνάμει τής παραγρά
φου (β) τής επιφυλάξεως του άρθρου 20 εκδοθέντα δάνεια' 

(β) κατά τον ύπολογισμόν τοΰ παθητικού ασφαλιστικής τίνος 
εταιρείας, λαμβάνονται ύπ' όψιν άπασαι αϊ ύπό αϊρεσιν και 
μέλλουσαι υποχρεώσεις, ουχί δμως αί άφορώσαι εις τό με
τοχικόν κεφάλαιον υποχρεώσεις



(γ) ώς γενικόν εξ ασφαλίστρων έσοδον τής ασφαλιστικής 
εταιρείας καθ' οιονδήποτε έτος θεωρείται τό καθαρόν πο
σόν τών ασφαλίστρων, αφαιρουμένων τών δι ' άντασφάλισιν 
καταβληθέντων ύπό τής εταιρείας ασφαλίστρων, δπερ είσε
πράχθη ύπό τής εταιρείας κατά τό εν λόγω έτος, άναφορι
κώς προς πάσαν ύπ' αυτής άσκουμένην άσφαλιστικήν επι
χείρησα· (ανεξαρτήτως του έάν έμπίπτη εις τίνα τών έν άρ
θρω 3 αναφερομένων κλάδων ή μη) πλην τής ασφαλιστικής 
επιχειρήσεως του κλάδου μακροπροθέσμων εργασιών' 

(δ) μνεία γενομέ\η εις τά αποθέματα κλάδου ζωής, βιομηχανι
κού κλάδου ζωής, κλάδου επενδύσεως ομολόγων, και προς 
τό απόθεμα τό τηρούμενον εν σχέσει με τον κλάδον αποσβέ
σεως αποθέματος εταιρείας τινός, δέον δπως έρμηνεύηται 
ώς αναφερομένη ε'ις τά αντίστοιχα αποθέματα, άτινα ·:η

' ρουνται διά τους έν λόγω ασφαλιστικούς κλάδους συμφώ
νως τώ έδαφίω (1) του άρθρου 22. 

(4) Κανονισμοί, οϊτινες ήθελον γενή διά τους σκοπούς του παρόν
τος άρθρου, δυνατόν νά έπιβάλωσι την ύποχρέωσιν δπως, έν έκά
στω Ίσολογισμώ παρασκευαζομένω ύπό τίνος ασφαλιστικής εται
ρείας δυνάμει τοΰ άρθρου 23, περιλαμβάνηται πιστοποιητικόν— 

(α) ό τύπος τοΰ οποίου ώς και τά υπογράφοντα τοΰτο πρόσω
πα καθορίζονται έν τοις Κανονισμοΐς" και 

(β) περιέχον κατάστασιν δεικνύουσαν τό ένεργητικόν και παθη
τικόν τής εταιρείας, ώς ήθελεν εκάστοτε καθορισθή' 

έάν ή εταιρεία παράλειψη νά συμμορφωθή προς τους ούτω γενομέ
νους Κανονισμούς, εις οιονδήποτε δικαστικόν μέτρον, δπερ ήθελε 
ληφθή δυνάμει τοΰ παρόντος άρθρου προς διάλυσιν τής εταιρείας, 
ή αξία τοΰ ενεργητικού αυτής λογίζεται—μέχρι αποδείξεως τοΰ εναν
τίου—ώς μη υπερβαίνουσα τό παθητικόν αυτής κατά τό προνοούμε
νον έν έδαφίω (1) ποσόν. 

(5) Ουδέν τών έν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων δύναται 
νά έρμηνευθή ώς έπηρεάζον την μεταχείρισιν ής θά τύχωσι, κατά 
την διάλυσιν τής εταιρείας, οιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία ή υπο
χρεώσεις αυτής, δυνάμει τοΰ άρθρου 22 ή άλλως πως. 
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Διεξαγωγή 
έρεύνης 
•περί 
έιαιρείας 
αμφιβόλου 
φερεγγυ
ότητος. 
Κεφ. Π 3. 

(6) 'Οσάκις, τη αιτήσει, ασφαλιστικής τίνος εταιρείας, ό Ύιτουρ
γός 'ικανοποιείται δτι— 

(α) αυτή άσκεΐ έπιχείρησιν άφορώσαν, αποκλειστικώς ή κυρί
ως εις την άσφάλισιν περιωρισμένης τάξεως προσώπων 
εχόντων κοινόν ο'ικονομικόν η έτερον συμφέρον* και 

(δ) λαμβανομένης ύπ' όψιν τής περιωρισμένης φύσεως των ερ
γασιών αυτής, αντενδείκνυται εφαρμογή των διατάξεων του 
παρόντος άρθρου, ή δτι ή εφαρμογή τούτων είναι ιδιαζόν
τως επαχθής δια τήν έταιρείαν, 

ό 'Υπουργός δύνοπαι δια διατάγματος νά διάταξη δπως, τηρουμένων 
οιωνδήποτε δρων, οϊτινες ήθελον περιληφθή, ή εταιρεία έξαιρήται 
της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ή δπως αϊ έν 
λόγω διατάξεις τυγχάνουσι μεν εφαρμογής προνοοΰσαι δμως έτε
ρον ποσόν καθ' δ το ένεργητικόν τής εταιρείας θα ύπερ6αίνη το πα
θητικόν αυτής, και δη έλασσον τοΰ προνοουμένου έν τω παρόντι 
άρθρω ποσού. 

(7) Διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (6) έκδιδόμενον ανακαλείται 
ύπό τοΰ 'Υπουργού— 

(α) εάν ούτος δέν είναι πλέον ικανοποιημένος καθ' δσον άφο
ρα εις το ζήτημα 6άσει τοΰ οποίου εξεδόθη το διάταγμα, ή 

(6) έφ' δσον ούτος ήθελεν Ίκανοποιηθή δτι δέν έτηρήθη οιοσδή
ποτε των έν τω διατάγματι περιληφθέντων ορών. 

34.—(1) Δι' έγγραφου ειδοποιήσεως τοΰ 'Εφόρου επιδιδόμενης 
εις άσφαλιστικήν έταιρείαν ύποκειμένην εις τάς διατάξεις τοΰ πα
ρόντος Νόμου, και δυναμένην νά διαλυθή ύπό τοΰ δικαστηρίου δυ
νάμει των διατάξεων τοΰ περί Εταιρειών Νόμου, ό "Εφορος— 

(α) δύναται νά απαίτηση δπως ή εταιρεία παράσχη αύτω εντός 
τής έν τή ειδοποιήσει τεταγμένης προθεσμίας, τοιαύτης φύ
σεως επεξηγήσεις, στοιχεία, λογαριασμούς, 'ισολογισμούς, 
συνόψεις, και καταστάσεις, ώς ούτος ήθελε κρίνει αναγ
καίας ϊνα διαπίστωση κατά πόσον ή εταιρεία είναι, ή ήτο 
φερέγγυος εις δεδομένην ήμερομηνίαν (ουχί προγενεστέραν 
τής περιόδου ε'ις ήν άφορώσιν οι δυνάμει τοΰ άρθρου 26 
τελευταίοι κατατεθέντες λογαριασμοί και ισολογισμός τής 
εταιρείας) ειδικώς καθοριζομένην έν τή ειδοποιήσει" και 

(β) δύναται νά απαίτηση δπως αϊ τοιαΰται επεξηγήσεις, στοι
χεία, λογαριασμοί, ισολογισμοί, συνόψεις ή καταστάσεις 
ύπογράφωνται ύπό των έν τή ειδοποιήσει καθοριζομένων 
μελών τοΰ διοικητικού συμβουλίου και έτερων υπαλλήλων 
τής εταιρείας, δπως συνοδεύωνται ύπό αντιγράφων των έν 
τή ειδοποιήσει ωσαύτως καθοριζομένων έγγραφων, και δπως 
ή όρθότης τούτων πιστοποιήται ύπό έλεγκτοΰ εγκεκριμένου 
παρά τοΰ Εφόρου, ή ύπό οΰτω εγκεκριμένου άναλογιστου, ή 
ύπό αμφοτέρων. 

(2) Έάν μετά τήν δυνάμει τοΰ εδαφίου (Ί) γενομένην έπίδοσιν 
ειδοποιήσεως εις τίνα άσφαλιστικήν έταιρείαν— 

(α) αυτή, προ τής παρελεύσεως τής έν τή ειδοποιήσει τεταγμέ
νης προθεσμίας δέν συμμορφωθή προς τάς έν τή ειδοποιήσει 
περιεχομένας απαιτήσεις, έκτος καθ' ήν έκτασιν αύται ήθε
λον οανακληθή ύπο τοΰ Εφόρου" ή 

(β) ό "Εφορος, έξετάσας τά παρασχεθέντα συμφώνως τή ειδο
ποιήσει στοιχεία, κρίνη σκόπιμον διά τον ώς εϊρηται σκοπόν 
δπως πράξη οΰτω, 
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6 "Εφορος δύναται νά ειδοποίηση εγγράφως τήν έταιρείαν δτι προ
τίθεται νά διορίση £να ή πλείονα πρόσωπα προς διεξαγωγήν έρεύ
νης έπι της καταστάσεως της εταιρείας, έφ' ής καΐ θα ύποβάλωσιν 
έκθεσιν εν ώ τρόπω ήθελεν ό "Εφορος καθορίσει* περαιτέρω δε δτι 
θά χωρήση εις τον τοιούτον διορισμόν μετά την πάροδον επτά ημε
ρών άπό της επιδόσεως της ε'ιδοποιήσεως, έκτος έάν αυτή εντός της 
άνω προθεσμίας των επτά ήμερων ήθελεν υποβάλει έγγραφον ένστα
σιν κατά του τοιούτου διορισμού. 

(3) Έάν ή εταιρεία εντός της ε'ιρημένης προθεσμίας ύποβάλη τω 
Έφόρω εγγραφον ένστασιν κατά του τοιούτου διορισμού, ό "Εφορος 
δύνοπαι νά ζήτηση τήν έπι τούτω άδειαν του δικαστηρίου, ήτις και 
χορηγείται έκτος έάν άποδειχθη τω δικαστηρίω επαρκώς ύπό της 
εταιρείας δτι δέν απαιτείται ευλόγως τοιούτος διορισμός διά τον ως 
εΐρηται σκοπόν' ό "Εφορος προβαίνει είς τόν διορισμόν ευθύς ώς 
ήθελε χορηγηθή ή αίτηθεϊσα άδεια. 

(4) Έπι διορισμών γενομένων δυνάμει τού παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται αί διατάξεις του άρθρου 160 τού περί Εταιρειών Νό
μου, καθ' δν τρόπον τυγχάνουσιν εφαρμογής και έπι προσώπων διο Κεφ. Π3. 
ριζομένων δυνάμει τού έν λόγω άρθρου. 

(5) Ό "Εφορος καταβάλλει εκ του Παγίου Ταμείου της Δημο
κρατίας παν έξοδον συναφές προς έ'ρευναν διεξαγομένην ύπό προ
σώπου διοριζομένου δυνάμει του παρόντος άρθρου : 

Νοείται δτι— 
(i) έν ή περιπτώσει το δικαστήριον ήθελε παράσχει άδειαν διο

ρισμού, δύναται συγχρόνως κατά το δοκούν νά διάταξη τήν 
έταιρείαν δπως καταβάλη τω Έφόρω όλόκληρον το ποσόν 
ή μέρος τών τοιούτων εξόδων' και 

(i i) έν ή περιπτώσει ήθελεν έκδοθή δικαστικόν διάταγμα διαλύ
σεως τής εταιρείας καθ' οιονδήποτε χρόνον εντός δώδεκα 
μηνών άπό τής ημερομηνίας, καθ' ην έγένετο έκθεσις του 
ούτω διορισθέντος προαώπου προς τόν "Εφορον, ή έάν έγέ
νοντο πλείονες τής μιας εκθέσεις άπό τής ημερομηνίας της 
πρώτης εκθέσεως, τά έν λόγω έξοδα λογίζονται, διά τους 
σκοπούς του περί Εταιρειών Νόμου, ώς έξοδα προσηκόντως κεφ. H3. 
διενεργηθέντα διά τήν διάλυσιν τής εταιρείας, τό δε ποσόν 
τούτων, αφαιρουμένου προηγουμένως παντός ποσού δπερ ή
θελε καταβληθή τω Έφόρω κατ' έντολήν τού δικαστηρίου 
δυνάμει τής προηγουμένης παραγράφου, καταβάλλεται εκ 
τών περιουσιακών στοιχείων τής εταιρείας ϊσω λόγω προς 
τά εγκεκριμένα έξοδα, ατινα επάγεται ή αίτησις διαλύσεως. 

