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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΏΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 1975 της 17ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1984 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

Ο περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμος του 1984 εκδίδεται διά δημο

σιεύσεως εις την επίσημον εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας συμ-

φώνως τω άρθρω 52 του Συντάγματος., 
Αριθμός 72 του 1984 

ΝΟΜΟΣ ΕΝΟΠΟΙΩΝ ΚΑΙ Τ Ρ ΟΠ ΟΠΟ Ι ΩΝ 
ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1980 
Η Βουλή; των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
1. Ο. παρών Νόμος δύναται να αναφέρηται ως ο περί Ασφαλιστι Συνοπτικός 

κών Εταιρειών Νόμος του 1984. τίτλος. 
2.—(1) Εν τω παρόντι Νόμω, εκτός εάν άλλως προκύπτη εκ του Ερμηνβία. 

κειμένου— 
«αλλοδαπός ασφαλιστής» σημαίνει αδειούχον ασφαλιστικήν ειται

ρείαν, ης η έδρα κείται εκτός της Δημοκρατίας, περιλαμβάνει 
δε αδειούχον ασφαλιστικήν εταιρείαν ήτις, καίτοι κέκτηται την 
έδραν αυτής εν τη Δημοκροττία, συνέοτη εκτός της Δημοκρατίας' 

«αναλογιστής», πλην της εν τω άρθρω 37 διαλαμβανομένης πε
ριπτώσεως, σημαίνει αναλογιστήν κατέχοντα τα καθωρισμένα 
προσόντα' 

«αντιπρόσωπος ασφαλειών» σημαίνει παν πρόσωπον, όπερ διά 
λογαριασμόν ασφαλιστικής τίνος εταιρείας άρχεται ασφαλιστικήν 
επιχείρησιν ή μετέρχεται οιανδήποτε πράξιν αφορώσαν εις την 
αποδοχήν προτάσεων προς συνσμολόγησιν ασφαλειών, την έκδοσιν 
ασφαλιστηρίων, την είσπραξιν ασφαλίστρων ή την διευθέτησιν των 
εξ ασφαλιστικών εργασιών απορρεουσών απαιτήσεων' 

«αντιπρόσωπος μεσιτών» σημαίνει πρόσωπον, όπερ ήθελεν ενεργεί 
ως αντιπρόσωπος μεσιτών εξουσιοδοτημένων υπό ενώσεως ασφα
λιστών (underwriters) όπως διεξάνωσιν ασφαλιστικάς εργασίας μετά 
•μελών της ενώσεως' 

«ασφάλειαι βιομηχανικού κλάδου ζωής» σημαίνει τον κλάδον 
συνομολογήσεως ασφαλίσεων επί ανθρωπινής ζωής, εφ* όσον τα 
ασφάλιστρα εν εκάστη περιπτώσει καθίστανται πληρωτέα ανά 
διαστήματα μη υπερβαίνοντα τους δύο μήνας, καταβάλλονται δε 
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εις εισπράκτορας επί τούτω οπτοστελλομένους υπό του ασφαλιστού 
εις έκαστον κάτοχον ασφαλιστηρίου, εις τον τόπον της διαμονής 
ή εργασίας αυτού' 

«ασφάλειαι κλάδου αποσβέσεως αποθέματος» σημαίνει τον κλά
ιδον συνομολογήσεως ασφαλιστικών συμβάσεων δυνάμει των οποίων 
ο εις των συμβαλλομένων αναλαμβάνει την υττοχρέωσιν όπως άμα 
τη παρόδω ωρισμένης χρονικής περιόδου ή διαρκούσης καθωρι
σμένης τινός χρονικής περιόδου, καταβάλη ωρισμένον χρηματικόν 
ποσόν ή ποσά εις ωρισμένον τι πρόσωπον, έναντι της από καιρού 
εις καιρόν καταβολής, ή υποσχέσεως καταβολής, ορισμένου ποσού 
παρά του ετέρου των συμβαλλομένων* 

«ασφάλειαι κλάδου ατυχημάτων» σημαίνει την έκδσσιν ασφαλι
στηρίων ή την δυνάμει τοιούτων ασφαλιστηρίων ανάληψιν ευθύνης 
επί τω συμβεβηκότι προσωπικών ατυχημάτων θανατηφόρων ή μη, 
παθήσεως ή νόσου, ή οιασδήποτε μορφής προσωπικού ατυχήματος, 
παθήσεως η νόσου' 

«ασφάλειαι κλάδου εργατικών αποζημιώσεων» σημαίνει την 
έκδοσιν ασφαλιστηρίων ή την δυνάμει τοιούτων ασφαλιστηρίων 
ανάληψιν ευθύνης προς ασφαλιστικήν κάλυψιν εργοδοτών, εις ην 
περίπτωσιν ούτοι ήθελον υπέχει ευθύνη ν προς καταβαλήν αποζη
μιώσεως εις εργάτας τελούντας εν τη υπηρεσία αυτών" ο όρος 
ουδόλως περιλαμβάνει οιονδήποτε κλάδον ασφαλειών, όστις ασκεί
ται δευτερευόντως και εν συνάφεια προς τους ασφαλιστικούς 
κλάδους θαλάσσης, αέρος και μεταφορών' 

«ασφάλειαι κλάδου ζωής» σημαίνει την έκδοσιν ασφαλιστηρίων 
επί ανθρωπίνης ζωής ή την'δυνάμει τοιούτων ασφαλιστηρίων ανά
ληψιν ευθύνης, ή την παραχώρησιν ετησίων προσόδων (annuities) 
επί ανθρωπίνης ζωής' ο όρος ούτος δεν περιλαμβάνει τας ασφα
λείας βιομηχανικού κλάδου ζωής" 

«ασφάλειαι κλάδου θαλάσσης, αέρος, και μεταφορών» σημαίνει 
την συνομολόγησιν και εκτέλεσιν ασφαλιστικών συμβάσεων, άλλως 
ή δευτερευόντως και εν συνάφεια προς έτερον τίνα ασφαλιστικόν 
κλάδον— 

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

(β) επί εμπορευμάτων ή παντός είδους περιουσιακών στοιχείων 
επί πλοίων ή αεροσκαφών" ή 

(γ) επί του ναύλου πλοίων ή αεροσκχχφών ή επί παντός συμ
φέροντος σχετιζομένου ή αφορώντος εις πλοία ή αερο
σκάφη," ή 

(δ) κατά ζημιών αίτινες ήθελον προκύψει εκ της χρήσεως ή 
συναφώς προς την χρήσιν πλοίων ή αεροσκαφών, περιλαμ
βανομένων και των υπέρ τρίτων κινδύνων" ή 

(ε) κατά κινδύνων συναφών προς την κατασκευήν, επισκευήν 
ή δεξαμενισμόν πλοίων, περιλαμβανομένων των υπέρ τρίτων 
κινδύνων ήΐ 

(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) 
περιλαμβανομένων ωσαύτως κινδύνων συναφών προς την 
ησφαλισμένην μεταφοράν, από της ενάρξεως αυτής μέχρι 
του τελικού προορισμού του καλυπτομένου υπό της ασφα
λείας' εν τω άνω όρω δεν περιλαμβάνονται κίνδυνοι, ων 
η ασφάλισις ανάγεται εις τον κλάδον ασφαλείας μηχανο
κινήτων ρχηΐμάτων" ή 
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(ζ) καθ' οιωνδήποτε ετέρων κινδύνων, ων η ασφάλισις συνήθως 
διενεργείται από—κβννου_.ή συναφώς προς οιανδήποτε εργα
σίαν εκ των αναφερομένων εις τας προηγουμένας παρα
γράφους του παρόντος ορισμού' 

«ασφάλειαι κλάδου μηχανοκινήτων οχημάτων» σημαίνει την επι
χείρησα/ συνομολογήσεως ασφαλιστικών συμβάσεων κατά ζημιών 
επαγόμενων εις μηχανοκίνητα οχήματα, ή κατά ζημιών,, αίτινες 
ήθελον προκύψει ως εκ της χρήσεως ή εν σχέσει προς την χρήσιν 
μηχανοκινήτων οχημάτων, περιλαμβανομένων και υπέρ τρίτων 
κινδύνων* 

«ασφάλειαι κλάδου πυρός», τηρουμένων των εν εδαφίω (4) δια
λαμβανομένων διατάξεων, σημαίνει την έκδοσιν ασφαλιστηρίων, 
ή την δυνάμει τοιούτων ασφαλιστηρίων ανάληψιν ευθύνης δι* απώ
λειας ή ζημίας προκαλουμένας υπό του πυρός ή συναφείς τοιαύτας' 

«ασφαλιστή ριον» ο όρος ούτος— 
(α) καθ' όσον αφορά εις ασφαλείας κλάδου ζωής ή βιομηχανι

κού κλάδου ζωής, περιλαμβάνει έγγραφον αποδεικνύον την 
συνομολόγησα/ συμβάσεως προς πληρωμήν ετησίας προσό
δου (annuity) επί ανθρωπίνης τινός ζωής' 

(β) καθ* όσον αφορά εις ασφαλείας των κλάδων ατυχημάτων, 
μηχανοκινήτων οχημάτων, θαλάσσης, αέρος και μεταφορών 
ή ασφαλείας κλάδου εργατικών αποζημιώσεων, περιλαμβά
νει οιονδήποτε ασφαλιστήριον δυνάμει ούτινος ανέκυψεν 
ήδη, ή δυνατόν να ανάκυψη οιαδήποτε ευθύνη* 

(γ) καθ' όσον αφορά εις τας ασφαλείας κλάδου επενδύσεως 
ομολόγων, περιλαμβάνει οιονδήποτε ομόλογον, πιστοποι
ητικόν, απόδειξα/ ή έτερον έγγραφον, όπερ ήθελεν απο
δεικνύει την μετά της εταιρείας σύμβασιν* 

«ασφαλιστήριον ζωής» σημαίνει παν έγγραφον δι* ούτινος ασφα
λίζεται η πληρωμή χρηματικού τίνος ποσού επί τω θανάτω (ουχί 
όμως επί θανάτω επισυμβαίνοντι εξ ατυχήματος μόνον) ή επί τινι 
ενδεχομένω οτφορώντι εις ανθρωπίνην ζωήν, ή οιονδήποτε έγγρα
φον αποδεικνύον την σύναψιν συμβάσεως, ης η ισχύς ήρτηται εκ 
της καταβολής ασφαλίστρων κατά τον λόγον διαρκείας ανθρω
πινής τινός ζωής* 

«ασφαλιστής» (underwriter) περιλαμβάνει πάντα όστις ήθελε κατο
νομάζεται εν τω ασφαλιστή ρ ίω ή ετέρα ασφαλιστική συμβάσει ως 
το πρόσωπον, όπερ υπέχει υποχρέωσιν όπως καταβάλη ή συνεισφέ
ρη εις την πληρωμήν του ασφαλιζομένου υπό του ασφαλιστηρίου 
ή της συμβάσεως χρηματικού ποσού* 

«ασφαλιστική εταιρεία» σημαίνει εταιρείαν ασκούσαν ασφαλιστι
κήν επιχείρησα/ απάντων ή τίνων των εν εδαφίω (1) του, άρθρου 
3 καθοριζομένων κλάδων* 

«αφερέγγυος», καθ' όσον αφορά εις ασφαλιστικήν τίνα εταιρείαν 
κατά τίνα σχετικήν ημερομηνίαν, σημαίνει ότι εφ* όσον ήθελον λη
φθή δικαστικά μέτρα διά την διάλυσιν της εταιρείας, το δικα
στήριον θα ηδύνατο συμφώνως ταις διατάξεσι των άρθρων 211 
και 212 του περί Εταιρειών Νόμου να αποφασίση, ή απεφάσισεν Κεφ. ιΐ3_' 
ήδη επί τούτου, ότι η εταιρεία ήτο ανίκανος κατά την εν λόγω ^ τ ο υ ] ^ ! 
ημερομηνίαν να εξόφληση τας οφειλάς αυτής ΐ7τ<χ>ΐ97ί 

«Γενικός κλάδος» σημαίνει ασφαλιστικήν επιχείρησα/ οιουδή
ποτε των εν άρθρω 3 καθοριζομένων κλάδων εξαιρουμένων των 
ασφαλιστικών επιχειρήσεων μακροπροθέσμων κλάδων" 

'«Δηιμσκροτία» οη'μαίνει την Κυπριακήν Δη'μσκρατίαν' 
«Διευθυντής» κέκτηται οίαν έννοιαν απέδωσεν αυτώ το άρθρον 

9 του παρόντος Νό'μου* 



1108 

Κεφ. 113. 
9 του 1968 

7 6 του TS 77 
17 του 1979>. 