35.—(1) Τό δικαστήριον δύναται συμφώνως τω περί Εταιρειών Διάλυσις 
Νόμω, νά διάταξη τήν διάλυσιν ασφαλιστικής εταιρείας ύποκειμέ Κεφ. 113. 
νης εϊς τάς διατάξεις του παρόντος Νόμου, αί δε διατάξεις του ώς άνω 
Νόμου θά τυγχάνωσιν εφαρμογής, ύπό τήν έπιφύλαξιν, δτι τό δικα
στήριον δύναται νά διάταξη διάλυσιν τής εταιρείας τη αιτήσει δέκα 
ή πλειόνων κατόχων ασφαλιστηρίων συνολικής αξίας δέκα χιλιάδων 
τουλάχιστον λιρών : 

Νοείται δτι δέν υποβάλλεται τοιαύτη αίτησις είμή τη αδεία του δι
καστηρίου* τοιαύτη δέ άδεια δέν παρέχεται μέχρις οδ άποδειχθη τω 
δικαστηρίω δτι ή σχετική αίτησις εΐναι έκ πρώτης δψεως (prima facie) 
δικαιολογημένη, και παρασχεθή τω δικαστηρίω ή ύπό τούτου κρινο
μένη ώς εύλογος έγγύησις διά τά έξοδα, ατινα επάγεται ή αίτησις 
διαλύσεως. 

(2) Ό "Εφορος δύναται, τή αδεία του δικαστηρίου, νά ύποβάλη, 
συμφώνως ταΐς διατάξεσι του περί Εταιρειών Νόμου, αΐτησιν διαλύ Κεφ. Π3. 
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σεως ασφαλιστικής εταιρείας, υποκείμενης είς τάς διατάξεις του 
παρόντος Νόμου, ήτις δύναται νά διαλυθή δυνάμει των διατάξεων 
του περί Εταιρειών Νόμου, έπί τω λόγω δτι

(α) ή εταιρεία αδυνατεί νά εξόφληση τάς όφειλάς αυτής εν τη 
έννοια των άρθρων 211 καΐ 212 του" περί Εταιρειών Νόμου' ή 

(δ) διορισθέντος προσώπου τινός προς διεξαγωγήν έρεύνης περί 
την κατάστασιν της εταιρείας δυνάμει του άρθρου 34, έ'λαβε 
χώραν τοιαύτη άρνησις ώστε, δυνάμει του εδαφίου (3) του 

Κεφ. 113. άρθρου 161 του περί Εταιρειών Νόμου, ώς τούτο εφαρμό
ζεται δυνάμει του ώς εϊρηται άρθρου 34, αϋτη νά δύναται, η 
θά ήδύνατο νά δικαιολόγηση την έπιβολήν ποινής έπί τίνος 
υπαλλήλου η εκπροσώπου της εταιρείας. 

Έξηρτη 36.—(1) Όσάκις χωρεί ματαβίβσσις ασφαλιστικής επιχειρήσεως 
ί^ναι . ασφαλιστικής τίνος εταιρείας, ή ή μεταβίβασις μέρους τοιαύτης έπι

ταψειαι. χειρήσεως, είς άσφαλιστικήν έταιρείαν ύποκειμένην εις τάς διατά
ξεις του παρόντος Νόμου, και συμφωνείται δτι ή πρώτη μνησθεΐσα 
εταιρεία (έν τω άρθρω καλούμενη «έξηρτημένη εταιρεία») 
ή οί πιστωταί αυτής έχουν απαιτήσεις εναντίον της προς ήν ή μεταβί
βασις εταιρείας (έν τω παρόντι άρθρω καλούμενης «ιθύνουσα εται
ρεία»), τότε έν ή περιπτώσει ή ιθύνουσα εταιρεία ήθελε διαλυθή ύπό 
του δικαστηρίου ή ύπό τήν έποπτείαν αύτου, τό δικαστήριον διατάσ
σει δπως ή έξηρτημένη εταιρεία διαλυθή από κοινού μετά τής ίθυ
νούσης τοιαύτης έπιφυλαττομένων των διατάξεων τοΰ παρόντος άρ
θρου' δύναται δε νά διορίση διά του αύτου ή μεταγενεστέρου δια
τάγματος, τό αυτό πρόσωπον ώς έκκαθαριστήν και των δύο εται
ρειών, και νά προβή είς τήν λήψιν παντός έτερου μέτρου, δπερ ήθελε 
φανή αύτω άναγκαΐον έπί τω τέλει διαλύσεως των δύο εταιρειών, ώς 
έάν επρόκειτο περί μιας και μόνης εταιρείας. 

(2) Πλην ώς άλλως ήθελεν ορίσει τό δικαστήριον ή έναρξις τής 
διαλύσεως τής ίθυνούσης εταιρείας αποτελεί τήν έ'ναρξιν και τής 
διαλύσεως τής έξηρτημένης τοιαύτης. 

(3) Κατά τήν ρύθμισιν των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων μετα
ξύ τών μελών τών διαφόρων εταιρειών, τό δικαστήριον λαμβάνει 
ύπ' δψιν τό καταστατικόν τών εταιρειών και τάς γενομένας μεταξύ 
τών εταιρειών συμφωνίας κατά τόν αυτόν τρόπον, ή τον πλησιέστε
ρον ύπό τάς περιστάσεις, ώς ήθελε λάβει ύπ' δψιν τά δικαιώματα 
και υποχρεώσεις διαφόρων κατηγοριών είσφορέων έν περιπτώσει δι
αλύσεως μιας και μόνης εταιρείας. 

(4) Έ ν ή περιπτώσει εταιρεία, φερομένη ώς έξηρτημένη ετέρας 
τοιαύτης, δεν ήθελε διαλυθή ταυτοχρόνως μετά τής ιθυνούσης εται
ρείας, τό δικαστήριον δεν διατάσσει διάλυσιν τής έξηρτημένης είμή 
μόνον έάν, εκδίκασαν άπάσας τάς ενστάσεις, αΐτινες ήθελον προβλη
θή ύπό ή έκ μέρους τής εταιρείας εναντίον τής σκοπούμενης διαλύ
σεως αυτής, ήθελεν εξεύρει δτι ή εταιρεία είναι τω δντι έξηρτημένη 
έκ τής ίθυνούσης τοιαύτης, και δτι ή διάλυσις αυτής άπό κοινοΟ μετά 
τής ίθυνούσης εΐναι ορθή και δικαία. 

(5) Αίτησις διαλύσεως έξηρτημένης εταιρείας άπό κοινού μετά 
τής ίθυνούσης τοιαύτης υποβάλλεται ύπό παντός πιστωτοΰ ή προ
σώπου έχοντος οιονδήποτε συμφέρον είς τήν ίθύνουσαν ή έξηρτημέ
νην έταιρείαν. 

(6) Όσάκις εταιρεία ΐσταται έναντι εταιρείας τινός ώς ιθύνουσα, 
έναντι δέ ετέρας ώς έξηρτημένη τοιαύτη ή όσάκις πλείονες τής μιας 
έταιρεΐαι εΐναι έξηρτημέναι έκ τής αυτής ίθυνούσης εταιρείας, τό 
δικαστήριον δύναται κατά τό δοκούν και βάσει τών έν τω παρόντι 
άρθρω εκτιθεμένων άρχων, νά έπιληφθή οιουδήποτε αριθμού τοιού
των εταιρειών όμου ή κατά χωριστάς ομάδας. 
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37.—(1) Εις πάσαν διαδικασίαν άρχομέ\ην κατόπιν αιτήσεως Συμπληρω
πρός διάλυσιν ασφαλιστικής εταιρείας, υποβαλλομένης υπό του j " " 1 * " 1 

Εφόρου δυνάμει τοΰ εδαφίου (2) τοΰ άρθρου 35, αποδεικτικά στοι &£ρί££ι 
χεΐα έμφαίνοντα δτι ή εταιρεία ήτο αφερέγγυος κατά το τέλος της εις τήν 
περιόδου, εις ην άφορώσιν οί δυνάμει του άρθρου 26 τελευταίοι κα διάλυσιν. 
τατεθέντες λογαριασμοί και ισολογισμός, ή ήτο αφερέγγυος καθ' 
οιανδήποτε ήμερομηνίαν καθοριζομένην έν ειδοποιήσει έπιδοθείση 
δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) του άρθρου 34, συνιστώσι, μέχρις αποδεί
ξεως του εναντίου, άπόδειξιν τοΰ γεγονότος δτι ή εταιρεία εξακο
λουθεί νά τελή έν αδυναμία εξοφλήσεως των οφειλών αυτής. 

(2) Όσάκις εταιρεία υποκείμενη εις τάς διατάξεις τοΰ παρόντος 
Νόμου διαλύεται υπό τοΰ δικαστηρίου, ή υπό τήν έποπτείαν τοΰ δικα
στηρίου ή οικεία βουλήσει, ή επιβεβλημένη κατά τήν διάλυσιν έκτί
μησις της αξίας ασφαλιστηρίων οιουδήποτε κλάδου και τών έκ τοι
ούτων ασφαλιστηρίων άπορρεουσών υποχρεώσεων, διενεργείται κατά 
τον προβλεπόμενον έν τω Τρίτω Πίνακι τρόπον, τον έφαρμο ΤρίτοςΠίναξ. 
στέον έπί ασφαλιστηρίων και υποχρεώσεων τοΰ έν λόγω κλάδου. 

(3) Οί έν τω Τρίτω και Τετάρτω Πίνακι τοΰ παρόντος Νό τέταρτος 
μου διαλαμβανόμενοι Κανονισμοί κέκτηνται τήν αυτήν ίσχύν, ή άνά πιΐναξ. 
κλησις δε ή τροποποίησις αυτών χωρεί κατά τον αυτόν τρόπον, ώς 
εάν επρόκειτο περί Κανονισμών γενομένων συμφώνως τω άρθρω 333 
τοΰ περί Εταιρειών Νόμου' εΐναι δε δυνατή ή έ'κδοσις Κανονισμών κεφ. 113. 
δυνάμει τοΰ έν λόγω άρθρου διά τήν καλλιτέραν έφαρμογήν τοΰ πα
ρόντος Νόμου, καθ' δσον άφορα εις τήν διάλυσιν ασφαλιστικής εται
ρείας. 

38 . Έφ' όσον ήθελεν άποδειχθή δτι ασφαλιστική τις εταιρεία άδυ Μείωσις 
νατεΐ νά εξόφληση τάς όφειλάς αυτής, τό δικαστήριον δύναται κατά ποσών 
το δοκοΰν, αντί νά διάταξη διάλυσιν της εταιρείας νά προβή εις μεί <*£*άσεω<: 
ωσιν τοΰ ποσοΰ τών συμβάσεων της εταιρείας υπό δρους εκάστοτε διαλύσεως, 
κρινόμενους ώς δικαίους. 

Μέρος Όγδοον . ΕίΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ Ε Ι Σ 
ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

39.—(ί) Αϊ έν τοις εφεξής διατάξεις τοΰ περί Εταιρειών Νόμου, Αλλοδαποί 
ήτοι τό άρθρον 347 και τά άρθρα 349 έως 354, αμφοτέρων περιλαμ έταψεΐαι. 
βανομένων, εφαρμόζονται και έάν έτι ελλείψει τοΰ παρόντος άρ Κε<ρ' 113 

θρου αδται δέν θά έτύγχανον εφαρμογής έπί ασφαλιστικών εται
ρειών συσταθεισών έκτος της Δημοκρατίας, αΐτινες άσκοΰσιν άσφα
λιστικάς επιχειρήσεις εντός τής Δημοκρατίας, ώς αδται εφαρμόζονται 
και έπί τών εταιρειών, αΐτινες αναφέρονται έν άρθρω 346 τοΰ ώς εΐ
ρηται Νόμου. 

(2) Κανονισμοί γενόμενοι δυνάμει τοΰ παρόντος Νόμου δυνατόν 
νά προνοήσουν δτι, προκειμένου περί ασφαλιστικών εταιρειών συ
σταθεισών έν οιαδήποτε χώρα εκτός τής Δημοκρατίας, τά άρθρα 
8, 33 και 40, καθ1 δσον άφορα τάς περί καταβεβλημένου μετοχικοΰ 
κεφαλαίου διατάξεις αυτών, θά ισχύουν κατόπιν τοιούτων τροπο
ποιήσεων, ώς ό Υπουργός ήθελε κρίνει άναγκαΐον νά έπιφέρη, λα
βών ύπ' δψιν τό ίσχΰον περί εταιρειών δίκαιον, ή τό νόμισμα τής έν 
λόγω χώρας. 

40.—("Π Όσάκις. τ ή αιτήσει ασφαλιστικής εταιρείας άσκούσης γε ·Ηνγυημέναι 
νικόν κλάδον ασφαλειών, ό Υπουργός ικανοποιείται δτι αυτή είναι έταψεΐαι. 
ήγγυημένη παρ' ετέρας ασφαλιστικής εταιρείας πληρούσης τάς έν 
έδαφίω (2) άναγραφομένας προϋποθέσεις έγγυητοΰ, οδτος δύναται 
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Έταιρεϊαι 
κλάδου 
επενδύσεως 
ομολόγων. 

'Οργανισμοί 
αμοιβαίας 
ασφαλίσεως. 
Δεύτερος 
Πίνας.'. 

Άνάκλησις 
διαταγμάτων. 

δια διατάγματος σύτοϋ νά εξαίρεση της εφαρμογής του άρθρου 33 
την πρώτην μνησθέΐσαν έταιρείαν, υπό τους εν τω διατάγματι ειδι
κώς καθοριζόμενους δρους. 

(2) Δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου ό εγγυητής δέον 
δπως είναι— 

(α) νομικόν πρόσωπον έχον καταδεβλημένον μετοχικόν κεφά
λαιον εκατόν τουλάχιστον χιλιάδων λιρών (ώς απαι
τείται υπό τοΰ άρθρου 8), οΰτινος το ένεργητικόν έχει άξίαν 
ύπερβαίνουσσν τό παθητικόν αύτοΰ κατά το εν άρθρω 33 
προβλεπόμενον ποσόν' ή 

(6) ασφαλιστής (underwriter) μή υποκείμενος εις τάς διατάξεις 
τοΰ παρόντοο Νόμου δυνάμει τοΰ εδαφίου (3) τοΰ άρθρου 
3·ή 

(γ) ασφαλιστική εταιρεία ήτις, τυχοΰσα εγγυήσεως παρ' ετέ
ρας ασφαλιστικής εταιρείας, επέτυχε τήν έκδοσιν διατάγ
ματος δυνάμει του παρόντος άρθρου' 

δια τους σκοπούς τοΰ παρόντος άρθρου ασφαλιστική τις εταιρεία 
λογίζεται ηγγυημένη παρ' ετέρας μόνον έφ' δσον άπασαι αϊ υπο
χρεώσεις αυτής είς κατόχους ασφαλιστηρίων, έν αναφορά προς οιον
δήποτε άσφαλιστικόν κλάδον έκ των καθοριζομένων έν άρθρω 3, £χω
σιν άντασφαλισθή παρά τή έτερα εταιρεία, ή έτυχον εγγυήσεως υπό 
της τοιαύτης εταιρείας. 

4 1 . Όσάκις ασφαλιστική εταιρεία ύποκειμέ\η είς τάς διατάξεις 
τοΰ παρόντος Νόμου άσκεΐ άσφαλιστικήν έπιχείρησιν τοΰ κλάδου 
επενδύσεως ομολόγων, αύτη δεν δύναται νά παράσχη είς τόν κάτο
χον ασφαλιστηρίου εκδοθέντος μετά τήν έναρξιν της Ισχύος τοΰ πα
ρόντος Νόμου οιονδήποτε ωφέλημα έξαρτώμενον έκ της τύχης : 

Νοείται δτι τό παρόν άρθρον δεν θά τύχη ερμηνείας, ήτις ήθελε 
καθ' οιονδήποτε τρόπον επηρεάσει δυσμενώς οιονδήποτε ζήτημα 
περί τήν έφαρμογήν τοΰ άφορώντος είς τά λαχεία δικαίου, έπί δι
καιοπραξιών άναφορικώς προς ασφαλιστήρια εκδοθέντα πρό, κατά 
ή μετά τήν έναρξιν τής ισχύος τοΰ παρόντος Νόμου. 

42. Καθ' δσον άφορα εις οργανισμούς αμοιβαίας ευθύνης περί ών 
προνοεί ό Δεύτερος Πίναξ, θά τυγχάνωσιν εφαρμογής αί έν τω Πίνακι 
τούτω διαλαμβανόμενοι διατάξεις, ίνα οϋτω ή εφαρμογή τοΰ παρόν
τος Νόμου προσαρμοσθή προς τήν ίδιάζουσαν φύσιν τών τοιούτων ορ
γανισμών. 

43 . Τά δυνάμει τοΰ παρόντος Μέρους εκδιδόμενα διατάγματα 
ανακαλούνται ύπό τοΰ Ύπουργοΰ— 

(α) έάν οΰτος δέν εΐναι πλέον ικανοποιημένος έπί τών ζητημά
των βάσει τών οποίων εξεδόθη τό διάταγμα" 

(β) έάν οΰτος ίκανοποιηθή δτι δέν έτηρήθη οιοσδήποτε τών δρων 
τοΰ διατάγματος. 

Διαφημίσεις 
κ.λ.π. 
περί το 
■ποσόν 
εγκεκριμένου 
κεφαλαίου. 

Μέρος "Ενατον.ΠΟΙΚΙΛΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

44. Όσάκις έν οιαδήποτε διαφημίσει, αγγελία, ή έτέρω έπισήμω 
έντύπω ασφαλιστικής εταιρείας υποκείμενης είς τάς διατάξεις τοΰ 
παρόντος Νόμου, αναφέρεται τό ποσόν τοΰ εγκεκριμένου κεφαλαίου 
τής εταιρείας, δέον δπως έν τή αύτη δημοσιεύσει αναφέρεται ωσαύ
τως καί τό ποσόν τοΰ έκδεδομένου καί καταβεβλημένου κεφαλαίου 
τής εταιρείας. 
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45.— (1) Το ήσφαλισμένον ποσόν, τά ασφάλιστρα και παν έτερον Τά ήσφαλι
χρηματικόν ποσόν, όπερ ήθελεν αναφέρεται έν οιοδήποτε άσφαλι °μένσ 
στηρίω, δέον όπως εΐναι εκπεφρασμένα εις το νόμισμα της Δημοκρα ™λ°". 
τίας, εκτός έάν ρητώς οί συμβαλλόμενοι άλλως συμφωνήσωσι, εϊτε έκπεφρα· 
κατά τον χρόνον εκδόσεως τοΰ ασφαλιστηρίου εϊτε καΐ μεταγενε σμένα 
σ τ έ

Ρ
ω

ζ · ■ νομικά 
ί'2) Έ ν η περιπτώσει οί συμβαλλόμενοι επί εγχωρίου ασφαλιστή της Δη

ρίου ήθελον συμφωνήσει δτι το ήσφαλισμένον ποσόν, τά ασφάλιστρα μ°κΡ«τΐας. 
ώς και παν έτερον έν τω άσφαλιστηρίω άναφερόμενον ποσόν θά είναι 
εκπεφρασμένα ε'ις νόμισμα έτερον ή το νόμισμα της Δημοκρατίας, 
ή γενομένη συμφωνία ώς και το έπιλεγέν νόμισμα θά α ν α γ ρ ά φ ο ν τ α ι 
σαφώς έν τω άσφαλιστηρίω ή όπισθογράφωνται έπ' αύτοΰ, δι' έντυ
πων ή δακτυλογραφημένων ψηφίων ουχί μικρότερων, και έξ ϊσου 
ευανάγνωστων ώς και τά ψηφία δι' ών αναγράφονται αϊ λοιπαί πρό
νοιαι τοΰ ασφαλιστηρίου. 

45.—(1) Έπιφυλαττομένων τών διατάξεων του εδαφίου (2) , οι> Άντι
δείς δύναται νά ενεργή έν τή Δημοκρατία ώς αντιπρόσωπος άσφα πρόσωποι 
λειών, μεσίτης ή αντιπρόσωπος μεσιτών, έκτος έάν είναι έ γ γ ε γ ρ α μ  ασφαλειών, 
μένος συμφώνως ταΐς διατάξεσι του άρθρου 47. καΤάντι

(2) Το εδάφιον (1) ουδόλως τυγχάνει εφαρμογής έπί προσώπου, πρόσωποι 
δπερ ενεργεί ώς αντιπρόσωπος ασφαλειών, μεσίτης ή αντιπρόσωπος ^εσιτων· 
μεσιτών κατά ή μετά τήν εναρξιν τής ισχύος τοΰ παρόντος Μόμου, 
έάν— 

(α) αμέσως προ τής τοιαύτης ημερομηνίας ένήργει έν τή Δημο

κρατία ώ ς αντιπρόσωπος ασφαλειών, μεσίτης ή αντιπρόσω

πος μεσιτών' και 
(β) εντός τριών μηνών από τής άνω ημερομηνίας ύποβάλη αϊ

τησιν προς έ γ γ ρ α φ ή ν αύτοΰ ώς αντιπροσώπου ασφαλειών, 
μεσίτου ή αντιπροσώπου μεσιτών και 

( γ ) εντός εξ μηνών από τής άνω ημερομηνίας τύχη τής τοιαύ

της έγγραφης . 

47.—(1) Ή αίτησις έ γ γ ρ α φ η ς αντιπροσώπου άσφαλειώ\ , μεσιτών ·Εγνραφή 
ή αντιπροσώπου μεσιτών υποβάλλεται εις τον Έ φ ο ρ ο ν έν τω καθωρι καί 
σμένω τύπω. άκύρωσις 

,~*\ c^s ,,Γ- r , , , « , χ , , c ~ , έ γ γ ρ α φ η ς 

(2) Ο Εφορος δεν εγγράφει , η άκυροι την εγγραφην οιουοήποτε ύΛηι-
προσώπου ώς αντιπροσώπου ασφαλειών, μεσιτών ή αντιπροσώπου με προσώπων 
σίτων, δπερ— ασφαλειών, 

/ x r  , ~ > , r.. > ~ Α / . ~ ,  μεσ ι τών 
(α) δυνάμει του έν ισχυι εν τη Δημοκρατία νομού του άφορων καΐάντι

τος εις τήν πτώχευσιν ή τήν χρεωκοπίαν, έκηρύχθη δικαστι προσώπων 
κώς ή ά λ λ ω ς π ω ς έν πτωχεύσει ή ε'ις χρεωκοπίαν καί δεν μεσιτων· 
ετυχεν αποκαταστάσεως ή, δυνάμει του έν τή Δημοκρατία 
έν Ίσχύϊ οικείου νόμου, συνομολογεί συμβιβασμόν ή έκχώ
ρησιν ή έτέραν δι,ευθέτησιν μετά τών πιστωτών αύτοΰ, ή δέ 
τοιαύτη πραξ ις δεν έχει άκυρωθή ή διαρρηχθή* ή 

(β) κατεδικάσθη π α ρ ' οιουδήποτε δικαστηρίου οπουδήποτε κει
μένου, δι' αδίκημα έμπεριέχον τό στοιχεΐον τής ατιμίας, έφ' 
δσον δεν προσέβαλε δι* εφέσεως τήν τοιαύτην καταδίκην, 
ή άσκήσας εφεσιν ή Μφεσις απεσύρθη ή απερρίφθη. 