Κβφ. 113. 
9 του 1968 

76 του 1977 
17 του 1979. 

Κβρ. 113. 
■ 9 του 1968 
76 του 1977 
17 του 1979. 

48/63 , 

«Δικαστήριον» σημαίνει το δυνάμει του άρθρου 209 του περίί 
Εταιρειών Νόμου αρμόδιον προς διάλυσιν εταιρείας δικαστήριον' 

«εγχώριον ασφαλιστήριον» σημαίνει ασφαλιστήριον εκδοθέν εντός; 
ή εκτός της Δημοκρατίας κατόπιν αιτήσεως γενομένης εις άντι
πρόσωπον μεσιτών ή αντιπρόσωπον ασφαλειών εις οιονδήποτε 
μέρος εν τη Δημοκρατία, περιλαμβάνει δε ωσαύτως παν <χσφαΚι~ 
στήριον ζωής εκδοθέν εκτός της Δημοκρατίας όπερ τη αιτήσει του 
κατόχου καθίσταται πληρωτέον εν τη Δημοκρατία, εφ' όσον ο 
κάτοχος ήθελεν εγγράφως συμφωνήσει όπως τούτο μη θεωρήτα* 
εγχώριον διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου* 

«εκτελεστικός διευθυντής» κέκτηται ο (αν έννοιαν απέδωσεν αυτώ 
το άρθρον 9 του παρόντος Νόμου' 

«επίσημος εφημερίς» σημαίνει την επίσημον εφημερίδα της Δημο
κρατίας" 

«εταιρεία» σημαίνει εταιρείαν, ήτις ήθελε συσταθή και εγγραφή 
δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου, εταιρείαν ή νομικόν πρόσωπον 
εκτός της Δημοκρατίας συσταθέν, ως και πάντα έτερον δυνάμει 
νόμου ονστοίθέντα οργανισμόν* 

«ετήσιαι πρόσοδοι επί ανθρωπινής ζωής» (annuities on human life) 
ο όρος ούτος ουδόλως περιλαμβάνει επιδόματα λόγω ορίου ηλι
κίας και ετησίας προσόδους (annuities) πληρωτέας εξ οιουδήποτε 
ταμείου συσταθέντος αποκλειστικώς επί τω τέλει ανακουφίσεως 
'και συντηρήσεως προσώπων νυν απασχολουμένων ή ποτέ απασχο
ληθέντων εις συγκεκριμένον τι επάγγελμα, επιτήδευμα ή εργα
σίαν, ή την ανακούφισιν ή συντήρησιν των εκ των ως άνω προσώ
πων εξαρτωμένων" 

«'Εφορος» σημαίνει τον δυνάμει του άρθρου 4 διοριζόμενον 
'Έφορον Ασφαλειών, περιλαμβάνει δε τον Βοηθόν 'Εφορον ή οιον
δήποτε έτερον υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διοριζόμενον δημό
σιον υπάλληλον* 

«'Έφορος Εταιρειών» σημαίνει τον Έφορον ως ούτος καθορί
ζεται εν άρθρω 2 του περί Εταιρειών Νόμου* 

«■κάτοχος ασφαλιστηρίου» σημαίνει πάντα όστις εκάστοτε νομί
μως κατέχει το ασφαλιστήριον προς εξασφάλισιν της μετά της 
εταιρείας συνομολογηθείσης συμβάσεως ή, καθ' όσον αφορά εις 
'ασφαλείας επενδύσεως ομολόγων, τον εκάστοτε νόμιμον κάτοχον 
του ομολόγου, πιστοποιητικού, οητοδείξεως, ή ετέρου εγγράφου 
δι* ου αποδεικνύεται η μετά της εταιρείας σύμβασις, και— 

(α) καθ* όσον αφορά εις ασφαλείας κλάδου ζωής ή βιομηχανι
κού κλάδου ζωής, περιλαμβάνει το εις ετησίαν πράσοδον 

|(Annuity) δικαιούμενο ν πρόσωπον' 
(β) καθ* όσον αφορά εις ασφαλείας των κλάδων οττυχημάτων, 

μηχανοκινήτων οχημάτων, θαλάσσης, αέρος και μεταφορών, 
■περιλαμβάνει το πρόσωπον εις ο οφείλεται οιονδήποτε χρη
ματιικόν ποσόν δυνάμει του ασφαλιστηρίου, ή εις ο δυνάμει 
του ασφαλιστηρίου είναι πληρωτέον, κάθ* εβδομάδα ή άλλως 
■πως περιοδικώς, οιονδήποτε ποσόν 

(γ) καθ' όσον αφορά εις ασφαλείας κλάδου εργατικών αποζη
μιώσεων, περιλαμβάνει το πρόσωπον εις ο οφείλεται οιον
δήποτε χρηματικόν ποσόν δυνάμει του ασφαλιστηρίου, ή εις 
ο δυνάμει του ασφαλιστηρίου είναι πληρωτέον χρηματικόν 
τι ποσόν καθ' εβδομάδα' 

«Κεντρική Τράπεζα» σημαίνει την Κεντρικήν Τράπεζαν της Κύ
πρου την ιδρυθείσαν δυνάμει του περί Κεντρικής Τραπέζης της 
Κύπρου Νόμου' 
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σκλάβος ασφαλιστικών εργασιών ποικίλης φύσεως» σημαίνει την 
* επιχείρησιν συνομολογήσεως ασφαλιστικών συμβάσεων, ήτις δεν 

σχετίζεται κατά κύριον λόγον ή εξ ολοκλήρου προς οιονδήποτε 
 έτερον ασφαλιστικόν κλάδον εκ των καθοριζομένων εν εδαφίω (1) 

του άρθρου 3* 
' «κλάδος επενδύσεως ομολόγων», επιφυλαττομένων των εν εδα

φίω (3) διαλαμβανομένων διατάξεων, σημαίνει την επιχείρησιν εκ
δόσεως πιστοποιητικών ομολόγων δυνάμει των οποίων η εταιρεία 
αναλαμβάνει την συμβατικήν ευθύνην όπως έναντι εισφορών πλη

χ ρωτέων περιοδικώς ανά διαστήματα ουχί πέραν των εξ μηνών, 
καταβάλη χρηματικόν τ ι ποσόν εις τον κάτοχον των ομολόγων 
κατά τ ίνα μελλσντικήν ημερομηνίαν ο όρος ούτος δεν διαλαμβάνει 
ασφαλείας κλάδους ζωής, βιομηχανικού κλάδου ζωής ή κλάδου 
αποσβέσεως αποθέματος* 

«μακροπρόθεσμοι κλάδοι» σημαίνει ασφαλιστικήν επιχείρησιν 
απάντων ή τίνων των ακολούθων κλάδων, ήτοι ασφαλείας κλάδου 
ζωής, βιομηχανικού κλάδου ζωής, κλάδου επενδύσεως ομολόγων 
και κλάδου αποσβέσεως αποθέματος, περιλαμβάνει δε, αναφορι
κώς προς οιανδήποτε ασφαλιστικήν εταίρείαν, ασφαλιστικάς εργα
σίας δευτερευόντως ασκουμένας εν συνάφεια προς οιονδήποτε τοι
ούτον κλάδον ασφαλειών* 

«'μεσίτης» (broker) σημαίνει πρόσωπον ή οργανισμόν προσώπων 
'μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος εξουσιοδοτημένων υπό ενώ

' σεως ασφαλιστών (underwriters) όπως διεξάγη ασφαλιστικάς εργα
σίας μετά μελών της ενώσεως" 

«οικονσμικόν έτος», καθ* όσον αφορά εις ασφαλί'στικάς Εται
ρείας, σημαίνει περίοδον δώδεκα μηνών εν τω τέλει της οποίας 
ισολογίζονται οι λογαριασμοί της εταιρείας ή, εφ' όσον δεν ήθελε 
χωρίσει τοιούτος ισολογισμός, σημαίνει το ημερολογιακόν έτος* 

«ρυθμιστής» (controller) κέκτηται οίαν έννοιαν απέδωσεν αυτώ το 
άρθρον 9 του παρόντος Νόμου* 

«τόκος» ο όρος ούτος περιλαμβάνει ωσαύτως και μερίσματα* 
«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργόν Οικονομικών της Δημοκρα

τίας. 
(2) Εν πάση περιπτώσει καθ* ην η λέξις «ζημία» αναφέρεται εν 

εδαφίω (1) δέον όπως ερμηνεύηται ως υπονοούσα ωσαύτως και 
απώλειαν ζωής ως και πρσσωπικήν βλάβην. 

(3) Οσάκις έναντι εισφορών πληρωτέων περιοδικώς ανά διαστή
ματα μικρότερα των εξ μηνών, φυσικόν τ ι πρόσωπον ή οργανισμός 
μετά ή άνευ νομικής προσωπικότητος (εξαιρουμένου παντός οργα
νισμού όστις ήθελεν είναι ή λογίζεται εγγεγραμμένος δυνάμει του πε
ρί Συντεχνιών Νόμου) αναλαμβάνει δια του ιδρυτικού αυτού εγγρά 71 του 1965 
φου ή άλλως πως όπως εις μελλσντικήν τίνα ημερομηνίαν καταβολή 22 του 1970. 
εις τον εισφορέα το ποσόν των γενομένων εισφορών πλέον δε τόκους 
επί του ως είρηται ποσού (ανεξαρτήτως του εάν ο εισφορεύς κέκτη
τ α ι το δικαίωμα όπως €ν τω μεταξύ απαίτηση επιστροφήν των γενο
μένων εισφορών), η επιχείρησις αύτη θα λογίζητάι δι* ,άπαντας τους 
σκοπούς του παρόντος Νόμου, ως ασφάλεια κλάδου επενδύσεως ομο
λόγων, το δελτίον, διβλίον ή έτερον έγγραφον εις ο τυγχάνουσι κατα
χωρήσεως α ι γενόμεναι εισπράξεις εισφορών ως το αποδείκνυαν την 
σύμβασιν έγγραφον, ο δε εισφορεύς ως κάτοχος ασφαλιστηρίου' εν 
πάση τοιαύτη περιπτώσει α ι διατάξεις του Τρίτου Πίνακος υπόκεινται Τρ[ τος 
εις τοιαύτας τροποποιήσεις ως ήθελεν εκάστοτε καθορισθή επί τω πίναξ. 
τέλει όπως αι αφορώσαι εις τον κλάδον επενδύσεως ομολόγων δια
τάξεις του εν λόγω Πίνακος εφαρμοσθώσιν εις την φύσιν της ως 
Είρηται επιχειρήσεως. 



mo 
(4) Διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ασφαλιστή ρ ιόν τι δεν 

λογίζεταιως ασφαλιστήριον κλάδου πυρός εκ μόνου του λόγου ότι 
μεταξύ των πλειόνων κινδύνων, οίτινες καλύπτονται υπό του ασφα
λιστηρίου καταλέγεται και ζημία εκ του πυρός. 

(5) Εις περίπτωσιν καθ' ην πρόσωπον τι ασκούν ασφαλιστική ν επι
χείρησιν ήθελε παύσει προ της 17ης Φεβρουαρίου 1969 την εν τη 
Δημοκρατία έκδοσιν νέων ασφαλιστηρίων, η είσπραξις ασφαλίστρων 
ή η διενέργεια πληρωμών δυνάμει ασφαλιστηρίων εκδοθέντων προ 
της ως είρηται ημερομηνίας δεν θεωρείται άσκησις ασφαλιστικής επι« 
χειρήσεως εν τη εννοία του παρόντος Νόμου' 

Εφαρμογή 3.—(!1) Επιφυλαττομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 
τουικχρόντος 0 π(χρών Νόμος τυγχάνει εφαρμογής επί πάσης, εντός ή εκτός της 

t*wu' Δημοκρατίας συσταθείσης ασφαλιστικής εταιρείας, ήτις ήθελεν ασκεί 
εν τη Δημοκροττία ασφαλιστικός εργασίας απάντων ή τίνων των ακο
λούθων κλάδων, ήτοι— 

(α)' ικλάδου 'ζωής' 
(β) βιομηχανικού κλάδου ζωής* 
(γ) ικλάδου επενδύσεως ομολόγων
(δ) κλάδου οπτοσβέσεως οπτοθέμοττος' 
(ε) 'κλάδου μηχανοκινήτων οχημάτων 

(στ) κλάδου πυρός' 
(ζ) κλάδου ατυχημάτων* 
(η) κλάδου θαλάσσης, αέρος, .μεταφορών' 
(θ) κλάδου εργοττικών οπχοζημιώσεων 
(ι) 'κλάδου ασφαλιστικών εργασιών ποικίλης φύσεως. 

κ«φ. 113. (2) Εταιρεία συνεστημένη και εγγεγραμμένη δυνάμει του περί 
76TOUi977 Εταιρειών Νόμου, ήτις ήθελεν ασκεί ασφαλιστικήν επιχείρησιν οιου
17 του 1979. δήποτε των εν εδαφίω (1) καθοριζομένων κλάδων εν οιονδήποτε 

τόπω εκτός της Δημοκρατίας, λογίζεται δι* απαντάς τους σκοπούς 
του ως είρηται εδαφίου ως εταιρεία ασκούσα τοιαύτην επιχείρησιν 
εν τη Δημοκρατία. 

(3) Ο παρών Νόμος ή οιαιδήποτε των διατάξεων αυτού δεν τυγχά
νουν εφαρμογής— 

(α) επί ασφαλιστικής εταιρείας, της οποίας το μετοχικόν κεφά
λαιον είναι τουλάχιστον £10,000, ην το Υπουργικόν Συμδού
λιον διά Διατάγματος αυτού δημοσιευομένου εν τη επισή'μω 
εφημερίδι της Δημσκροτάας ήθειλεν εξαιρέσει της εφαρμο
γής του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε διοπάξεων αυτού, 
έχον πεισθή ότι λόγω της φύσεως και της εκτάσεως των 
εργασιών αυτής είς τίνα ειδικόν κλάδον ή κλάδους ασφα
λειών αντενδείκνυται η εφαρμογή του παρόντος Νόμου ή 
οιωνδήποτε διατάξεων αυτού, ή ότι εφαρμογή τούτων είναι 
υπερμέτρως επαχθής διά την εν λόγω εταιρείαν, και το 
Υπουργικόν Σομδούλιον δύνοτται διά του αυτού ή μεταγε
νεστέρου Διατάγματος να επιβάλη τοιούτους όρους και περι
ορισμούς ως ήθελε κρίνει σκόπιμον 

(β) επί ενώσεως ιδιωτών ασφαλιστών (underwriters) εγκεκρι
μένης παρά του Υπουργού, ην το Υπουργικόν Συμβούλιον 
διά Διοαάγματος αυτού δημοσιευομένου εν τη επισή'μω εφη
μερδδι της Δημοκρατίας ήθελεν εξαιρέσει της εφαρμογής 
του παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε διοττάξεων αυτού, ήτις 
ήθελεν είναι ένωσις ωργανωμένη. κατά το σύστημα το γνω
στόν ως Λλόυδς* διά του τοιούτου συστήματος έκαστον μέλος 
■συνδικάτου της ενώσεως υπέχει ευθύνην δι' εν χωριοτόν 
μέρος του ποσού του ησφαλισμένου δι' εκάστου ασφαλιστή
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ρίου προσυττογραφομένου υπό του εν λόγω συνδικάτου, irepu 
ωρισμένην ή ανάλογον προς το ολυκόν ούτω ασφαλιζάμενον 
ποσόν" τα άνω ισχύουσα/ υπό την προϋπόθεσα/ ότι τηρούνται 
αι εν τω Πρώτω Πινάκι του παρόντος Νόμου εκτιθέμεναι και Πρώτος 
επί τοιούτων ενώσεων τυγχάνουσαι εφαρμογής διατάξεις. πίναξ. 

Μέρος Δεύτερον  ΕΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ Ν 
ΣΩΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 

4. Το Υπουργικόν Συμβούλιον διορίζει δημόσιον τίνα υτιάλληλον Έφορος 
ως Έφορον Ασφαλειών δι' απαντάς τους σκοπούς του παρόντος 
Νόμου, δύναται δε να διορίση ή εξουσιοδότηση έτερον δημόσιον 
υττάλληλσν ως βοηθόν αυτού. 

5«—ί(1) Διά γνωστοποιήσεως δημοσιευθησο.μένης εν τη, επισήμω καθίδρυσις 
βφηιμερί'δι τη;ς ίΔηιμοκρατίας ο Υπουργός διορίζει Συμβουλευτικόν καΓσυγ
Σώ.μα 'Ασφαλειών συγκειΊμενον εξ επτά μελών, και απαρτιζόμενον κρότησις 

— λευτικού 
(α) τριών ιτροισώπων ιπροεοχο μένων εκ της ΐΔηΐμοσίας Υπηρε Σώματος 

;σίας· κλι1· 
(β) τεσσάρων προσώπων αντιπροσωπευόλτων κατ' ίσον λόγον 

εν τω ΣυμΙβουλευτικώ Σώματι τα συμφέροντα ιτων εργο
δοτών, εργοδο'του,ιμένων ικοτι ασφαλιστικών εταιρειών. 

(2) Το Συμβουλευτικόν Σώμα εκλέγει εκ των ιμελών αυτού ως 
Ήρόιεδρον, καθορίζει δε την διαδικαισίαν,, ήτις ή|θελε διέπει τας 
ιδίας αυτού συνεδρίας και εργασίας. 

(3) Τα μέλη: του Συμβουλευτικού Σώματος διορίζονται διά πε
ρίοδον δύο ετών, δύνανται όιμως να βπαναδιοιρίζωνται μετά την 
λήξιν της θητείας αυτών: 

•Νοείται ότι ο Υπουργός δύναται, δι* εύλογον αιτίαν, να προ'βή 
εις την ιταύσιν οιουδήποτε μέλους του Συίμ'δουλευ,τικού Σώματος, 
μετά την οποίαν διορίζεται νέον μέλος διά την μη εκπνεύσασαν 
περίοδο ν θητείας του ούτω τταυθέντος μέλους., 

(4) Ο Υπουργός δύναται καθ' οιονδήποτε χρόνον να αποδεχθή 
την παραίτη:σιν οιουδήποτε μέλους του Συμβουλευτικού 'Σώματος, 
■μετά την οποίαν διορίζεται νέον ιμέλος διά την μη εκπνεύσασαν 
περίοδον θητείας του παραιτηθέντος μέλους. 

(5) Επί τω θανάτω οιουδήποτε μέλους· του Συμβουλευτικού Σώ
ματος, διορίζεται νέον ιμέλος διά την μη εκπνεύσασαν θητείαν του 
αποΐβιώισαντος μέλους. 

(6) Τέσσαρα των μελών του Συμβουλευτικού Σώματος συνιστώ
σα/ απαρτίαν. 

(i7) Ουδεμίίχ πράξις ή; διαδικασία του Συμβουλευτικού !Σώματος 
θα θεωρήται άκυρος 'λόγω της υπάρξεως κενής θέσεως εις το Συμ
βουλευτικόν Σώιμα, εφ' όσον ο αριθμός των ενεργών με'λών δεν 
είνΟΊ κατώτερος των τεσσάρων. 

<6. Το Συμβουλευτικόν Σώμα κέκτηται αρμοδιότητα όπως συμ Αρμοδιόττττες 
<5ουλεύη τον Υπόυργόν— Συμβου

/ Λ ι ~ » , ^, , · f λευτικοό 
(α) γενικώς επι της εφαρμογής του παρόντος Νομού ως και ε*πι Σώματος 

παντός δυνάμει τούτου γ€νσμένου Κανονισμού* 
(β) ειτί ζητημάτων αφορώντων εις την ασφάλισα/ εν γένει. 
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)οοεμία 
:σκησις 
:σφαλιστικής 
πιχειρήσεως 
.•νευ αδείας. 
λεύτερος 
ΙΙναξ, 

Κεφ. 113. 
9 του 1968 

'6 του 1977 
7 του 1979. 

(εφ. 113. 
9 του 1968 

'6 τοο 1977 
7 του 1979. 

Μέρος ΤρΓτον.  Π Ε Ρ Ι Ο Ρ Ι Σ Μ Ο Ι ΕΠΙ ΤΗΣ Α Σ Κ Η Σ Ε Ώ 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) Επιφυλαττσμένων των εν εδαφίω (3) του άρθρου 3 διατά
ξεων ως και των εν τω Δευτέρω Πίνακι τοιούτων, δεν είναι δυνατή 
η εν τη Δημοκρατία— 

(α) άσκησις ασφαλιστικής επιχειρήσεως οιουδήποτε των εν εδα
φίω ( Ί ) του άρθρου 3 καθοριζομένων κλάδων ειμή υπό 
ασφαλιστικής εταιρείας λειτουργούσης δυνάμει και συμφώ
νως προς τους όρους αδείας παρασχεθείσης αυτή δυνάμει 
του άρθρου 8 διά τίνα κλάδον ασφαλιστικής επιχειρήσεως, 
επιφυλαττσμένων των διατάξεων της παραγράφου (β) του 
παρόντος εδαφίου* 

(β) άσκησις ασφαλιστικής επιχειρήσεως κλάδου ζωήςή βιομη
χανικού κλάδου ζωής εν συνδυασμό προς οιασδήποτε διευ
θετήσεις αποσκοπούσας ή έχουσας ως αποτέλεσμα την παρο
χήν διευκολύνσεων εις τον κάτοχον ασφαλιστηρίου, διά συμ
μετοχή ν, ως δικαιούχον δυνάμει τραστ (trust) εις κέρδη ή 
εισοδήματα προερχόμενα εκ της κτήσεως κατοχής, διαχει
ρίσεως ή διαθέσεως χρεογράφων οιασδήποτε φύσεως ή οιασ
δήποτε άλλης φύσεως ιδιοκτησίας, άνευ ειδικής προς τούτο 
'αδείας κα ι συμφώνως προς τους όρους ταύτης, χορηγούμε
νης υπό του Εφόρου τη εγκρίσει του Υπουργού υπό τας 
καθωρισμένας προϋποθέσεις, δυνάμει Κανονισμών. 

Α ι διατάξεις του παρόντος Νόμου αι αφορώσαι εις την έκδοσιν, 
τροποποίησα/ ή ακύρωσιν αδείας εφαρμόζονται, τηρουμένων των 
αναλογιών, και εις οιανδήττοτε άδειαν χορηγουμένην επί τη βάσει 
της παρούσης παραγράφου: 

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι διαλαμβανομένων ακυροί ή 
καθιστά ουχί εκτελεστήν σύμβασίν τίνα συναφθείσαν ή ασφαλιστή
ριον εκδοθέν κατά παράβασιν του παρόντος εδαφίου. 