4ί{* " ^ , κ α σ τ ° ζ ε γ γ ε γ ρ α μ μ έ ν ο ς μεσίτης ή αντιπρόσωπος μεσιτών Λογαριασμοί 
οφείλει δπως— τηρούμενοι 

(α) τηρή τακτικούς καί ειδικούς λογαριασμούς έπί πάσης ^ ^ . τ ώ ν ή 

ασφαλιστικής εργασ ίας διεξαχθείσης μέσω αύτοΰ ή τής ά ν τ ι  προσώπων 
προσοοπείας αύτοΰ μετά μελών ενώσεως ασφαλιστών (under μεσιτών, 
writers) καί έτερων ασφαλιστών' 
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Ποινή 
δι* £κδοσιν 
ψευδών 
καταστάσεων 
κ.λ.π. 

Πρόσωπα 
ενεργούντα 
διά λο
γαριασμόν 
μή εγγεγραμ
μένων ασφα
λιστών. 

(β) ύποβάλλη έν τώ καθωρισμένω τύπω εις τον "Εφορον εντός 
εξ μηνών άπό της λήξεως εκάστου οικονομικού έτους, εκθε
σιν έπι πασών των έν παραγράφω (α) αναφερομένων ασφα
λιστικών εργασιών' και 

(γ) τοποθετή περιουσιακά στοιχεία εις έγκεκριμένην τοποθέ
τησιν συμφώνως ταϊς διατάξεσι του άρθρου 18, άναφορικώς 
προς οιασδήποτε άσφαλιστικάς εργασίας διεξαχθείσας ύπ' 
αύτοΰ ή μέσω αύτοϋ μετά τίνος ενώσεως ασφαλιστών 
(underwriters) ή ασφαλιστικών εταιρειών, αϊτινες δεν κατέ
χουν άδειαν ασκήσεως ασφαλιστικής επιχειρήσεως έν τη 
Δημοκρατία' ή ισχύς τών διατάξεων τών άρθρων 18 και 19 
εκτείνεται και έπι ιι.εσιτών καθώς και έπί αντιπροσώπων με
σιτών, ως έάν οΰτοι ήσαν ασφαλιστικά! εταιρεΐαι. 

49.—(1) Πας δστις εκδίδει οιονδήποτε λογαριασμόν, ίσολογι
σμόν, κατάστασιν ή έτερον έ'γγραφον συμφώνως προς οιανδήποτε 
τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, δπερ ήθελεν είναι ψευδές εν 
τινι ούσιώδει αύτοΰ στοιχείω, ως και πας έτερος δστις μετέχει εις 
τήν παρασκευήν ή εκδοσιν του έγγραφου ή υπογράφει τούτο, εΐναι 
ένοχοι αδικήματος, έκτος έάν αποδειχθή δτι ό κατηγορούμενος, 
έφ' δσον πρόκειται περί φυσικού προσώπου, ή εις πάσαν έχέραν πε
ρίπτωσιν, άπαντες, οϊτινες ?'|θελον ενεργήσει διά λογαριασμόν νου 
κατηγορουμένου, δεν έγνώριζον το ψευδές τοΰ έγγραφου οτε εξε
δόθη. 

(2) Πρόσωπον δπερ ήθελεν εύρεθή ένοχον τοΰ έν τώ παρόντι άρ
θρω προνοουμένου αδικήματος υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς χιλίας λίρας ή φυλάκισιν μέχρι τριών ετών, ή εις 
άμφοτέρας τάς ώς άνω ποινάς, έφ' δσον πρόκειται περί φυσικού προ
σώπου, εις χρηματικήν δε ποινήν μή ύπερβαίνουσαν τάς δύο χιλιά
δας λίρας εις πάσαν έτέραν περίπτωσιν. 

50.—(1) Πάς δστις πείθει ή παρακινεί, ή πειράται νά πείση ή πα
ρακίνηση έτερον δπως συνομολόγηση ή ύποβάλη αϊτησιν προς συνο
μολόγησιν ασφαλιστικής συμβάσεως μετά προσώπου, δπερ δεν κέ
κτηται τήν έπι τούτω άδειαν ώς υπέχει ύποχρέωσιν συμφώνως ταίς 
διατάξεσι του παρόντος Νόμου, καΐ δπερ δέν είναι μέλος εγκεκριμέ
νης δυνάμει τοΰ Νόμου ενώσεως ασφαλιστών (underwriters) είναι ύπό 
τήν έπιφύλαξιν τών έν έδαφίω (3) διατάξεων, ένοχος αδικήματος 
και έν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται είς χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς πεντακόσιας λίρας. 

(2) Έπιφυλαττομένων τών διατάξεων τοΰ εδαφίου (3), πρόσωπον 
τι εΐναι ένοχον τοΰ έν έδαφίω (1) προνοουμένου αδικήματος ανεξαρ
τήτως τοΰ γεγονότος δτι— 

(α) ή ασφαλιστική εργασία διεξάγεται ύπό μεσίτου ασφαλει
ών' και 

(β) ή ασφαλιστική σύμβασις συνομολογείται έν αγνοία και 
άνευ της συναινέσεως αύτοΰ μετά προσώπου, δπερ δέν κατέ
χει άδειαν άσφαλιστοΰ ουδέ εΐναι μέλος εγκεκριμένης ενώ
σεως ασφαλιστών (underwriters). 

(3) Το πρόσωπον δπερ ήθελε πείσει ή παρακινήσει έτερον δπως 
συνομολόγηση άσφαλιστικήν σύμβασιν ώς ή προνοουμένη έν έδαφίω 
(1), δέν είναι ένοχον αδικήματος δυνάμει τοΰ έν λόγω εδαφίου 
έάν— 

(α) ή ασφαλιστική εργασία έν τώ συνόλω της διεξαχθή ύπό 
μεσίτου εξουσιοδοτημένου ύπό εγκεκριμένης ενώσεως 
ασφαλιστών (underwriters) δπως διεξάγη άσψαλιστικάς ερ
γασίας μετά μελών της ενώσεως' και 
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($) σημαντικόν μέρος του ασφαλιζομένου κινδύνου άσφαλισθή 
παρά τινι αδειούχο ασφαλιστή, ή παρά τινι των μελών εγ
κεκριμένης ενώσεως ασφαλιστών (underwriters), ή παρά τινι 
άδειούχω ασφαλιστή καί τινι τών μελών εγκεκριμένης ενώ
σεως ασφαλιστών (underwriters)' και 

(γ) το μέρος του ήσφα?ασμένου κινδύνου, δπερ δεν ί)θελεν 
άσφαλισθή συμφώνως ταΐς διατάξεσι της παραγράφου (δ), 
άσφαλισθή παρά τινι ασφαλιστή δστις δεν επιζητεί, αμέσως 
ή εμμέσως εργασίας έν τη Δημοκρατία, ουδέ διαφημίζει τάς 
εργασίας αύτοΟ έν οίαδήποτε έφημερίδι ή έτέρω έντύπω έν 
τη Δημοκρατία. 

51.—(1) Έπιφυλαττομένων τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
ασφαλιστική εταιρεία παραλείπουσα νά συμμορφωθή προς οιανδή
ποτε τών διατάξεων του παρόντος Νόμου, έν περιπτώσει καταδίκης 
υπόκειται, έκτος οσάκις προνοείται έτερα ποινή, εις χρηματικήν ποι
νήν μή ύπερβαίνουσαν τάς διακοσίας λίρας ή, έν περιπτώσει κατ' εξα
κολούθηση» διαπραττομένου αδικήματος, είς χρηματικήν ποινήν μή 
ύπερβαίνουσαν τάς πεντήκοντα λίρας ο ι\ έκαστη ν ήμέραν καθ' ην 
εξακολουθεί ή παράλειψις είς τήν αυτήν ποινήν υπόκειται ε'καστον 
μέλος τοΰ διοικητικού συμβουλίου, ό διευθυντής, ό γραμματεύς ή έτε
ρος υπάλληλος ή αντιπρόσωπος της εταιρείας, δστις έν γνώσει αύτου 
μετέχει της τοιαύτης παραλείψεως. 

(2) Έπιφυλαττομένων τών διατάξεων του παρόντος άρθρου, έάν 
τοιαύτη παράλειψις εξακολούθηση διά περίοδον τριών μηνών, άφ'ής 
ό "Εφορος ήθελε κοινοποιήσει τη εταιρεία είδοποίησιν περί τήν γενο
μένην παράλειψιν (τη αΐτήσει ενός ή πλειόνων κατόχων ασφαλιστη
ρίων ή μετόχων ό "Εφορος διατάσσει τήν δημοσίευσιν της τοιαύτης 
ειδοποιήσεως είς μίαν ή πλείονας εφημερίδας) ή παράλειψις συνιστά 
λόγον προς διάλυσιν της εταιρείας ύπό του δικαστηρίου συμφώνως 
ταΐς διατάξεσι του περί Εταιρειών Νόμου. 

(3) Το παρόν άρθρον δεν τυγχάνει εφαρμογής καθ' δσον άφορα 
είς παράλειψιν συμμορφώσεως προς τάς διατάξεις τών άρθρων 7 
και 13, του εδαφίου (4) τον άρθρου 33, του άρθρου 34 ως και του 
Δευτέρου Πίνακος. 

52. Αϊ χρηματικαί ποιναί, αϊτινες επιβάλλονται δυνάμει τών άρ
θρων 49 και 51, είσπράττοιται και διατίθενται καθ' δν τρόπον και αϊ 
δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου έπιδαλλόμεναι τοιαΟται. 

53 . Αϊ ειδοποιήσεις, αΐτινες δυνάμει του παρόντος Νόμου αποστέλ
λονται είς κατόχους ασφαλιστηρίων, απευθύνονται και αποστέλλον
ται είς τά πρόσωπα είς ά συνήθως αποστέλλονται αϊ άφορώσαι είς το 
άσφαλιστήριον ειδοποιήσεις' πάσα δέ ούτω αποστελλόμενη είδοποί
ησις λογίζεται ώς είδοποίησις γενομένη προς τόν κάτοχον του ασφα
λιστηρίου : 

Νοείται δτι οσάκις πρόσωπον, δπερ ισχυρίζεται δτι κέκτηται συμ
φέρον τι έν άσφαλιστηρίω, ήθελεν ειδοποιήσει εγγράφως τήν έται
ρείαν περί του συμφέροντος αύτου, αϊ δυνάμει τοΟ παρόντος Νόμου 
αποστελλόμενοι είς κατόχους ασφαλιστηρίων ειδοποιήσεις αποστέλ
λονται ωσαύτως και είς τό έν λόγω πρόσωπον, είς τήν ύπ' αύτου κα
θοριζομένην έν τη ειδοποιήσει διεύθυνσιν. 

54.—(1) Ό Υπουργός δύναται νά όρίση δτι θά υπόκεινται είς επι
θεώρηση/ τά δυνάμει του παρόντος Νόμου' κατατιθέμενα παρά τω Έ 
φόρω έγγραφα, ή τά κεκυρωμένα αντίγραφα τούτων πας τις δύναται 
νά λάδη αντίγραφα τών τοιούτων έγγραφων τή καταβολή τών ύπό 
του Υπουργού καθοριζομένων τελών. 

Ποινή διά 
παράλειψιν 
συμμορ
φώσεως 
προς τόν 
Νόμον. 

Κεφ. 113. 

Είσπραξις 
καΐ 
διάθεσις 
χρηματικών 
ποινών. 
Κεφ. 113. 
ΈπΙδοσις 
ειδο

ποιήσεων. 

"Εγγραφα 
κατα

τιθέμενα 
παρά τω 
"Εφόρω. 
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Τα μείον 
Ασφαλιστών 
Μηχανο
κινήτων 
οχημάτων. 