(2) Εάν πρόσωπον τ ι παραλή τας διατάξεις του εδαφίου (1) του 
παρόντος άρθρου— 

(α) εφ* όσον δεν πρόκειται περί νοιμικού προσώπου, το πρόσω
πον τούτο είναι ένοχον αδικήματος και εν περιπτώσει κατα
δίκης υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν 
τας χιλίας λίρας, ή εις φυλάκισιν διά διάστημα μη υπερβαί
νον τα δύο έτη, ή εις αμφοτέρας τας ποινάς της φυλακίσεως 
και της χρηματικής τοιαύτης' 

(β) εφ* όσον πρόκειται περί νομικού προσώπου— 
(ι) το δικαστήριον δύναται να διάταξη διάλυσιν του εν 

λόγω νομικού προσώπου δυνάμει του περί Εται
ρειών Νόμου, τη αιτήσει του Εφόρου υποβαλλομένη 
κατόπιν αδείας του δικαστηρίου' 

( ι ι)πας όστις καθ* ον χρόνον εγένετο η παράβασις ήτο 
•μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντής, 
γραμματεύς ή έτεροςανώτερος: υιπάλληΐλος ή· αντι
πρόσωπος του νομικού προσώπου είναι ένοχος αδι
κήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόκειται 
εις /τας εν παραγράφω (α), προνοουμένας ποινάς, 
εκτός εάν απόδειξη ότι η, /παράβασις εγένειτο τη 
αγνοία αυτού ή ότ ι κατέβαλε την προισήκουσαν 
επιμέλειαν όπως επιτυχή την παρεμπόοισιν της εν 
λόγω παρ'α'βάσεως.· 

(3) Κανονισμοί γενόμενοι δυνάμει του άρθρου 333 του περί Εται
ρειών Νόμου δύνανται να διέπωσι την ακολουθητέάν διαδί'κασίαν εις 
δικαστικά μέτρα λαμβανόμενα δυνάμει της παραγράφου (β) ( ι) του 
εδαφίου (2 ) . 
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(4) Επιφυλαττομένων των διατάξεων του Δευτέρου Πίν«κος, η 
δυνάμει του άρθρου 104 του περί Εταιρειών Νόμου οπταιτου'μενη κεφ. 113. 
δήλωσις, ήτις επιδίδεται τω Εφόρω Εταιρειών πριν ή η εταιρεία εις 9 του 1968 
ην το εν λόγω άρθρον αφορά ποιήση έναρξιν των εργασιών αυτής, 76 του 1977 
περιέχει βεβαίώσιν του γεγονότος ότι είναι καταδεδλη'μέναι διακόσιοι 17 τοα 19?9· 
τουλάχιστον χιλιάδες λίραι εκ του μετοχικού κεφαλαίου αυτής εις 
την περίπτωσιν εταιρείας (εξαιρουμένων εταιρειών εφ* ων ο παρών 
Νόμος δεν τυγχάνει εφαρμογής) εγγεγραμμένης μετά την έναρξιν 
της ισχύος του παρόντος Νόμου, εις τους σκοπούς της οποίας περι
λαμβάνεται η άσκησις ασφαλιστικής επιχειρήσεως οιουδήποτε των 
εν εδαφίω (1) του άρθρου 3 καθοριζομένων κλάδων. 

8.—(1) Αι αιτήσεις προς παροχήν αδείας ασφαλιστού είς τίνα Παροχή 
κλάδον ασφαλειών υποβάλλονται εις τον Έφορον εν τω καθωρι αδείας εις 
σμένω τύπω, συνοδεύονται δε υπό του νενομισμένου τέλους και των αοφαλιοτα^ 
εκάστοτε καθοριζομένων εγγράφων. 

(2) Εφ' όσον ο 'Εφορος ήθελεν ιχανοποιηθή καθ* όσον αφορά 
εις την υποβαλούσαν την αίτησιν εταιρείαν ότι — 

(α) αύτη κέκτηται καταδεδληιμένον μετοχικόν κεφάλαιον διακο
σίων τουλάχιστον χιλιάδων λιρών* 

(β) το περιθώριον φερεγγυότητος της εταιρείας δεν είναι τοιού
τον ώστε η εταιρεία να θεωρήται δυνάμει του άρθρου 36 ανί
ικανος να εξόφληση τας οφειλάς αυτής^ 

(γ) ο κλάδος ασφαλειών εις ον αφορά η αίτησις θα ασκήται 
υπό της εταιρείας συμφώνως προς τας υγιείς ασφαλιστικάς 
αρχάς' 

(δ) αύτη έχει αντασφαλισθή ή έχει προδή εις διευθετήσεις διά 
να αντασφοιλισθή παρ* ετέρα ασφαλιστική ή αντασφαλιστιχή 
εταιρεία αναφοριχώς προς ασφαλιστήρια εκδοθέντα ή εκδο
θησόμενα υπ' αυτής ή ότι αύτη δικαιολογείται όπως μη 
ιαντασφαλισθή ή προβή εις διευθετήσεις διά να αντασφαλι

(ε) η επωνυμία της εταιρείας δεν είναι η αυτή μετά της επωνυ
μίας ετέρας εταιρείας, ήτις έτυχεν= ήδη αδείας δυνάμει του 
παρόντος άρθρου, ή μετά της επωνυμίας εταιρείας, ήτις 
νομίμως ήσκει ασφαλιστικήν επιχείρησιν εν τη Δημοκρατία 
κατά τον χρόνον ενάρξεως της ισχύος του παρόντος Νόμου 
(ή τοσούτον προσομοιάζει προς. τοιαύτην επωνυμίαν ώστε 
να δύναται να αγάγη εις πλάνην ή να προκαλέση σύγχυσιν) 
εκτός εάν εις αμφοτέρας τας περιπτώσεις η ήδη φέρουσα 
την επωνυμία^ εταιρεία είναι υπό διάλυσιν, ή πρόκειται να 
διαλυθή, ή έπαυσεν ή πρόκειται να παύση την άσκησιν ασφα
λιστικής επιχειρήσεως εν τη Δημοκρατία, συναινεί δε όπως 
παραχωρηθή τη αιτητρία εταιρεία άδεια υπό την ως είρηται 
'επωνυΐμίαν' και 

(στ) συμμορφούται προς τας διατάξεις του άρθρου 9, 
ούτος παρέχει τη εταιρεία άδειαν ασφαλιστού περί τον αιτηθέντα 
κλάδον ασφαλειών, γνωστοποιεί δε αναλόγως το γεγονός εις την 
υπαβαλούσαν την αίτησιν εταιρείαν. 

(3)—(α) Η παράγραφος (α) του εδαφίου (2) δεν τυγχάνει εφαρ
μογής μέχρι της 5ης Ιουνίου, 1985, επί ασφαλιστικής εταιρείας ήτις 
κατά ,τόν χρόνον ενάρξεως της ισχύος του1 παρόντος εδαφίου, ήσκει 
ασφαλιστικήν επιχείρηση/ εν τη /Δημοκρατία εις τον κλάδον εις ον 
αφορά η γενομένη αίτησις και ης το κατα&ειδλημένον μετοχικόν κε·ν 
φάλαιον είναι μικρότερον του· ποσού των £200,000' 

(β) εν τη ενασκήσει της διακριτικής εξουσίας ην κέκτηται δυνάμει 
του εδαφίου (2) ο ' Εφορος δύναται τη εγκρίσει του Υπουργού όπως 
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διά περίοδον μη υπερβαίνουσαν τους εξ μήνας μη ειμμείνη εις την 
εφαρμογήν των διατάξεων της παραγράφου (β) του εν λόγω εδαφίου, 
ε*φ' όσον ήθελεν ούτος ικανοποιηθή εκ στοιχείων παρασχεθέντων αυτώ 
υπό της αιτητρίας εταιρείας, ότι η εταιρεία είναι άλλως φερέγγυος, 
εν τη περιπτώσει δε εταιρείας ης η έδρα κείται εις ετέραν χώραν 
εκτός της Δημοκρατίας, ότι η εταιρεία συνάδει προς τους ασφαλι
στικούς νόμους της ως είρηται χώρας, νοουμένου ότι η περίοδος των 
εξ :μηνών δεν τυγχάνει εφαρμογής: μέχρι της 5ης Ιουνίου, 1985 επί 
ασφαλιστικής εταιρείας ήτις αναφέρεται εις την πα,ράγραφον (α) 
του παρόντος εδαφίου. 

(4) Επιφυλατταμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), εφ' όσον 
ο 'Εφορος δεν ήθελεν ικανοποιηθή περί τίνα ή πλείονας των εν 
εδαφίω (2) εκπεφρασμένων όρων, ούτος θα κοινοποιή τη αιτητρία 
εταιρεία προσηκόντως ητιολογημένην έγγραφον απόφασιν αυτού 
όπως απόρριψη την γενσμένην αίτησιν, θα γνωστοποιή δε συγχρόνως 
εις αυτήν ότι δυνάμει του άρθρου 9 ή του άρθρου 14, αναλόγως 
της περιπτώσεως, δύναται να προσδάλη δι' εφέσεως την τοιαύτην 
onroxpwoivj 

Άρνησις 9.—(1) Ο Έφορος δ&ν θα παρέχη δυνάμει του άρθρου 8 άδειαν 
παροχής ε[ς τ ι ν α εταιρείαν εκτός εάν οιονδήποτε μέλος του 'διοικητικού συμ
ασφαλιστάς βουλίου, ρυθμιστής '(controller), είλεγκτής, διευθυντής ή οιοσδήποτε 
ειςωρισμένας εν άρθρω 30 προ'&λεπόμενος ανώτερος λειτουργός της εταιρείας, 
περιστάσεις. ικανοποιή τοιαύτα κριτήρια και, προϋποθέσεις ως ήθελον καθο

ρισθή. 
!(2) Εν τω παρόντί άρθρω «ρυθμιστής» (controller) εν σχέσει προς 

εταιρείαν σημαίνει— 
(α) διευθύνοντα σύμβουλον της εταιρείας ή νομικού προσώπου 

του οποίου αύτη είναι 'εξηρτημένη εταιρεία* 
(β) εκτελεστικό ν διευθυντήν της εταιρείας ή νομικού προσώπου, 

όντος ασφαλιστικής εταιρείας, του.οποίου αύτη είναι εξηρ
τημένη, εταιρεία* 

(γ) πρόσωπον— 
(ι) συμφώνως προς τας οδηγίας και εντολάς του οποίου 

είθισται· να ενεργούν άπαντα ή ωρισμένα ' εκ των 
ιμελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ή 
του νομικού προσώπου του οποίου αύτη είναι εξηρ
τημένη εταιρεία* ή) 

(ιι) όπερ, είτε μόνον €ίτε μεθ'· οιουδήποτε συνδεδεμένου 
προσώπου ή προσώπων δικαιούται να ασκή ή, να 
ελέγχη την άσκησιν, του ενός τρίτου και πλέον των 
ψήφων εις οιανδήποτε γενικήν συνέλευσιν της εται
ρείας ή του νομικού προσώπου του οποίου αύτη είναι 
εξηρτηΐμένη εταιρεία. 

(3) Εν τω παρόντι άρθρω «διευθυντής» εν σχέσει προς εταιρείαν 
σημαίνει πρόσωπον (πλην του εκτελεστικού διευθυντού) απασχο
λούμενον υίπο της εταιρείας όπερ, υπό την άμεσον εξουσίαν μέλους 
Διοικητικού Συμβουλίου ή εκτελεστικού διευθυντού της εταιρείας— 

ι (α) ασκεί διευθυντικά καθήκοντα' ή 
(β) είναι υπεύθυνον διά την τήρησιν λογαριασμών ή ετέρων 

βιβλίων της εταιρείας, 
μη ον πρόσωπον του οποίου τα καθήκοντα αφορούν αποκλειστικώς 
εις εργασίας διευθυνομένας εκ τίνος τόπου εργασιών έξωθι της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 

(4) Τηρουμένου του κατωτέρω εδαφίου (6), εν τω παρόντι άρθρω 
«εκτελεστικός διευθυντής» εν σχέσει προς εταιρείαν ή νομικόν πρό
σωπον του οποίου αύτη είναι εξηρτημένη εταιρεία, σημαίνει πρό
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σωπον απασχολούμενον υπό της εταιρείας ή του νομικού προσώπου 
όπερ, είτε μόνον είτε από κοινού μεθ' ενός ή περισσοτέρων προ
σώπων, είναι υπεύθυνον οπό την άμεσον εξουσίαν των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου δια την διεύθυνσίν πασών των ασφαλή 
στικών εργασιών της εν λόγω εταιρείας ή του νομικού προσώπου. 

(5) Εν τω παρόντι άρθρω «συνδεδεμένο ν πρόσωπον» εν σχέσει 
προς οιονδήποτε πρόσωπον σημαίνει— 

(α) την σύζυγον ή τον σύζυγον ή ανήλικον υιόν ή θυγατέρα 
του εν λόγω προσώπου" 

(β) οιανδήποτε εταίρείαν της οποίας το πρόσωπον τούτο είναι 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου·* 

(γ) οιονδήποτε πρόσωπον όπερ είναι υπάλληλος ή συνέταιρος 
του εν λόγω προσώπου" 

(δ) εάν το πρόσωπον τούτο είναι εταιρεία— 
(ι) οιονδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της 

εταιρείας ταύτης"1 

(it) οιανδήποτε εξηρτημένην εταιρείαν της εταιρείας 
,ταυτης" 

(ιιι) οιονδήποτε μέλος Διοικητικού Συμβουλίου ή υπαλ
λήλου οιασδήποτε τοιαύτης εξηρτηΐμένης εταιρείας* 

και διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «υιός» περιλαμβάνει 
προγονόν και υιοθετηθέντα υιόν, «θυγατέρα» περιλαμβάνει προγο
νήν και υιοθετηθείσαν θυγατέρα. 

(6) Εν σχέσει προς εταιρείαν συσταθείσαν εκτός της Κυπριακής 
Δημοκρατίας— 

(α) η εν ΐπαραγράφω (α) του ανωτέρω εδαφίου (2) μνεία του 
διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας περιλαμβάνει .και 
μνείαν προσώπου όπερ είναι διευθύνων σύμβουλος της εται
ρείας ταύτης εν σχέσει προς εκείνας εκ των ασφαλιστικών 
εργασιών αυτής αίτινες διεξάγονται εντός της Δημοκρα
τίας" και 

(β) η εν ιπαραγράφω (Ρ) του ocvcdtipfco εδαφίου μνεία του εκτε
λεστικού διευθυντού της εταιρείας περιλαμβάνει .και μνείαν 
προσώπου απασχολουμένου υπό της εταιρείας όπερ, είτε 
μόνον είτε από κοινού μεθ' ενός ή περισσοτέρων προσώπων, 
είναι υπεύθυνον (ανεξαρτήτως εάν τούτο είναι υπό 
την άμεσον εξουσίαν των μελών του Διοικητικού Συμβου
λίου) διά την διεύθυνσίν πασών των ασφαλιστικών epyct* 
σιών των διεξαγόμενων υπό της εταιρείας εντός της Δημο
κρατίας αλλά, εάν ούτος είναι υπεύθυνος επίσης διά την 
διεύθυνσίν ασφαλιστικών εργασιών διεξαγόμενων υπ' αυτής 
αλλαχού, μόνον εφ* όσον δεν υπάρχει οιονδήποτε υφιστά
ιμενον αυτού πρόσωπον όπερ είναι υπεύθυνον διά την διεύ
θυνσίν πασών των εργασιών των διεξαγόμενων υπ* αυτής 
εν τη Δημοκρατία* 

(7) Αι ιπροηγούμεναι διατάξεις του παρόντος άρθρου θα ισχύουν 
εν σχέσει προς εγγεγραμμένην ένωσιν προσώπων ή οργανισμόν άνευ 
νομικής προσωπιικότητος ως ισχύουν και εν σχέσει προς εταιρείαν. 

ι(8) Παν πρόσωπον θιγόμενο ν υπό τίνος αποφάσεως του Εφόρου 
αποιρριπτούσης αίτησιν διά παροχή.ν αδείας δύναται,, εΜτός1 τριά
κοντα ημερών από της γνωστοποιήσεως του Εφόρου, να υποβάλη 
έφεισιν προς τον Ύπου,ργόν εγγράφως όστις, αφού ζήτηση; συμβου-
λήν εκ μέρους του* Συμβουλευτικού Σώματος Ασφαλειών δύναται 
είτε να ακύρωση ή ινα επικύρωση την απόφασιν του Εφόρου. 
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Διάρκεια 
αδείας. 

Λκύρωσις 
αδείας 
απόκειται 
εις έφεσιν. 

10. Επιφυλαττο μένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου, ώδε κ? 
παρασχεθείσα δυνάμει του άρθρου 8 παραμένει εν ισχύ ι διά περίο
δον ενός έτους από της εκδόσεως αυτής και υπό την αυτήν επιφύ
λαξιν, υπόκειται 'κατ' έτος εις ανανέωσιν τη '.καταβολή του νενομι
σμένου τέλους. 

11.— (1) Ο Έφορος δι' ητισλογημένης αυτού εγγράφου πράξεως 
γνωστοποιεί εγγράφως εις την ενδιαφερόμενη ν ασφαλιστικήν εται
ρείαν ότι προτίθεται να προΐβή εις ακύρωσιν της παρασχεθείσης 
αυτή αδείας, εάν ικαθ' οιονδήποτε χρόνον— 

(α) ούτος ήθελεν ικανοποιηθήί— 
(ι) ότι εάν η εταιρεία ήθελεν υποβάλει αίτησιν αδείας 

ασφαλιστού, αύτη θα απεκλείετο συμφώνως ταις 
διατάξεσι των παραγράφων (α) , (Β), (γ) και (ε) 
του' εδαφίου (2) του άρθρου 8, ϋπό την επιφύλαξιν 
εν ιταση περιπτώσει των διατάξεων του εδαφίου (3) 
του αυτού άρθρου, τοιαύτης αδείας διά τον ασφα
λιστικών κλίάδον δι' ον κατέβει άδειαν" ή 

(ιι) ότι η εταιρεία παρέλειψε να κατάθεση παρ' αυτώ 
οιονδήποτε έγγραφον συμφώνως ταις διατάξεσι 
του άρβρου> 28* ή 

(ιιι) ότι, μετ* εξέτασιν οιουδήποτε εγγράφου ή λογαρια
σμών υποβαλλομένων αυτώ δυνάμει των διατάξεων 
του παρόντος 'Νόμοι) ή των δυνάμει τούτου γενομέ
νων 'Κανονισμών, ικαι λαμβανομένης υπ' όψιν της 
οικονομικής της εταιρείας 'καταστάσεως, αύτη ενδέ
χεται να ικαταστή ανίκανος εν τη εννοία του άρ
θρου 38 όπως εξόφληση τας οφειλάς αυτής' ή! 

(ιν) ότι η εταιρεία παρέλειψε να συμμορφωθή προς τίνα 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου ή του ασφα
λιστυκού δικαίου χώρας τινός είκτός της 'Δημοκρα
τίας κειμένης υφ' ου διέπεται η ως είρηται εται
ρεία, αίτινες αφορώσιν εις την διατήρησιν αποθέ
ιμοπος 'κλάδου ζωής ή την τοποθέτησιν ασφαλίστρων 
εις τραστ (trust)' ή 

(β) η εταιρεία ήθελε καταδικασθή διά το εν άρθρω 66 προ
νοούμενον αδίκηιμα και δεν ασκηθή, έφεσις κατά της τοι
αύτης καταδίκης, ή ασκηθείσης εφέσεως αύτη ήθελεν εγκα
ταλ'ειφθή ή απορριφθή;·! 

(γ) ήθελεν εκδοθή δικαστική απόφασις εναντίον της εταιρείας, 
ήτις ήθελε μείνει ανεκτέλεστος διά περίοδον τεσσαράκοντα 
και δύο ηΐμερών και δεν ασκηθή έφεσις ικατά της τοιαύτης 
αποφάσεως ή ασκηθείσης εφέσεως αύτη ήθελεν εγκατα
λειφθή ή απορριφθη* 

ι (δ) η εταιρεία ήθελε παύσει να πληροί τας απαιτήσεις του 
άρθρου 9 και ιτων δυνάμει αυτού εκδιδομένων Κανονισμών. 

(2) Εν η περιπτώσει επιδίδεται τη: εταφεία γνωστοποίησις δυνά
μει του εδαφίου (1) και η εταιρεία δεν εκκαλεί ταύτην συμφώνως 
τω άρθρω 9 ή 14, αναλόγως της περιπτώσεως, ή εκκαλέσασα ταύτην 
αποσύρει είτα την ασκηθείσαν έφεσιν, ή οσάκις η ιέκΦασις της ασκη
θείσης εφέσεως είναι η επικύρωσις της περί ακυρώσεως της αδείας 
αποφάσεως, ο ΊΕφορος προβαίνει εις την ακύρωσιν της αδείας λαμ
βάνων υπ" όψιν τας κατά την εκδίκασιν της εφέσεως επενεχθείσας 
εις την αρχικήν απόφασιν αλλοιώσεις» γνωστοποιεί δε εγγράφως 
τσ γεγονός εις την ενοιαφερόμένην εταιρείαν. 

(3) Παρά την επενεχθείσαν ακύρωσιν της αδείας ασφαλιστικής 
τίνος εταιρείας δυνάμει του παρόντος άρθρου, αύτη δύναται κατά 
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νόμσν να εξακολουθή εισπράττουσα ασφάλιστρα και να αντιμετωτ 
πίζη τας υποχρεώσεις αυτής εν τη συνήθει πορεία της ασκήσεως 
ασφαλιστικής επιχειρήσεως, απαγορεύεται όμως η έκδοσις νέων 
ασφαλιστηρίων ως και η υπ' αυτής, ως ασφαλιστού, σύναψις νέων 
συμβάσεων δια την συνοΐμσλόγησιν των οποίων απαιτείται η ικατοχή 
αδείας δυνάμει του παρόντος ΝόΙμου. 

(4) Αι διατάξεις του εδαφίου (3) δέον όπως μη ερμηνεύονται 
ως απαλλάττουσαι την εταίρείαν οιασδήποτε ποινικής ευθύνης 
— πλην της ευθύνης, ην δυνατόν να υπέχη διά την μη κατοχήν 
αδείας δυνάμει του παρόντος Νόμου — ή οιασδήποτε αστικής φύσεως 
τοιαύτης., 

'(5) Τα εδάφια '(3) ικαι (4) θα τυγχάνουν ωσαύτως εφαρμογής 
επί ασφαλιστικών εταιρειών των οποίων η άδεια έχει ακυρωθή 
συνεπεία εκούσιας αποχωρήσεως εκ της Δημοκρατίας ή των οποίων 
η άδεια αφεθή να εκπνεύση. 

12.—(!1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11 του Νόμου, Περιορισμοί 
ο 'Εφορος δύναται, αντί να χωρήση εις την άμεσόν ακύρωσιν νέων εργασιών 
αδείας εταιρείας τινός, να επιβάλη ορισμένους προσωρινούς περιο ^ησις10" 
ρισμούς εις την υπ* αυτής άσκησιν εν τη Δηιμσκρατία ωριοιμένου συμβάσεων, 
κλάδου ασφαλιστικών εργασιών δι* ορισμένη ν περίοδον και διά των 
οποίων η εταιρεία θα υποχρεούται— 

(α) να ,μη συνομολογή ασφαλιστικάς συμβάσεις ορισμένου 
είδους* 

(β) να μη τρσποποιή οιασδήποτε ασφαλιστικάς συμβάσεις ωρι
σμένου είδους, αίτινες είναι συμβάσεις συνομολογηθείσαι 
εν τη πορεία ασκήσεως γενικού κλάδου ικαι ισχύουσαι κατά 
τον χρόνον επιβολής του περιορισμού' 

'(γ) να !μη τροποποιή, κατά τοιούτον τρόπον ώστε, να αυξάνη 
τας υποχρεώσεις της εταιρείας, οιασδήποτε ασφαλιστιικάς 
συμβάσεις ορισμένου είδους, αίτινες είναι συμβάσεις συνο
μολογηθείσαι εν τη πορεία ασκήσεως κλάδου μακροπρο
θέσμων εργασιών και ισχύουσαι κατά τον χρόνον επιβολής 
του περιορισμού. 