Κεφ. 333. 

Διάταγμα 
•περί τά 
ποσοστά 
ασφαλίστρων. 

(2) Παν έΎγραφον, φερόμενον ώς κεκυρωμένον ύπό του Εφόρου 
άντίγραφον ούτω κατατιθεμένου έγγραφου, γίνεται δεκτόν ώς άντί
γραφον του έγγραφου έχον την αυτήν άποδεικτικήν ίσχύν ώς καΐ το 
πρωτότυπον, έκτος καθ' ήν εκτασιν ήθελεν άποδειχθή υφισταμένη 
μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου διαφορά. 

55.—(1) Έ ν συνεννοηθεί μετά των ασφαλιστικών εταιρειών, αϊτι
νες κέκτηνται άδειαν ασκήσεως ασφαλιστικής επιχειρήσεως του κλά
δου μηχανοκινήτων οχημάτων, ό Υπουργός δύναται να λάβη πάν 
μέτρον δπερ ούτος ήθελε κρίνει άναγκαΐον ή εύκταΐον προς καθίδρυ
σιν ταμείου (κληθησομένου «Ταμεΐον 'Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων 
'Οχημάτων» έν τοις εφεξής δέ αναφερομένου ώς το «Ταμεΐον»), 
δπερ ήθελε τελή υπό τήν διοίκησιν και έλεγχον τού Συμβουλευτικού 
Σώματος 'Ασφαλειών και λειτουργή βάσει Κανονισμών εκδιδομένων 
ύπό του έν λόγω Συμβουλευτικού Σώματος έν συνεννοήσει μετά των 
τοιούτων ασφαλιστικών εταιρειών και δημοσιευομένων έν τη έπισή
μ© έφημερίδι' ή καθίδρυσις τού ταμείου γίνεται έπι τω τέλει ικανο
ποιήσεως απαιτήσεων, αΐτινες άπορρέουσιν έκ κινδύνων υπέρ τρίτου 
οι όποιοι απαιτείται δπως καλύπτονται ύπό της υποχρεωτικής ασφα
λίσεως της προβλεπομένης ύπό των διατάξεων τού περί Μηχανοκινή
των 'Οχημάτων (Άσφάλειαι υπέρ τρίτου) Νόμου, και οί όποιοι δεν 
έ'χουν ούτω καλυφθή ή έχουν καλυφθή ύπό ατελούς ασφαλείας, ή δι' 
έτερους δευτευρευούσης φύσεως σκοπούς καθοριζόμενους ύπό του 
Υπουργού έν συνεννοήσει μετά τών ασφαλιστικών εταιρειών, αΐτινες 
κέκτηνται άδειαν ασκήσεως ασφαλιστικής επιχειρήσεως του κλάδου 
μηχανοκινήτων οχημάτων. 

(2) Έκαστη εταιρεία, έχουσα άδειαν ασκήσεως ασφαλιστικής επι
χειρήσεως του κλάδου μηχανοκινήτων οχημάτων, καταβάλλει τω Τα
μείω τάς ύπό του Συμβουλευτικού Σώματος 'Ασφαλειών εκάστοτε 
καθοριζομένας ετησίας εισφοράς' έκ του Ταμείου καταβάλλονται τοι
αύτα ποσά άτινα, τηρουμένων τών ώς έν τοϊς ανωτέρω γενομένων Κα
νονισμών, τό Συμβούλευτικόν Σώμα 'Ασφαλειών ήθελεν εκάστοτε 
καθορίσει. 

56.—(1) Τη συστάσει του 'Υπουργού, γενομένη κατόπιν συνεννοή
σεως μετά τοΰ καθιδρυθέντος δυνάμει του άρθρου 5 Συμβουλευτικού 
Σώματος 'Ασφαλειών, τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται διά δια
τάγματος αυτού νά καθορίση τά ασφάλιστρα ή κλίμακας ασφαλί
στρων, άτινα αί έταιρεΐαι δύνανται νά έπιβάλλωσιν άναφορικώς προς 
πάντας ή τινας τών έν έδαφίω (Ί) τού άρθρου 3 καθοριζομένων ασφα
λιστικών κλάδων, οϊτινες διά νόμου κατέστησαν υποχρεωτικοί. 

(2) Παν διάταγμα δυνάμει του εδαφίου (1) γενόμενον δημοσιεύε
ται έν τη έπισήμω έφημερίδι, ή δέ Ισχύς αυτού άρχεται εις ήμερομη
νίαν καθοριζομένην ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου έν αύτω τού
τω τω διατάγματι (έν ουδεμία πάντως περιπτώσει ένωρίτερον της η
μερομηνίας εκδόσεως τοΟ Διατάγματος). 

(3) Έ ν δσω διάταγμα γενόμενον δυνάμει του εδαφίου (1) του πα
ρόντος άρθρου ευρίσκεται έν ίσχύϊ άναφορικώς προς οιονδήποτε άσφα
λιστικόν κλάδον, ουδεμία ασφαλιστική εταιρεία δύναται νά χρεώνη 
δι' οιανδήποτε έργασιαν έμπίπτουσαν εις τόν τοιούτον κλάδον ασφά
λιστρα ή κλίμακας ασφαλίστρων ετέρας ή τών ούτω προβλεπομένων. 

(4) Τη συστάσει του Υπουργού, γενομένη κατόπιν συνεννοήσεως 
μετά του καθιδρυθέντος δυνάμει του άρθρου 5 Συμβουλευτικού Σώ
ματος 'Ασφαλειών, τό Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται κατά πάντα 
χρόνον διά διατάγματος αύτου νά τροποποίηση ή άνακαλέση προγε
νέστερον διάταγμα γενόμενον δυνάμει τοΰ εδαφίου (1) ' παν τοιούτο 
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διάταγμα δημοσιεύεται εν τή έπισήμω έφημερίδι, ή δε ίσχύς αύτοΰ 
άρχεται άφ' ής ημερομηνίας τό Ύπουργικόν Συμβούλιον ήθελεν εκά
στοτε καθορίσει έν αύτώ τούτω τω διατάγματι. 

57. Έπιφυλαττομένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου Δαπάνοι. 
34, άπασαι αί δυνάμει TCG παρόντος Νόμου υπό του 'Υπουργού ως και 
του Εφόρου διενεργούμενοι δαπάναι βαρύνουσι τό Πάγιον Ταμεΐον 
της Δημοκρατίας. 

58. Τό Ύπουργικόν Συμβούλιον δύναται νά έκδίδη Κανονισμούς Κανονισμοί. 
γενικώτερον δια την καλλιτέραν πραγμάτωσιν των σκοπών του πα
ρόντος Νόμου, είδικώτερον δέ, καΐ άνευ επηρεασμού της γενικότητος 
των άνω— 

(α) δι' οιονδήποτε σκοπόν χρήζοντα δυνάμει του παρόντος Νό
μου Κανονισμών 

(β) δια τόν καθορισμόν τών καταβλητέων δυνάμει του παρόντος 
Νόμου νενομισμένων τελών' 

(γ) δια τόν καθορισμόν παντός, δπερ δυνάμει του παρόντος Νό
μου χρήζει ή εΐναι δεκτικόν καθορισμού* 

(δ) δια την ρύθμισιν της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων καΐ της 
παροχής αδείας δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

59.—(1) Έπιφυλαττομένων τών διατάξεων του εδαφίου (2), καΐ ·ο "Υπουργός 
τηρουμένου παντός δρου και περιορισμού δν ό Υπουργός ήθελεν έπι κατατάσσει 
βάλει, ό Υπουργός δύναται τή αιτήσει ασφαλιστικής εταιρείας νά άσΦ°λι
άποφασίση δπως ασφαλιστική έπιχείρησις ήν δ ασφαλιστής ασκεί ή εργασίας 
προτίθεται νά άσκηση, εμπίπτουσα εν τινι είδικώ κλάδω, θεωρήται εις κλάδους. 
διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ώς ασφαλιστική έπιχείρησις 
έτερου κλάδου. 

(2) Ό Υπουργός δέν αποδέχεται τήν γενομένην δυνάμει του εδα
φίου (1) αϊτησιν, έκτος έάν πεισθή δτι τοιαύτη άπόφασις δέν ήθελεν 
εΐναι επιβλαβής διά τά συμφέροντα οιουδήποτε προσώπου, ουδέ κατα
στρατηγεί τους σκοπούς του παρόντος Νόμου. 

60.—(1) Πάσα έκδοσις, τροποποίησις ή άκύρωσις αδείας έπί τή Δημοσίευση 
βάσει τών διατάξεων τοΰ παρόντος Νόμου δημοσιεύεται εις τήν έπί εκδόσεως 
σημον εφημερίδα τής Δημοκρατίας. ^ ώ ο ί ω Τ 

(2) Ό τρόπος και τό περιεχόμενον τής δημοσιεύσεως καθορίζον αδείας. 
ται διά Κανονισμών. 

61.—(1) Οι έν τή πρώτη στήλη του Πέμπτου Πίνακος έκτι Τροπο
θέμενοι νόμοι τυγχάνουσιν εφαρμογής υποκείμενοι είς τάς έν τή δευ ποίησις καΐ 
τέρα στήλη του ώς εΐρηται Πίνακος, έ'ναντι ενός έκαστου τοιούτου κστάΡΥΤισ^ 
νόμου, αναγραφόμενος τροποποιήσεις, αΐτινες κατέστησαν αναγκαίοι διατάξεων, 
ώς έκ τών διατάξεων του παρόντος Νόμου. Πέμπτος 

ΠΙναξ. 
(2) Καταργούνται ώδε τό άρθρον 391 του περί Εταιρειών Νόμου κεφ. Π3. 

και τό άρθρον 4 του περί Προσωπικών Εταιρειών και Εμπορικών 
Επωνυμιών Νόμου. Κεφ. Π6. 

62. Ή ίσχύο τοΰ παρόντος Νόμου άρχεται είς ήμερομηνίαν καθο Έναρξις 
ρισθησομένην υπό τοΰ 'Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως Ισχύος. 
δημοσιευθησομένης έν τή έπισήμω έφημερίδι' δυνατόν νά όρισθώσι 
διαφορετικοί ήμερομηνίοι καθ' δσον άφορα εις τήν έναρξιν ισχύος 
διαφόρων άρθρων τοΰ παρόντος Νόμου. 

6 3 . Κανονισμοί εκδιδόμενοι έπί τή βάσει τοΰ παρόντος Νόμου, Κατάθεσις 
εξαιρουμένων τών Κανονισμών οϊτινες ήθελον έκδοθή ύπό τοΰ Συμ των Κανονι
βουλευτικοΰ Σώματος 'Ασφαλειών, κατατίθενται είς τήν Βουλήν τών σμ"νείςτήν 
'Αντιπροσώπων. Έάν μετά πάροδον τριάκοντα ήμερων από τής °υ 



538 

τοιαύτης καταθέσεως ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων δι' αποφάσεως 
αυτής δεν τροποποίηση ή άκυρο>ση τους κατατεθέντας Κανονισμούς 
έν δλω ή έν μέρει τότε ούτοι αμέσως μετά την πάροδον τής ώς άνω 
προθεσμίας δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι τής Δημοκρα
τίας και τίθενται έν ίσχύϊ από τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. Έ ν περι
πτώσει τροποποιήσεως τούτων έν δλω ή έν μέρει ύπό αής Βουλής των 
'Αντιπροσώπων ούτοι δημοσιεύονται έν τη έπισήμω έφημερίδι τής 
Δημοκρατίας ώς ήθελον ούτω τροποποιηθη υπ' αυτής και τίθενται 
έν ίσχύϊ από τής τοιαύτης δημοσιεύσεως. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΊΝ.ΑΞ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ Ε Ι Σ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕ

ΝΑΣ Ε Ν Ω Σ Ε Ι Σ Α Σ ΦΑΛΙ ΣΤΩΝ (UNDERWRITERS) 
("Αρθρον 3 (3).) 