(2) Ο εν τω εδαφίο (1) περιορισμός δύναται να αφορά εις ασφα
λιστικάς συμβάσεις, ανεξαρτήτως εάν η ουνομολόγησις αυτών εμπί
πτη ή όχι εντός κλάδου ασφαλιστικών εργασιών αίτινες η εταιρεία 
είναι εξουσιοδοτημένη να ασκή εκάστοτε* 

'(3) Ο 'Εφορος δύναται περαιτέρω να απαίτηση παρά της εται
ρείας να λάβη άπαντα τα αναγκαία μέτρα προς διασφάλισιν ότι 
το συνολικόν ποσόν των ασφαλίστρων— 

(α) άτινα θα εισπραχθούν υπό της εταιρείας έναντι της αναλή
ψεως υπ* αυτής κατά την διάρκειαν ωρίσμένης** περιόδου 
υποχρεώσεως εν τη πορεία ασκήσεως γενικού ικλάδου ή 
οιουδήποτε εξειδικευμένου ιμέρους των τοιούτων εργασιών, ή 

(β) άτινα θα εισπραχθούν υπ* αυτής εις οριαμένην περίοδον 
έναντι της αναλήψεως υπό της εταιρείας Κατά την διάρ
κειαν της εν λόγω περιόδου υποχρεώσεων' εν τη πορεία 
ασκήσεως κλάδου μακροπροθέσμων εργασιών ή οιουδήποτε 
εξειδικευμένου 'μέρους τοιούτων εργασιών, 

δεν θα υπερβαίνη εν ορισμένον ποσόν., 
1(4) Ο εν τω εδαφίω '(3) περιορισμός δύναται να αφορά είτε εις 

το συνολικόν ποσόν των ασφαλίστρων, άτινα θα εισπραχθούν όπως 
αναφέρεται εις το εν λόγο εδάφιον, είτε εις τα συνολικόν ποσόν 
εκείνον τον ασφαλίστρον, μετά την αφαίρεσιν οιονδήποτε ασφα
λίστρον πληροτέον υπό της εταιρείας προς αντασφάλισιν τον υπο
χρεώσεον έναντι των οποίων τα προειρημένα ασφάλιστρα είναι 
εισπρακτέα* 
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ΣυνοΊίτική 
οοκύροσις 
αδείας. 

Διαδικασία 
εφέσεως. 

Έκθεσις 
και φύλαζις 
αδείας. 

(5)' Ο 'Εφορος εν τη ασκήσει τής υπό του παρόντος άρθρου 
χορηγούμενης αυτώ εξουσίας, εν σχέσει προς εταιρείαν, θα επιδίδη 
εις την εταίρείαν έγγραφον ειδοποίησιν αναφέρουσαν τους λόγους 
διά τους οποίους .προτίθειται να ασκήση την τοιαύτην εξουσίαν και 
θα καλή την εταιρείαν, όπως εντός είκοσι και μιας ηιμερών από 
της ημερομηνίας επιδόσεως της ειδοποιήσεως υποβάλη; έφεσιν εις 
τον Υπουργόν αναφορικώς προς την ητροτιθ^μένην άσκηισιν ιτης εξου
σίας. Εάν η εταιρεία παράλειψη' να υποβάλη έφεσιν ή υπο'βαλούσα 
έφεσιν αποσόρη ταότην ή το αποτέλεσμα της (εφέσεως είναι η επι
κύρωσις της .προθέσεως επι'βολής περιορισμού, ο Έφορος δύναται 
να επί'βάλη, πάραυτα τον τοιούτον περιορισμόν. 

13. Ο Έφορος δύναται κατά πάντα χρόνον να προβή εις την 
ακύ,ρωσιν αδείας παρασχεθείσης δυνάμει του άρθρου 8— 

(α) εάν ήρξατο η διαδικασία διαλύσεως της αδειούχου εται
ρείας* ή| 

(β) εάν ικανοποιηθή ότι η αδειούχος εταιρεία έπαυσεν ασκούσα 
ασφαλιστική ν επιχείρησιν εν τη Δημοκρατία' ή 

(γ) τη αιτήσει της αδειούχου εταιρείας, του εκκαθαριστού, 
επιτρόπου (trustee) ή, του υπό δικαστηρίου διορισθέντος 
διευθυντού, καθ* όσον αφορά εις τον συγκεκριμένον ικλά
δον, ή ικλάδους ασφαλίσεως εις ους αφορά τ\ γιενοΐμένη 
ΐαΟτησις. 

14,—(1) Παν πρόσωπον, ούτινος τα νόμιμα συμφέροντα παρα
βλάπτονται εξ αποφάσεως του Εφόρου όπως απόρριψη αίτησιν ixpcx; 
παροχήν αδείας ή, αναλόγως της περιπτώσεως, ακύρωση άδειαν, 
γνωστοποιουιμένης δυνάμει του εδαφίου (4) του άρθρου 8 ή του 
εδαφίου (Π) του άρθρου ill, δύναται εντός τριάκοντα ημερών από 
της τοιαύτης γνωστοποιήσεως να κατάθεση: παρά τω Εφόρω έφεσιν 
προζ τον Υπουργόν. 

1(2) Η δυνάμει του εδαφίου (1) ασκούμενη έ'φεσις είναι έγγρα
φος και καθορίζει λεπτομερώς τους λόγους εφ* ων αύτη βασίζεται. 

(3) Εντός δεκαπέντε ημερών από της λήψεως της εφέσεως ο 
Έφορος διαβιβάζει τω Υπουργώ την δυνάμει του εδαφίου (1) 
κατατεθείσαν παρ* αυτώ έφεσιν ομού ιμετά παντός σχετικού εγγρά
φου., . 

(4) Ο Υπουργός αποφασίζει επί της ασκηθείσης εφέσεως εντός 
τριιάκοντα ηιμερών και διαβιβάζει την απόφασιν αυτού εις τον ' Εφο
ρον. 

(5) Πλην των περιπτώσεων καθ' ας η ασκηθείσα έφεσις ήθελεν 
αποσυρθή, ο Έφορος οφείλει όπως πάραυτα κοινοποιή εγγράφως 
εις τον εφεσείοντα την απόφασιν του Υπουργού ικαι εκτελή ταύτην. 

15J— (1) Εφ* όσον άδεια παρασχεθείσα δυνάμει του παρόντος 
Μέρους είναι έγκυρος, αύτη εκτίθεται περιόπτως υπό της αδειούχου 
εταιρείας εις το κεντρικόν αυτής κατάστημα εν τη; Δημοκρατία και 
δη εις μέρος προσιτών τω <κοινώ* αντίγραφον της αδείας εκτίθεται 
παρομοίως £ΐς παν εν τη Δημοκρατία υποκατάστημα της εταιρείας. 

(2) Η άδεια, ως και άπαντα τα αντίγραφα αυτής επιστρέφονται 
πάραυτα τω Εφόρω ευθύς ως ήθελε γνωστοποιηθή τη, αδειούχω 
εταιρεία το γεγονός ότι η άδεια ηικυρώθη συμφώνως τω παρόντι 
Μέρεμ 

(3) Πας όστις άνευ ναμίιμου προς τούτο δικαιολογίας δεν συμ
μορφούται προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου, ή, όστις εκθέ
τει άδειαν ή αντίγραφον αυτής, ήτις δεν ήθελεν είναι έγκυρος, είναι 
ένοχος αδικήματος και εν περιπτώσει καταδίκης υπόικειται εις χρη
ματικήν ποινήν μη υπερδαίνουσαν τας πεντήκοντα λίρας. 
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Μέρος Τέταρτον.-ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ 

16. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται, 'δια τους σκοπούς του παρόντος Η Κεντρική 
Αϊ , , ~ JT. '.«Λ r^ ™v m m , „»Ar ™ A v T » n cTri.rorv™r ftiinree* Τράπεζα 

ως 
ιμικός 

Νόιμου, να ενεργή ως οικονομικός πράκτωρ, επίτροπος ^ (trustee), ε £ ^ ^ 
θεματοφύλαξ και τραπεζίτης των ασφαλιστικών εταιρειών, βάσει οικονομι, 
όρων οίτινες ήθελον καθορισθή υπ' αυτής. πράκτωρ, 

επίτροπος, 
θεματοφύλαξ 
και τραπεζίτης 

17.—(1) Επιφυλαττο μένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, Καταθέσεις 
εκάστη ασφαλιστική εταιρεία υποκείμενη εις τας διατάξεις του πα ^όασφα
ρόντος Νόμου οφείλει όπως καταθέτη παρά τη Κεντρική Τράπέζη ^ φ " ^ . 
και (εν όσω εξακολουθεί να ασκή τον κλάδον ασφαλίσεως εις ον 
αφορά η γενομένη κατάθεσις) διατηρή κατατεθειμένα,, είτε τοις 
μετρητοίς είτε υπό μορφήν εγκεκρυμένων χρεωγράφων υπολογιζό
μενων με την τρέχουσαν αυτών τιμήν κατά την ημέραν της 'κατα
θέσεως, είτε μερικώς τοις ιμετρητοίς και μερικώς υπό μορφήν εγκε
κριμένων ούτω υπολογιζοιμένων χρεωγράφων, εν ήι πλείονα των 
ακολούθων ποσών, αναλόγως του κλάδου ή κλάδων ασφαλίσεως 
των ασκουμένων υπό της εταιρείας— 

(α) ποσόν τριάκοντα χιλιάδων λιρών αναφορικώς προς έκα
στον των ακολούθων κλάδων ασφαλίσεως, ήτοι, τον ικλάδον 
μακροπροθέσμων εργασιών και τον κλάδον μηχανοκινήτων 
οχημάτων, και 

(β) το ποσόν των τριάκοντα χιλιάδων λιρών αναφορικώς προς 
ένα ή πλείονας ετέρους κλάδους ασφαλίσεως, πλην των 
κλάδων μακροπροθέσμων εργαοιών και μηχανοκινήτων 
οχηιμάτων., 

(2) Η εν εδαφίω (1) καθοριζομένη κατάθεσις δυνατόν να διενερ
γηθή εις δύο ίσας δόσεις, εξ ων η μία προ της υποβολής αιτήσεως 
προς παροχήν αδείας, η δε ετέρα εντός εξ ιμηνών από της εκδόσεως 
της αδείας« 

(3) Η ασφαλιστική εταιρεία δεν δύναται να αναλάβη οιονδήποτε 
κλάδον ασφαλίσεως επιπροσθέτως του κλάδου ή κλάδων, δι* ους 
αύτη υπέχει ήδη δυνάμει του εδαφίου (1), υποχρέωσιν, όπως προβή 
εις κατάθεσιν, ιμέχρις ου η τοιαύτη υποχρέωσις εκπληρωθή πλήρως 
και μέχρις ου κατατεθή πλήρως το απαιτούμενον διά τον επιπρόσ
θετον κλάδον ποσόν ή ιμέρος αυτού όπερ συμφώνως τω εδαφίω (2) 
κατατίθεται προ της υποβολής αιτήσεως. 

'(4) Κατάθεσις γενομένη τοις ' μετρητοίς κρατείται εις πίστωσιν 
της καταθέτιδος εταιρείας, επιστρέφεται δε £ΐς την εταιρείαν ωσαύ
τως τοις μετρητοίς εις πάσαν περίπτωσιν καθ* ην δυνάμει\του πα
ρόντος Νόμου χωρεί επιστροφή των γενοιμένων καταθέσεων, εκτός 
καθ' ην έκτασιν εχώρησε δυνάμει της παραγράφου (β) του εδα
φίου (5) ίεπένδυσις του κατατεθέντος ποσού εις χρεώγραφα' εις την 
ασφαλιστικήν εταιρείαν καταβάλλονται άπαντες οι δεδουλευμένοι, 
τόκοι, οίτινες εισεπράχθησαν επί των γενομένων δυνάμει του εδα
φίου (1) καταθέσεων εις χρεώγραφα αφαιρουμένων των καθωρι
σμένων προμηθειών. 