1.—(α) "Απαντα τά ασφάλιστρα τα εισπραττόμενα παρ' έκαστου 
μέλους τής ενώσεως θά κατέχωνται ύπό μορφήν τραστ (trust) έν τη 
χώρα έν ή ή Μνωσις συνέστη, έπ' ονόματι επιτρόπων (trustees) δια τήν 
πληρωμήν των σχετικών ασφαλιστικών υποχρεώσεων έκαστου μέλους, 
και τήν κάλυψιν των δαπανών τών ασφαλιστικών αύτου εργασιών" 

(δ) 'Ασφάλιστρα εισπραττόμενα άναφορικώς προς τόν κλάδον μα
κροπροθέσμων εργασιών έν ουδεμία περιπτώσει μεταφέρονται εις τό 
αυτό απόθεμα τραστ (trust fund) δυνάμει τής παρούσης παραγράφου 
ώς καΐ ασφάλιστρα εισπραττόμενα άναφορικώς προς τόν κλάδον γε
νικών εργασιών, τό συστατικόν δμως του τραστ ε"γγραφον (trust deed) 
δύναται να προνοή δτι τά ασφάλιστρα τά εισπραττόμενα άναφορικώς 
προς απαντάς ή τινας τών κλάδων μακροπροθέσμων εργασιών και 
απαντάς ή τινας τών κλάδων γενικών εργασιών θά μεταφέρωνται εις 
κοινόν απόθεμα ή εις οιονδήποτε αριθμόν χωριστών αποθεμάτων. 

2. Οί λογαριασμοί έκαστου μέλους ενώσεως συσταθείσης έν τη Δη
μοκρατία εξελέγχονται ετησίως ύπό τίνος εγκεκριμένου ύπό του Ε 
φόρου ελεγκτού* ό ελεγκτής δέν δύναται νά είναι υπάλληλος, διευ
θυντής ή μέλος του διοικητικού συμβουλίου του τοιούτου μέλους. 

3. Ό ελεγκτής μέλους ενώσεως συσταθείσης έν τη Δημοκρατία πι
στοποιεί κατ' έτος εις τήν έπιτροπείαν ή τό διοικητικόν συμβούλιον 
της ενώσεως— 

(α) δτι παρεσχέθησαν αύτώ επαρκή στοιχεία έκ τών βιβλίων τοΟ* 
μέλους' 

(β) δτι οί λογαριασμοί τοΟ μέλους παρεσκευάσθησαν προσηκόν
τως συμφώνως προς τά βιβλία του μέλους και τά παρασχε
θέντα αύτώ ύπό του μέλους στοιχεία' 

(γ) δτι ό Ισολογισμός και ό λογαριασμός κερδών και ζημιών 
παρέχουσιν αληθή και πιστήν εικόνα τής οικονομικής κατα
στάσεως του μέλους και τών κερδών και ζημιών αύτοΟ' 

(δ) έάν κατά τήν γνώμην του ελεγκτού ή άξια τών περιουσιακών 
στοιχείων, άτινα διατίθενται προς άντιμετώπισιν τών έξ ασφα
λιστικών εργασιών υποχρεώσεων του μέλους, ορθώς ανα
γράφεται εις τους λογαριασμούς, και έάν ή ώς εϊρηται αξία 
εΐναι ή μή επαρκής προς άντιμετώπισιν τών υποχρεώσεων ώς 
αύται ύπελογίσθησαν— 

(i) ύπό τίνος άναλογιστού έν τή περιπτώσει υποχρεώσεων 
άπορρεουσών έκ του κλάδου μακροπροθέσμων εργα
σιών' και 
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(ϋ) εν τη περιπτώσει έτερων υποχρεώσεων, υπό του ελεγ
κτού συμψώνως προς οιασδήποτε οδηγίας, αΐτινες ήθε
λον δοθή αύτω υπό τοΰ 'Υπουργού. 

(4) 'Οσάκις α'ι υποχρεώσεις μέλους ενώσεως τίνος υπολογίζονται 
ύπό άναλογιστοΰ δυνάμει της παραγράφου 3 (δ) (i)> ό άναλογιστής 
οφείλει δπως παρέχη εις την έπιτροπείαν ή το διοικητικόν συμβούλιον 
της ενώσεως ώς και εϊς τον "Εφορον πιστοποιητικόν έμφαΐνον το πο
σόν των τοιούτων υποχρεώσεων, έκθετη δε έν τω πιστοποιητικού την 
βάσιν εφ' ής έγένετο ό υπολογισμός' εις τό πιστοποιητικόν του ελεγ
κτού επισυνάπτεται αντίγραφον του πιστοποιητικού του άναλογιστοΰ. 

5. Ή επιτροπεία ή διοικητικόν συμβούλιον έκαστης ενώσεως κατα
θέτει κατ' έτος παρά τω Έφόρω— 

(α) έν τη περιπτώσει ενώσεως συσταθείσης έν τη Δημοκρατία, 
τοιαύτας εκθέσεις καΐ καταστάσεις περί τάς ασφαλιστικός 
εργασίας έκαστου των μελών, ώς ήθελεν εκάστοτε καθορι
σθή διά Κανονισμών ή όρισθη ύπό τοΰ Εφόρου' 

(β) έν τη περιπτώσει ενώσεως συσταθείσης έν οΙαδήποτε χώρα 
έκτος της Δημοκρατίας— 

(i) πιστοποιητικόν ύπογεγραμμένον ύπό τοΰ προέδρου ή 
τοΰ ανωτέρου υπαλλήλου της ενώσεως, ώς καΐ ύπό 
της αρχής της έμπεπιστευμένης τήν διοικητικήν έφαρ
μογήν τοΰ δικαίου τοΰ άφορώντος εις ενώσεις ασφα
λιστών (underwriters) έν τη έν λόγω χώρα, έμφαΐνον 
δτι κατά τό τταρελθόν έτος τά μέλη της ενώσεως συνε
μορφώθησαν πλήρως προς τάς προνοίας τοΰ ώς εΐρη
τα ι δικαίου' κα ι 

(ii) κεκυρωμένον αντίγραφον των εκθέσεων περί τάς άσφα
λιστικάς εργασίας τάς άσκουμένας ύπό μελών της 
ενώσεως, αϊτινες συμφώνως τω έν λόγω δικαίω υπο
βάλλονται εις τήν ώς άνω αρχήν. 

6. Αϊ ακόλουθοι διατάξεις τοΰ παρόντος Νόμου, ήτοι τά άρθρα 7 
εως 19, αμφοτέρων περιλαμβανομένων, και τά άρθρα 30, 55 και 56, 
εφ' δσον συντρέχει περίπτωσις εφαρμογής αυτών, θά έφαρμόζωνται 
έπι εγκεκριμένων ενώσεων ασφαλιστών (underwriters) εντός ή έκτος 
της Δημοκρατίας συσταθεισών, ώς αδται εφαρμόζονται και έπι ασφα
λιστικών εταιρειών. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ Π1ΝΑΞ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ Δ Ι Α Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΠΡΟΣ ΙΔ ΙΑΖΟΥΣΑΝ ΦΥΣΙΝ 

Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ω Ν Α Μ Ο Ι Β Α 1 Α Σ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Ε Ω Σ 
("Αρθρα 7, 33, 42.) 

1.—(1) Όσάκις, έπι τή αιτήσει όργανισμοΰ τίνος προσώπων, μετά 
ή άνευ νομικής προσωπικότητος, ό Υπουργός ικανοποιείται δτι— 

(α) ό οργανισμός οΰτος άσκεΐ ή προτίθεται νά άσκηση έν τή Δη
μοκρατία ασφαλίσεις τοΰ κλάδου μακροπροθέσμων έργασι

• ών και 
(6) τό καταστατικό ν αύτοΰ προβλέπει δτι ολόκληρο ν τό διοτνε

μητέον πλεόνασμα ή κέρδος αύτοΰ, οποτεδήποτε τοΰτο ήθελε 
καθορισθή ή έγκριθή, διανέμεται ή διατίθεται προς όφελος 
των κατόχων ασφαλιστηρίων τοΰ όργανισμοΰ, ή προς δφελος 
εκείνων έκ των κατόχων ασφαλιστηρίων τοΰ όργανισμοΰ οι-
τινες συμφώνως προς τους δρους των ασφαλιστηρίων ή των 



540 

εγγράφων ύφ' ών διέπεται ή συγκρότησις του όργανισμοϋ 
δικαιούνται δπο^ς μετέχωσι των κερδών του οργανισμού, 

ό Υπουργός δύναται δια διατάγματος αύτοΰ να διάταξη δπως αί ακό
λουθοι διατάξεις του παρόντος Νόμου, ήτοι— 

(i) εδάφιον (1) τού άρθρου 7, καθ' ην εκτασιν τούτο άφο
ρα εις την ύποχρέωσιν δπως πρόσωπον τι είναι εται
ρεία έχουσα νομικήν προσωπικότητα' 

(ii) το εδάφιον (4) τοΰ άρθρου 7" και 
(Hi) τό εδάφιον (2) (α) του άρθρου 8, 

δεν θα τυγχάνωσιν εφαρμογής έπί του οργανισμού, έφ' δσον οδτος δεν 
ασκεί έτερον κλάδον ασφαλειών πλην του κλάδου μακροπροθέσμων 
εργασιών ή του τυχόν καθοριζομένου έν τω διατάγματι κλάδου. 

(2) Έφ' δσον ήθελεν έκδοθή διάταγμα δυνάμει της υποπαραγρά
φου (1), ό οργανισμός εις δν άφορα τό τοιούτο διάταγμα οφείλει 
δπως πρό της συνεχίσεως ή ενάρξεως της ασκήσεως του κλάδου μα
κροπροθέσμων εργασιών έν τη Δημοκρατία, καταθέτη παρά τη Κεν
τρική Τραπέζη τό ποσόν των είκοσι χιλιάδων λιρών' τό άνω ποσόν 
παραμένει κατατεθειμένον παρά τη Κεντρική Τραπέζη, έν δσω ό ορ
γανισμός συνεχίζει την άσκησιν του κλάδου μακροπροθέσμων εργα
σιών έν τη Δημοκρατία. 

(3) Εις ήν περίπτωσιν ό οργανισμός δέν άπέκτησεν εισέτι νομικήν 
προσωπικότητα, ή κατάθκσις δύναται νά διενεργηθή υπό των προσ
υπογραψάντων τό Ίδρυτικόν της εταιρείας έγγραφον ή ύπό τίνων έξ 
αυτών άφ' ης δέ ή εταιρεία συσταθή και απόκτηση νομικήν προσω
πικότητα, ή κατάθεσις λογίζεται γενομένη ύπό της εταιρείας, συνι
στά δέ μέρος του ενεργητικού αυτής' ό "Εφορος εταιρειών δέν εκδί
δει πιστοποιητικόν έγγραφης της εταιρείας πριν ή χωρήση κατάθεσις 
ώς έν τοις ανωτέρω. 

(4) Εις ήν περίπτωσιν ό οργανισμός προτίθεται νά άσκή άσφαλι
στικήν έπιχείρησιν πλειόνων του ενός κλάδων έκ τών καθοριζομένων 
έν έδαφίω (1) του άρθρου 3, οδτος καταθέτει δυνάμει της παρούσης 
παραγράφου χο^ριστόν ποσόν είκοσι χιλιάδων λιρών δι' ένα έκαστον 
τοιούτον κλάδον. 

(5) Ή Κεντρική Τράπεζα δέν αποδέχεται οιανδήποτε κατάθεσιν 
δυνάμει τής παρούσης παραγράφου ειμή μόνον κατόπιν πιστοποιήσε
ως του 'Υπουργού. 

2.—(1) Όσάκις, έπί τή αιτήσει οργανισμού τίνος προσώπων, μετά 
ή άνευ νομικής προσωπικότητος, ό Υπουργός ικανοποιείται δτι— 

(α) ό οργανισμός ούτος άσκεΐ ή προτίθεται νά άσκηση ασφαλί
σεις του κλάδου πυρός' και 

(6) δέν πράττει ούτω ειμή μόνον έπί τω τέλει αμοιβαίας ασφα
λίσεως τών μελών αυτού κατά ζημιών προκαλουμένων είς 
οίκοδομάς ή £τερα περιουσιακά στοιχεία ανήκοντα κατά κυ
ριότητα εις τά μέλη ή κατεχόμενα ύπ' αυτών, ό Υπουργός 
δύναται διά διατάγματος αύτοΰ νά διάταξη δπως αί ακόλου
θοι διατάξεις του παρόντος Νόμου, ήτοι— 

(i) τό εδάφιον (1) του άρθρου 7, καθ' ήν εκτασιν τούτο 
άφορα είς τήν ύποχρέωσιν δπως πρόσωπον τι είναι εται
ρεία έ'χουσα νομικήν προσωπικότητα' 

(ii) τό εδάφιον (4) του άρθρου 7' 
(iii) τό εδάφιον 2 (α) τού άρθρου 8' και 
(iv) τό άρθρον 33, 

καθ' ήν έ'κτασιν αύται, μη εκδοθέντος του διατάγματος( θά έτύγχα
νον εφαρμογής έπί του οργανισμού, μή έφαρμόζωνται έπ' αύτου, έφ' 
δσον ούτος δέν άσκεΐ ετέρας άσφαλιστικάς εργασίας πλην τών εργα
σιών τού κλάδου πυρός και τών συναφών προς τον έν λόγω κλάδον 
ασφαλιστικών εργασιών. 
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3. 'Οσάκις, επί τ ή αιτήσει οργανισμού τίνος προσώπων, μετά η ά
νευ νομικές προσωπικότητος, ό 'Υπουργός ικανοποιείται ότι— 

(α) ό οργανισμός ούτος ασκεί ή προτίθεται να άσκηση ασφαλί
σεις, είτε 'του κλάδου εργατ ικών άποζημιώσεωλ/, εϊτε του 
κλάδου θαλάσσης, αέρος, και μεταφορών' και 

(β) δεν πράττει οϋτω ειμή μόνον επί τω τέλει αμοιβαίας ασφα
λίσεως των μελών αύτοΰ κατά κινδύνων συναφών προς έμπο
ρικάς ή βιομηχανικάς αυτών επιχειρήσεις, 

6 Υ π ο υ ρ γ ό ς δύναται διά δ ιατάγματος αύτοΰ νά διάταξη δπως αί δια
τάζεις του παρόντος Νόμου (πλην των διατάξεοΗ' του άρθρου 34, του 
εδαφίου (2) του άρθρου 35 και ιου εδαφίου (1) ταυ άρθρου 37) καθ ' 
ην έκτασιν αυτάι, μη εκδοθέντος τοΰ δ ιατάγματος , θά έτύγχανον 
εφαρμογής επί του οργανισμού, μη έφαρμόζωνται έπ ' αύτον} εφ' δσον 
ούτος οέν ασκεί ετέρας άσφαλιστικάς εργασ ίας πλην τών εργασιών 
τοΰ κλάδου εργατ ικών αποζημιώσεων ή, α ν α λ ό γ ω ς της περιπτώσεως, 
του κλάοου θαλάσσης, αέρος και μεταφορών καί ι ώ ν συναφών προς 
τους εν λ ό γ ω κλάδους ασφαλιστικών εργασιών. 

4. 'Οσάκις τό δυνάμει του παρόντος Πίνακος έκδιδόμενον 
δ ιάταγμα άφορα εις έταιρείαν έγγεγραμμέλ/ην δυνάμει του περί Ε 
ταιρειών Νόμου, ήτις δεν έποίησεν εισέτι εναρξιν τών εργασιών αυτής, κεφ. Π3. 
ή δήλωσις ήτις δυνάμει τοϋ άρθρου 104 του ώς εϊρηται Νόμου κατα
τίθεται π α ρ ά τ ω Έ φ ό ρ ω Ε τ α ι ρ ε ι ώ ν προ της ενάρξεως τών εργασιών 
της εταιρείας, δέον όπως συνοδεύηται υπό αντιγράφου του Υπουργι 
κού δ ιατάγματος , κεκυρωμένου π α ρ ά τοΰ 'Εφόρου και περιέχοντος 
την οίκείαν ύπουργικήν άπόφασιν' το τοιούτον άντίγραφον κατατίθε
ται παρά τω Έ φ ό ρ ω 'Εταιρειών. 

5. Δ ι ά τ α γ μ α εκδοθέν δυνάμει τοΰ παρόντος Πίνακος ανακαλείται 
υπό τοΰ Υπουργοί)·

(α) τη αιτήσει τοΰ οργανισμού είς δν άφορα το δ ι ά τ α γ μ α ' η 
(β) εάν δ Υ π ο υ ρ γ ό ς δεν είναι πλέον ικανοποιημένος επί τών ζη

τημάτων βάσει τών όποιων εξεδόθη το δ ι ά τ α γ μ α ' η 
(γ.) εάν ό Υ π ο υ ρ γ ό ς ήθελε πεισθή δτι δεν έτηρήθη οιοσδήποτε 

τών εν τω διατάγματι. περιεχομένων δρων. 
6. ( Ι ) Τα δυνάμει της παραγράφου (Ί) τοΰ παρόντος Πίνακος 

κατατιθέμενο: παρά τη Κεντρική Τμαπέζη τοσά τοποθετούνται 
υπό της εϊρημέ.νης Τραπέζης, τή άδεια τοΰ Υπουργού , είς έγκεκριμέ
νας τοποθετήσεις, επιλεγόμενος ύπό της καταθέτιδος εταιρείας ' ό έκ 
τοιούτων τοποθετήσεων άποροέον τόκος καταβάλλεται ε!ς τήν εται
ρεία1.'. 

(2) Κατάθεσις οϋτω γενομένη άναφορικώς προς οιονδήποτε άσφα
λιστικόν κλάδον, δΓ δν απαιτείται δπως τηρήται χωριστόν άσφαλιστι
κόν απόθεμα, λογίζεται ώς συνιστώσα μέρος τοΰ εν λ ό γ ω αποθέμα
τος' οι δε τόκοι οΐτινες ήθελαν προκύψει έκ τοιαύτης καταθέσεως ή 
έκ τών χρεωγράφων είς ά αϋτη είναι εκάστοτε τοποθετημένη, μετα
φέρολ<ται ύπό της εταιρείας είς το εν λ ό γ ω απόθεμα. 

7.—(1) Δύνανται νά έκδοθώσι Κανονισμοί άφορώντες είς τά ακό
λουθα θέματα : αιτήσεις δι' έ'κδοσιν πιστοποιητικών, τήν διενέργειαν 
καταθέσεων, τήν τοποθέτησιν ή χρήσιν τοιούτων καταθέσεων, τήν κα
τάθεσιν χρηματιστηριακών αξιών ή ετέρων χρεωγράφων αντί χρημά
των, τήν καταβολήν τών εκάστοτε δεδουλευμένων τόκων έκ τών χρε
ωγράφων είς ά αί καταθέσεις είναι εκάστοτε τοποθετημένοι, τήν άνά
ληψιν και. μετσφοράν καταθέσεων' μέχρις οδ έκδοθώσιν οι τοιούτοι 
Κα\ονισμοί. ο.ί διατάξεις τ^ΰ Τε 'άρτ^υ Μέρους αί άφορώσαι είς κατα
θέσεις γενόμενος ύπό άσ ΐαλ ιστ ' κών εταιρειών δυνάμει τοΰ άρθρου 15, 
θά τυγχάνωσι.ν εφαρμογής, τηρουμένων τών ά ιαλογ ιών , καί επί κατα
θέσεων γενομένων δυνάμει τοΰ παρό\τος Πίνακος. 
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(2) Οί δυνάμει της υποπαραγράφου (1) εκδιδόμενοι Κανονισμοί, 
οί άφορώντες εις την άνάληψιν καταθέσεων, δέον δπως διαλαμβάνω
σι πρόνοιαν περί ά π α λ λ ^ γ ή ^ του οργανισμού έκ της προς διενέργειαν 
καταθέσεως υποχρεώσεως αύτχϋ, ή πρό\ο ιαν έπιτρέπουσαν εις τον 
όργανισμόν την άνάληψιν ήδη γενομένης καταθέσεως, εφ' δσον ό Υ
πουργός ήθελεν ίκανοποιηθή έν τω ιιρονοουμένω ύπό των Κανονισμών 
τρόπω— 

(α) δτι, έν τη περιπτώσει οργανισμού ασκούντος τον κλάδον γε
νικών εργασιών, μετά η άνευ του κλάδου μακροπροθέσμων 
εργασιών, ή αξία του ενεργητικού του όργανισμοΟ υπερβαί
νει το παθητικόν αύτοϋ κατά το έν άρθρω 33 προβλεπόμενον 
ποσόν' ή 

(β) έν τη περιπτώσει οργανισμού ασκούντος τον κλάδον μακρο
προθέσμων εργασιών ουχί δμως τόν γενικόν κλάδον εργα
σιών— 

(i) εάν οργανισμός υποχρεούται νά τηρή χωριστόν απόθεμα 
ή άποθέματα ( δτι ή αξ ία τών περιουσιακών στοιχείων 
του αποθέματος ή έκαστου έξ αυτών,. υπερβαίνει τάς 
υποχρεώσεις δι' ας τούτο δύναται νά διατεθή ( και δτι 
τό υπερβαίνον τιοσόν, ή έν περιπτώσει πλειόνων χωρι
στών αποθεμάτων, τό άθροισμα τών τοιούτων ποσών, 
δεν εΐναι έλασσον τών πεντήκοντα χιλ ιάδων λιρών' 

(ii) έάν ό οργανισμός ούδεμίαν τοιαύτην υποχρέωσιν ύπέ
χη, δτι ή αξία ~.cu ενεργητικού του οργανισμού υπερ
βαίνει τό π·::9η· ικόν σ.ύτοΰ κατά πεντήκοντα χιλ ιάδας 
λίρας . 

(3) Κατά πάντα ύπολογισμόν υποχρεώσεων, δστις ήθελε διενεργη
θή διά τους σκοπούς της υποπαραγράφου 2 (β ) ( λαμβάνονται υπ' δψιν 
και άπασαι αϊ ύπό αϊρεσιν και μέλλουσαι υποχρεώσεις . 

ΤΡΙΤΟΣ ΠίΝΑΞ 
ΚΑΝΟΝΕΣ Δ1ΕΠΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΙΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

("Αρθρα 2 (3) , 37) . 
'Ασφαλιστήρια Ζωής. 

Ί .  (1) Ή αξ ία ασφαλιστηρίου ζωής είναι ϊση προς τήν διαφοράν 
μεταξύ της προσηρμοσμένης παρούσης αξ ίας του ήσφαλισμένου πο 
σοΰ έπί τη βάσει τοΰ αναλαμβανομένου κινδύνου, περιλαμβανόμενοι 
παντός μερίσματος ή προσθέτου ποσού καταβληθέντος προ της ενάρ
ξεως της διαλύσεως, και ι ης παρούσης αξ ίας τών μελλοντικών ετη
σίων ασφαλίστρων. 

(2) Κατά τόν ύπολογισμόν παρούσης τινός αξ ίας τόσον τό έπι
τόκιον δσον και οί πίνακες ποσοστού θνησιμότητος καθορίζονται ύπό 
τοΰ δικαστηρίου. 

(3) Τό ύπολογισθησόμενον άσφάλιστρον δέον δπως είναι τοιούτον 
ώστε βάσει του ως άνω επιτοκίου και τιοσοστου θνησιμότητος νά είναι 
επαρκές ϊνα προνοήση διά τόν καλυπτόμενον ύπό του ασφαλιστηρίου 
κίνδυνον, εξαιρουμένου παντός ποσού προστιθεμένου εϊς τούτο λ ό γ ω 
εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων. 