(5) Τη αιτήσει της ασφαλιστικής εταιρείας η Κεντρικήι Τράπεζα— 
(α) πωλεί τα δυνάμει του εδαφίου (1) κατατεθειμένα υπό της 

εταιρείας παρά τη. Κεντρική Τραπέζη χρεώγραφα και 
κρατεί το προκύπτον εκ των πωλήσεων ποσόν ως κατά
θεσιν' ή 
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(β) επενδύει εις εγκεκριμένα χρεόγραφα 'Καθοριζόμενα υπό 
της εταιρείας, ολόκληρον ή μέρος του κατατεθειμένου παρ' 
αυτή χρηματικού ποοού, ή ολόκληρον ή μέρος του χρημα
τικού ποσού του εισπραχθέντος υπό της τραπέζης επί τη 
πωλήσει ή τη λήξει των κατατεθειμένων υπό της εταιρείας 
χρεογράφων, και κρατεί τα χρεώγραφα /εις α εγένετο η 
επένδυσις ως κατάθεσα/' η Τράπεζα δύναται να χρεώνη 
την εταιρείαν διά των καθωρισμένων επί τοιούτων πωλή
σεων ή επενδύσεων προμηθειών. 

(6) Εις περιπτώσεις καθ' ας το εδάφιον (5) τυγχάνει εφαρμογής— 
(α) εάν το χρηματικόν ποσόν το εισπραττόμενον επί τη πωλήσει 

ή τη λήξει των χρεωγράφων (εξαιρουμένων εις την πρώΐην 
των περιπτώσεων των δεδουλευμένων τόκων) είναι έλασσον 
της τρεχούσης τιμής των χρεωγράφων κατά την ημερσμηνίαν 
της καταθέσεως αυτών, η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να 
συμπλήρωση την διαφοράν εντός περιόδου δύο μηνών από 
της ημερομηνίας της λήξεως ή πωλήσεως των χρεωγράφων, 
προβαίνουσα εις περαιτέρω κατάθεσιν είτε τοις μετρητοίς 
είτε εις εγκεκριμένα χρεώγραφα ων η τρέχουσα τΐ'μή υπολο
γίζεται κατά την η'μερομηνίαν της καταθέσεως, είτε μερικώς 
τοις μετρητοίς και μερικώς εις ούτω υπολογιζόμενα εγκε
κριμένα χρεώγραφα* 

(β) εάν το χρηματικόν ποσόν το εισπραττόμενον επί τη πωλήσει 
ή τη λήξει των χρεωγράφων (εξαιρουμένων εις την πρώτην 
των περιπτώσεων των δεδουλευμένων τόκων) είναι μείζον 
της τρεχούσης τιμής των χρεωγράφων κοττά την ημερσμηνίαν 
της καταθέσεως αυτών, ο Υπουργός δύναται να εξουσιοδό
τηση την Κεντρυκήν Τράπεζαν όπως επιστρέψη το επί πλέον 
ποσόν, εφ' όσον ήθελεν ικανοποιηθή ότι είναι ήδη κατατε
θειμένον το πλήρες ποσόν συμφώνως τω εδαφίω (1). 

(7) Εάν οιονδήποτε μέρος της δυνάμει του παρόντος άρθρου γενο
μένης καταθέσεως χρησιμοποιηθή διά την εκπλήρωσιν οιασδήποτε 
υποχρεώσεως της ασφαλιστικής εταιρείας, η εταιρεία οφείλει όπως 
προβή εις πρόσθετον κατάθεσιν είτε τοις μετρητοίς είτε εις εγκεκρι
μένα χρεώγραφα, της τρεχούσης αυτών τιμής λογιζόμενης κατά την 
ημερομηνίαν της καταθέσεως, είτε μερικώς τοις μετρητοίς και μερι
κώς εις τοιαύτα χρεώγραφα μέχρις ου καλυ'φθή το ούτω χρησιμο
ποιηθέν ποσόν. Ο ασφαλιστής λογίζεται μη συμμορφωθείς προς τας 
διατάξεις του εδαφίου (1), εφ' όσον δεν ήθελε καλύψει την διαφοράν 
εντός περιόδου δύο μηνών οατό της ημερομηνίας καθ' ην εγένετο 
χρήσις της καταθέσεως ή μέρους αυτής προς εκπλήρωσιν υποχρεώ
σεων της εταιρείας. 

(8) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο όρος «εγκεκριμένα 
χρεώγραφα» σημαίνει χρεώγραφα εις α ο επίτροπος (trustee) δύναται 

Κεφ. 193. δυνάμει του περί Επιτρόπων (Trustee Law) Νόμου να τοποθετή κεφά
λαια του τραστ (trust), εφ' όσον ο Υπουργός ήθελεν εγκρίνει ταύτα, 
περιλαμβάνει δε παν έτερον χρεώγραφον όπερ ό Υπουργός ήθελεν 
επί τούτω εγκρίνει. 

(9) Ο Υπουργός δύνονται να καθορίση, αναφορικώς προς κατα
θέσεις διενεργουμένας δυνάμει του παρόντος άρθρου, το ποσόν και 
την φύσιν των εγκεκριμένων χρεωγράφων, ή των μετρητών ή αμφο
τέρων. 

Εξασψάλισις 18.—'(1) Αι δυνάμει του άρθρου 17 γενόμεναι καταθέσεις λογί
καταθέσεων. ζονται συνιστώσαι μέρος των περιουσιακών στοιχείων, άτινα δυνάμει 

του άρθρου 20 εκάστη ασφαλιστική εταιρεία υποχρεούται να τόπο
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θετή εις εγκεκριμένην τοποθέτησιν είναι δε ανεκχώρητοι μη υποκεί
μεναι εις οιανδήποτε επιδάρυνσιν ωσαύτως αι τοιαύται καταθέσεις 
δεν διατίθενται διά την εκπλήρωση/ υποχρεώσεων της ασφαλιστικής 
εταιρείας ετέρων ή των υποχρεώσεων αίτινες απορρέουσιν εξ εγχω
ρίων ασφαλιστηρίων εκδιδομένων υπό της εταιρείας, εν όσω αι τοι
αύται υποχρεώσεις παραμένουσιν ανεκπλήρωτοι" αι ως είρηται κατα
θέσεις ουδόλως υπόκεινται εις κατάσχεσιν προς εκτέλεσιν οιασδή
ποτε δικαστικής αποφάσεως, πλην αποφάσεως προς όφελος κατόχου 
ασφαλιστηρίου της εταιρείας αναφορικώς προς χρέος οτπορρέον εξ 
εγχωρίου ασφαλιστηρίου, όπερ ο κάτοχος του ασφαλιστηρίου απέ
τυχε να είσπραξη καθ* οιονδήποτε έτερον τρόπον. 

'(2) ιΚατάθεσις γενομένη αναφορικώς προς ασφαλείας κλάδου μα
κροπροθέσμων εργασιών δεν δύναται να διατεθή διά την εκπλήρωσιν 
υποχρεώσεων της ασφαλιστικής εταιρείας ετέρων ή των υποχρεώ
σεων, αίτινες απορρέουσιν εξ εγχωρίων ασφαλιστηρίων κλάδου μα
κροπροθέσμων εργασιών εκδιδομένων υπό της εταιρείας. 

19. Εις ην περίπτωσιν ασφαλιστική εταιρεία υποκείμενη εις τας Επιστροφή 
διατάξεις του παρόντος Νόμου ήθελεν οτναστείλει την άσκησιν οίου καταθέθϊ»ν. 
δήποτε κλάδου ασφαλειών εν τη Δημοκρατία αναφορικώς προς ον 
εγένετο κατάθεσις δυνάμει του άρθρου 17, αι δε εν τη Δημοκροττία 
υποχρεώσεις αυτής αι αφορώσαι εις τον ως είρηται κλάδον έχουν 
ήδη εκπληρωθή ή είναι άλλως κεκαλυμμέναι, ο Υπουργός εξουσιοδο
τεί, τη αιτήσει της ασφαλιστικής εταιρείας, την Κεντρϊκήν Τράπεζαν 
όπως επιστρέψη τη εταιρεία το μέρος της καταθέσεως το μη αφορών 
εις τους κλάδους ασφαλίσεως τους οποίους η εταιρεία τυχόν ασκεί 
εισέτι. 

20.—(1) Εκάστη ασφαλιστική εταιρεία υποκείμενη εις τας διατά Ασφαλιστική 
ξεις του παρόντος Νόμου οφείλει όπως, εντός εξ μηνών από της τοποθέτησις. 
λήξεως του οικονομικού αυτής έτους, τοποθετή εις εγκεκριμένην τοπο
θέτησιν περιουσιακά στοιχεία αξίας ίσης τουλάχιστον προς— 

'(α) το ποσόν των υποχρεώσεων αυτής έναντι κατόχων εγχωρίων 
ασφαλιστηρίων κλάδου μακροπροθέσμων εργασιών καθ' όσον 
αφορά εις απαιτήσεις αίτινες έχουσι λήξει, αφαιρουμένου του 
ποσού των πληρωμών αίτινες εγένοντο ήδη αναφορικώς προς 
τοιαύτης φύσεως απαιτήσεις' και 

(β) το ποσόν των υποχρεώσεων αυτής έναντι κατόχων εγχω
ρίων ασφαλιστηρίων κλάδου μακροπροθέσμων εργασιών, 
καθ* όσον αφορά εις απαιτήσεις αίτινες δεν έχουσιν εισέτι 
λήξει ως αύται ήθελον καθορισθή υπό τίνος αναλογιστού' 
και 

(γ) ποσόν ίσον προς εδδσμήκοντα επί τοις εκατόν των ετησίων 
εξ ασφαλίστρων ακαθαρίστων εσόδων, αφαιρουμένων των 
εις εγχώριον αντασφάλισιν καταβαλλομένων ασφαλίστρων 
προς εταιρείας αίτινες κατέχουσιν άδειαν ασκήσεως ασφα
λιστικής επιχειρήσεως εν τη Δημοκρατία, συν τα παρά των 
τοιούτων εταιρειών εισπραττόμενα ασφάλιστρα δι' εγχώριον 
αντασφάλισιν, αναφορικώς προς οιονδήποτε έτερον κλάδον 
ασφαλίσεως πλην των κλάδων μακροπροθέσμων εργασιών 
θαλάσσης, αέρος και μεταφορών εν τη περιπτώσει του κλά
δου θαλάσσης, αέρος και μεταφορών, το ως άνω ποσόν θα 
■είναι ίσον προς τα πεντήκοντα επί τοις εκατόν των τοιούτων 
εξ ασφαλίστρων εσόδων. 

Εν τή εννοία του παρόντος άρθρου «εγκεκριμένη τοποθέτησις» 
σημαίνει τοποθέτησιν εις ην ο επίτροπος (trustee) δύναται, δυνάμει του 
περί Επιτρόπων Νόμου (Trustee Law) αλλ' άνευ του περιορισμού του Κεφ. Ι93ν 
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προβλεπομένου από της παραγράφου (ε) του άρθρου 4 αναφορικός 
προς την τοποθεσίαν της ακινήτου περιουσίας, να προβή εκ των 
κεφαλαίων του τραστ (trust), εφ' όσον αύτη ήθελε τύχει της εγκρίσεως 
του Υπουργού σημαίνει ωσαύτως οιανδήποτε τοποθέτησα/ εις νόμι
σμα της Δημοκρατίας ή εις καταθέσεις παρ' οιαδήποτε Τραπέζη 
κατεχούση άδειαν ασκήσεως τραπεζικών εργασιών εν τη Δημοκρα
τία ή εις οιασδήποτε φύσεως χρεώγραφα, άτινα ήθελον τύχει της 
εγκρίσεως του Υπουργού. Επιπλέον ο Υπουργός δύναται να επι
τρέψη εις ασφαλιστικήν τίνα εταιρείαν την τοποθέτησιν ποσού εις 
ακίνητον περιουσίαν ανήκουσαν εις την εταιρείαν, ως ούτος ήθελε 
καθορίσει. 

Ο Υπουργός δύναται να καθορίζη το ποσόν οιασδήποτε μορφής 
εγκεκριμένης τοποθετήσεως εις ην οφείλει να προδή ασφαλιστική τις 
εταιρεία. 