Έτήσια ι πρόσοδοι (Annuities) 
2. Ή αξ ία ετησίας προσόδου (annuity) υπολογίζεται βάσει τών πι

νάκων τών χρησιμοποιουμένων ύπό της εταιρείας , ήτις εξέδωσε τήν 
έτησίαν πρόσοδον (:innuity) κατά τόν χρόνον της εκδόσεως ή, έφ' δσον 
δεν είναι δυνατή ή έξακρίβωσις τών τοιούτων πινάκων, ή χρήσις τού
των κατά τρόπον ίκανοποιουντα τό δικαστήριον, βάσει επιτοκίου και 
πινάκων θνησιμότητος εκάστοτε καθοριζομένων ύπό του δικαστηρίου. 
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: 'Ασφαλιστήρια κλάδου επενδύσεως ομολόγων και κλάδου 
αποσβέσεως αποθέματος. 

3.—(1) Ή αξία ασφαλιστηρίου κλάδου επενδύσεως ομολόγων ή 
κλάδου αποσβέσεως αποθέματος εΐναι ίση προς την διαφοράν μεταξύ 
της παρούσης αξίας του ήσφαλισμένου ποσού αναλόγως προς την 
ήμερομηνίαν ή ημερομηνίας καθ' ας τούτο καθίσταται πληρωτέον> πε
ριλαμβα\ομένου παντός μερίσματος ή προσθέτου ποσού καταβληθέν
τος προ της ενάρξεως της διαλύσεως, και της παρούσης αξίας των 
μελλοντικών ασφαλίστρων ή εισφορών. 

(2) Κατά τον ύπολογισμόν παρούσης τινός αξίας λαμβάνεται το 
υπό δικαστηρίου εκάστοτε καθοριζόμενον έπιτόκιον. 

(3) Τό ύπολογισθησόμενον άσφάλιστρον ή' εισφορά δέον δπως είναι 
τοιαύτη ώστε, βάσει τοΰ ως άνω επιτοκίου, νά είναι επαρκής ίνα προ
νοήση διά τό ήσφαλισμένον ύπό τοΰ ασφαλιστηρίου ποσόν, εξαιρου
μένου παντός ποσού προστιθεμένου εΙς τούτο λόγω εξόδων και λοι
πών επιβαρύνσεων. 

'Ασφαλιστήρια κλάδων πυρός, ατυχημάτων, μηχανοκινήτων 
οχημάτων, θαλάσσης, αέρος και μεταφορών. 

4. Ή αξία ισχύοντος ασφαλιστηρίου τών κλάδων πυρός, ατυχημάτων, 
μηχανοκινήτων οχημάτων, θαλάσσης, αέρος ή μεταφορών, είναι ίση 
προς τό μέρος του τελευταίου καταβληθέντος ασφαλίστρου, δπερ ανα
λογεί προς τό μη έκπνεΰσαν μέρος της περιόδου όναφορικώς προς ην 
κατεβλήθη τό άσφάλιστρον : 

Νοείται δτι ό κανών ούτος ουδόλως εφαρμόζεται καθ' δσον άφορα 
ασφαλιστήρια έπί εμπορευμάτων ή περιουσιακών στοιχείων ευρισκο
μένων έπί πλοίων ή αεροσκαφών, ή ασφαλιστήρια κατά τών κινδύνων 
μεταφοράς ή συναφών τοιούτων' ή αξία τοιούτων ασφαλιστηρίων υπο
λογίζεται ώς και πρίν ψηφισθή ό παρών Νόμος. 

5. Ή παρούσα.άξια περιοδικής τίνος πληρωμής δυνάμει ασφαλιστη
ρίου του κλάδου ατυχημάτων ή μηχανοκινήτων οχημάτων, εν περι
πτώσει ολικής μονίμου άνικανότητος( εΐναι Ίση προς ποσόν οπερ) έφ' 
δσον τούτο ήθελε τοποθετηθή εις τήν άγοράν εγκεκριμένης ύπό του 
δικαστηρίου ισόβιας προσόδου (life annuity), θά έπήρκει διά τήν άγο
ράν ετησίας προσόδου (annuity), ϊσης προς έβοομήκοντα πέντε επί τοΤς 
εκατόν της ετησίας αξίας της περιοδικής πληρωμής, έν πάση δέ έτε
ρα περιπτώσει, εν ύπό τάς περιστάσεις ευλογον μέρος του ώς άνω 
ποσοΰ. 

'Ασφαλιστήρια κλάδου εργατικών αποζημιώσεων. 
6. Ή αξία ισχύοντος ασφαλιστηρίου του κλάδου εργατικών αποζη

μιώσεων είναι ϊση προς τό μέρος του τελευταίου καταβληθέντος ασφα
λίστρου, δπερ avakoyei προς τό μή έκπνεΰσαν μέρος της περιόδου 
άναφορικώς προς ην κατεβλήθη τό άσφάλιστρον, όμοΰ μετά της πα
ρούσης αξίας εβδομαδιαίας πληρωμής έν τη περιπτώσει ασφαλιστη
ρίου προνοοΟντος τήν διενέργειαν εβδομαδιαίων πληραψών. 

7. Ή παρούσα αξία εβδομαδιαίας πληρωμής δυνάμει ασφαλιστη
ρίου του κλάδου εργατικών αποζημιώσεων, έν ή περιπτώσει ή άνικα
νότης του εργάτου άναφορικώς προς ην αύτη καταβάλλεται είναι 
ολική καΐ μόνιμος τοιαύτη, εΐναι ΐση προς ποσόν δπερ, έφ' δσον τούτο 
ήθελε τοποθετηθή εις τήν άγοράν εγκεκριμένης ύπό του δικαστηρίου 
ίσοβίας προσόδου (life annuity), θά έπήρκει διά τήν άγοράν ετησίας 
προσόδου (annuity) διά τον έργάτην ϊσης πρόο έβδομήκοντα πέντε έπι 
τοις εκατόν της ετησίας άξιας της εβδομαδιαίας πληρωμής, έν πάση 
δέ έτερα περιπτώσει, εν ύπό τάς περιστάσεις ευλογον μέρος του ώς 
άνω ποσού. 
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ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙ ΤΗΝ Ε Κ Τ Ι Μ Η Σ Ι Ν 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. 
("Αρθρον 37 (3).). 

Έ ν ή περιπτώσει εταιρεία υποκείμενη εις τάς διατάξεις του παρόν
τος Νόμου ήθελε διαλυθή ύπό του δικαστηρίου ή ύπό την έποπτείαν 
αύτου, δ εκκαθαριστής οφείλει όπως, καθ' δσον άφορα άπαντα τά πρό
σωπα άτινα εμφαίνονται έν τοις βιβλίοις της εταιρείας ως έχοντα δι
καίωμα τι ή συμφέρον έπί των εκδοθέντων ύπό της εταιρείας ασφα
λιστηρίων— 

(α) καθορίζη τήν άξίαν της υποχρεώσεως της εταιρείας προς 
έ'καστον τοιούτον πρόσωπον' καΐ 

(β) γνωστοποιή ταύτην είς τά ενδιαφερόμενα πρόσωπα έν ώ τρό
πω ήθελε τό δικαστήριον καθορίσει, 

πάν δε πρόσωπον είς δ έγένετο τοιαύτη γνωστοποίησις δεσμεύεται 
ύπό της ούτω καθορισθείσης αξίας, έφ' δσον δεν ήθελε διαμφισβητή
σει ταύτην καθ* δν τρόπον και εντός τοιαύτης προθεσμίας ως τό δι
καστήριον ήθελεν εκάστοτε καθορίσει. 

ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
("Αρθρον 61). 

Νόμοι Τροποποιήσεις 

Ό περί Εταιρειών Νόμος 
Κεφ. 113 

(α) Έ ν άρθρω 121 προστίθενται τά ακό
λουθα : 

«(4) Τό παρόν άρθρον δεν εφαρμόζεται 
έπί ασφαλιστικής εταιρείας, ήτις ήθελε συμ
μορφωθή προς τάς διατάξεις του εδαφίου 
(4) του άρθρου 26 τοΰ περί 'Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Νόμου του 1967/'. 
(β) Τό άρθρον 369 τροποποιείται ως ακο

λούθως : 
(α) έν έδαφίω (1) προστίθενται αί λέξεις 

«ή ασφαλιστικής εταιρείας» αμέσως 
μετά τάς λέξεις «τραπεζική εταιρεία» 
(έν τη πρώτη γραμμή)' 

(β) έν τω τέλει αύτου προστίθενται τά 
ακόλουθα εδάφια : 

«(5) Διά τους σκοπούς του παρόν
τος Νόμου εταιρεία, ήτις ήθε' 
λεν άσκή άσφαλιστικήν έπιχεί
ρησιν από κοινού μετά μιας ή 
πλειόνων έτερων επιχειρήσεων 
λογίζεται ασφαλιστική εταιρεία. 

(6) Τό παρόν άρθρον δεν εφαρμό
ζεται έπί ασφαλιστικής εταιρεί
ας υποκείμενης είς τάς διατά
ξεις του περί 'Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Νόμου του 1967, αϊ
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Νόμοι 

Ό περί Μηχανοκινήτων 'Οχη
μάτων ( 'Ασφάλεια υπέρ Τρί
του) Νόμος, Κεφ. 333. 

Τροποποιήσεις 

τίνες άφορώσιν εις την ύποχρέ
ωσιν της εταιρείας δπως κατ ' 
έτος καταθέτη λογαρ ιασμούς 
καί ίσολογισμόν, εφ' δσον ή 
εταιρεία συμμορφοΰται προς 
τάς έν λ ό γ ω διατάξεις». 

( γ ) Εις το Δεύτερον Μέρος του "Εκτου 
Πίνακος προστίθενται αί ακόλουθοι 
λέξεις μετά τήν λέξιν «κάτωθι» (έν τη 
τρίτη γραμμή) του ύπό τόν τίτλον «κε
κυρωμένα αντ ίγραφα λογαριασμών» 
κεφαλαίου—«ή ασφαλιστική εταιρεία, 
ήτις ήθελε συμμορφωθή προς τάς δια
τάξεις του εδαφίου (4) TCG άρθρου 26 
του περί Ασφαλιστ ικών 'Εταιρειών 
Νόμου του 1967.;·. 

(δ) Ή π α ρ ά γ ρ α φ ο ς 24 του Τρίτου Μέ
ρους τοΰ 'Ογδόου Πίνακος τροποποιεί
ται ως ακολούθως : 

(i) έν ύποπαραγράφω (1) προστί
θενται αί ακόλουθοι λέξεις αμέ
σως μετά τάς λέξεις «ασφαλι
στική εταιρεία» και προ του 
κόμματος έν τη πρώτη γ ρ α μ μ ή : 

«έν τη έννοια του περί 'Ασφα
λιστικών Ε τ α ι ρ ε ι ώ ν Νόμου τοΰ 
1967, ήτις υπόκειται καί συμ
μορφοΰται προς τάς διατάξεις 
του ώς άνω Νόμου, αΐτινες άφο
ρώσιν εις τήν κατάθεσιν π α ρ ά 
τω Έ φ ό ρ ω 'Ασφαλειών ίσολογι
σμοΰ καί λογαρ ιασμών κερδών 
καί ζημιών». 

(ii) διαγράφεται ή υποπαράγραφος 
(4)· 

(ε) Ό τίτλος τοΰ Δωδεκάτου Πίνακος τρο
ποποιείται διά τής παρενθέσεως τών λέ
ξεων «ΚΑΙ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν » αμέσως 
μετά τήν λέξιν «ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ». 

'Εν έδαφίω (1) τοΰ άρθρου 2 νά άντικατα
^ταθή ό ορισμός «ασφαλιστής» διά του άκολού
)ου : 

«ασφαλιστής» σημαίνει άσφαλιστικήν έται
ρείαν ή άσφαλιστήν (underwriter) έν τή έννοια 
τοΰ περί 'Ασφαλιστικών Ε τ α ι ρ ε ι ώ ν Νόμου 
τοΰ 1967, ήτις ασκεί τόν κλάδον μηχανοκινή
των οχημάτων 

Έτυιτώθη έν τφ Τυττογρα<ρεΙφ της Κυπριακής Δημοκρατίας, έ" Λευκωσία. 