(2) Αι εν τω είδαφίω (1) πρόνοιαι δεν θα ισχύουν εις περίπτωσιν: 
(α) τοποθετήσεως γενομένης εις νόμισμα έτερον ή το νόμισμα 

της Δημοκρατίας, ήτις ήθελεν υπερβαίνει το ποσόν το απαι
τούμενον προς αντιμετώπισα/ των υποχρεώσεων της ασφα
λιστικής εταιρείας εν τη Δημοκρατία, κατά την έκτασιν της 
τοιαύτης διαφοράς' και 

(β) οιασδήποτε ασφαλιστικής εργασίας αναληφθείσης προ της 
17ης Φεβρουαρίου, 1969 εξαιρουμένης της εισπράξεως ασφα
λίστρων μετά την εν λόγω ημεραμηνίαν εν σχέσει με τοι
αύτης φύσεως εργασίαν. 

(3) Εις ην περίπτωσιν ασφαλιστική τις εταιρεία αντασφαλίζει 
εγχωρίως ετέραν ασφαλιστική ν εταιρείαν αναφορΐκώς προς ασφαλι
στήρια κλάδου μακροπροθέσμων εργασιών εκδιδόμενα υπό της 
τελευταίας εταιρείας και πληρωτέα εν τη Δημοκρατία ή αντασφαλί
ζεται εγχωρίως παρ* ετέρα αδειούχω ασφαλιστική εταιρεία αναφορι
κώς προς τοιαύτα ασφαλιστήρια, το εν εδαφίω (1) αναφεράμενον 
ποσόν αυξάνεται εν τη πρώτη περιπτώσει και μειούται εν τη δευτέρα 
διά του ποσού των εκ της αντασφαλίσεως απορρεουσών υποχρεώ
σεων. 

(4) Η ασφαλιστική εταιρεία οφείλει όπως διατηρή τη^ δυνάμει 
του εδαφίου (1) γενομένη ν τοποθέτησιν περιουσιακών αυτής στοι
χείων ελεύθερον παντός βάρους, επιβαρύνσεως, υποθήκης ή δικαιώ
ματος επισχεσεως. 

(5) Η δυνάμει του παρόντος άρθρου ασφαλιστική τοποθέτησα* 
εταιρείας δέον όπως σύγκειται εκ περιουσιακών στοιχείων κατεχο
μένων εν τη· Δημοκρατία εκτός καθ* ην έκτασιν ήθελεν εγκριθή η 
τσποθέτησις εις αλλοδαπά περιουσιακά^ στοιχεία κατεχόμενα εκτός 
της Δημοκρατίας" τα τοιαύτα περιουσιακά στοιχεία συνιστώσι τραστ 
(trust) διατίθενται δε προς εκ,πλήρωσΐν υποχρεώσεων της εν εδαφίω 
(1) αναφερομένης φύσεως υπό επιτρόπων (trustees) της εγκρίσεως 
του Υπουργού και διαμενόντων εν τη Δημοκρατία" το έγγραφον δι*, 
ου συνιστάται τραστ (trust) ως εν τοις ανωτέρω οτυντάσσεται και 
υπογράφεται υπό της ασφαλιστικής εταιρείας τη εγκρίσει του 
Υπουργού, καθορίζει δε τον τρόπον καθ' ον και μόνον θα γίνεται η 
διαχείρισις των υπό το τραστ (trust) τελούντων περιουσιακών 
στοιχείων. 

<(6). Επί τη εκσυσία αποχωρήσει ασφαλιστικής τίνος εταιρείας εκ 
της Δημοκρατίας, θα επιτρέπεται οιαδήποτε αποδέσμευσις περιουσια
κών στοιχείων, τσποθετηθέντων δυνάμει εγγράφου συνιοτώντος τραστ 
(trust) προς τον σκσπόν αποπληρωμής των υποχρεώσεων της εταιρείας 
ευθύς ώς αι υποχρεώσεις αύτης εν τη Δημοκρατία μειωθούν εις τα 
δύο τρίτα του κεφαλαίου του τραστ (trust) μη περιλαμβανομένου του 
ποσού του κάτατεθημένου δυνάμει του άρθρου 17 Του Νόμου. 
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21.—'(1) Εκάστη ασφαλιστική εταιρεία υποκείμενη εις τας διατά Κατάσταση 
ξεις του παρόντος Νόμου οφείλει όπως, κατ' έτος και εντός δύο ασφαλιστικής 
μηνών από της ενάρξεως του έτους, υποβάλλη τω Εφόρω έκθεσιν Τσποθετ1ίσεω(:: 
δεικνύουσαν τα συνιστώντα την ασφαλιστική ν τοποθέτησιν συμφώνως 
τω άρθρω 20 περιουσιακά στοιχεία, ως ταύτα είχον την 31ην Δεκεμ
βρίου του προηγουμένου έτους, και περιέχουσαν παν έτερον στοι
χείον όπερ ηβύνατο καταδείξει ότι ετηρήθησαν άπασαι αι διατάξεις 
του εν λόγω άρθρου. 

(2) Ο Έφορος κέίκτηται διακριτικήν εξουσίαν όπως απαίτηση εξ 
οιασδήποτε αδειούχου ασφαλιστικής εταιρείας υποκείμενης εις τας 
διατάξεις του εδαφίου (1) όπως αύτη υποβάλη, προ της 1ης Σε» 
πτεμβρίου, εκάστου^ ή οιουδήποτε έτους, έκθεσιν της εν εδαφίω (1) 
φύσεως, δεικνύουσαν την κατάστασιν ως αύτη είχε την 30ήν Ιουνίου. 

(3) Εν τη περιπτώσει ασφαλιστικής εταιρείας ης η έδρα κείται 
εκτός της Δημοκρατίας, ο ' Εφορος δύναται, τη αιτήσει της ασφαλι
στικής εταιρείας, να παρατείνη κατά ένα μήνα τας προθεσμίας των 
δύο μηνών αίτινες προβλέπονται εν εδαφίοις (1) και (2). 

(4) Ο ' Εφορος δύναται κατά πάντα χρόνον να λάβη τα κατ' αυτόν 
αναγκαία μέτρα διά την εξέτασιν ή επαλήθευσιν της συμφώνως τω 
άρθρω 20 γενομένης ασφαλιστικής τοποθετήσεως, ή διά την εξασφά
λισα/ των στοιχείων άτινα κρίνονται αναγκαία ίνα καταδειχθή η 
τήρησις των διατάξεων του εν λόγω άρθρου. Η ασφαλιστική εταιρεία 
δέον όπως συμμορφούται προς πάσαν απαίτησιν του Εφόρου επί 
τούτω γενομένην, εάν δε δεν πράξη ούτω εντός δύο μηνών από της 
λήψεως της σχετικής απαιτήσεως, αύτη θα θεωρήται ως μη συμμορ
φωθείσα προς τας διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

22. Εξαιρουμένων των δανείων επί ασφαλιστηρίων ζωής εκδιδο ^Aitayopeuo .̂ 
μένων υπό της εταιρείας εντός του πλαισίου της αξίας της εξαγοράς 8ανΐΕΐων· 
των καθώς επίσης των οι'κιστικών δανείων των εκδιδομένων συμ
φώνως προς τας οδηγίας του Υπουργού Οικονομικών εν σχέσει 
προς εγκεκριμένας επενδύσεις, απαγορεύεται πάσα υπό της ασφα
λιστικής εταιρείας παραχώρησις δανείων ή προσωρινών παροχών 
επί υποθήκη, προσωπική εγγυήσει ή άλλως πως εις οιονδήποτε μέ
λος του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντήν, διευθύνοντα μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου, διευθυντήν, διευθύνοντα αντιπρόσωπον, ανα
λογιστήν, ελεγκτήν, ή υπάλληλον της εταιρείας, ή εις οιονδήποτε 
γονέα, σύζυγον, υιόν, θυγατέρα, αδελφόν ή αδελφήν των άνω, ή 
εις οιανδήποτε ετέραν εταιρείαν ή οίκον εις ον οιονδήποτε των άνω 
προσώπων κατέχει θέσιν μέλους διοικητικού συμβουλίου, διευθυντού, 
διευθύνοντος αντιπροσώπου, αναλογιστού, υπαλλήλου ή συνεταίρου: 

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων 
τυγχάνει εφαρμογής επί δανείων γενομένων υπό ασφαλιστικής εται
ρείας— 

(α) είς τίνα τράπεζαν : 
(β) είς τίνα υπάλληλον της εταιρείας ή οιονδήποτε μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου, διευθυντήν, διευθύνοντα αντιπρό
σωπον, ανάλογιστήν ή ελεγκτήν της εταιρείας, δι* οιονδή
ποτε σκοπόν και υπό τοιούτους όρους ως ήθ'ελον καθορισθή" 

και διά τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου «υιός» περιλαμβάνει 
προγονόν και υιοθετηθέντα υιόν, «θυγατέρα» περιλαμβάνει προγονή ν 
και υιοθετηθείσαν θυγατέραν. 
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£υθΟνη 
μελών 
διοικητικού 
συμβουλίου 
κ.λ.π. 
διά ζημίας 
οφειλομένας 
εις παρα

βάσεις 
των άρθρων 
20 και 22. 

Διαχωρισμός 
αποθεμάτων 
αφορώ ντων εις 
ορισμένους 
κλάδους 
ασφαλειών. 

23. 'Εκαστος των κατωτέρω, ήτοι μέλη διοικητικού συμβουλίου, 
διευθυντής, διευθύνων αντιπρόσωπος, υπάλληλος η συνεταίρος, όστις 
εν γνώσει αυτού μετέχει εις την διάπραξιν παραβάσεως τίνος οιασ
δήποτε των διατάξεων του άρθρου 20 ή 22, ως εκ της οποίας υφί
σταται οιανδήποτε ζημίαν η ασφαλιστική εταιρεία ή οι κάτοχοι ασφα
λιστηρίων, υπέχει αλληλέγγυον ευθύνην όπως οπ/ορθώση την γενο
μένην ζηιμίαν, και δη ανεξαρτήτως οιασδήποτε ετέρας ποινής εις ην 
δυνοττόν να υπόκειται δυνάμει του παρόντος Νόμου. 

Μέρος Πέμπτον.ΛΟΠΣΤΙΚΑΙ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΙ 
24.—<(1) Επιφυλαττσμένων των διατάξεων του παρόντος Νόμου 

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

(α) ασκή, ομού μεθ' ετέρων εργασιών, ασφαλιστικήν επιχεί
ρησα/ ενός.μόνου εκ των διεπομένων υπό του παρόντος άρ
θρου κλάδων* 

(β) ασκή, ομού μεθ' ετέρων εργασιών ή μη, ασφαλιστικήν επι
χείρησιν δύο ή πλειόνων εκ των ειρημένων κλάδων, 

αι εισπράξεις του κλάδου τούτου ασφαλειών, ή αναλόγως της περι
πτώσεως, εκάστου των τοιούτων κλάδων καταχωρούνται εις ιδιαί
τερον λογαριασμόν και μεταφέρονται προς σχηματισμόν χωριστού 
ασφαλιστικού αποθέμοττος φέροντος ανάλογον ονομασίαν: 

Νοείται ότι ουδέν των εν τω παρόντι εδαφίω διαλαμβανομένων επι
βάλλει όπως αι τοποθετήσεις τοιούτων αποθεμάτων τηρώνται κ ε χ ο 
ρισμένως των τοποθετήσεων οιουδήποτε ετέρου αποθέματος του 
αυτού κλάδου. 

(2) Υπό την επιφύλαξιν τών εν τοις ανωτέρω το απόθεμα ειδικού 
τίνος κλάδου— 

(α) συνιστά ασφάλειαν αποκλειστικώς και μόνον των κατόχων 
ασφαλιστηρίων του κλάδου τούτου, ως εάν ανή'κεν εις εται
ρείαν μη ασκούσαν ετέρας εργασίας πλην των του εν λόγω 
κλάδου* 

(β) δεν επηρεάζεται εκ συμβάσεων της εταιρείας, αίτινες δεν 
θα επηρέαζον το εν λόγω απόθεμα εάν αι εργασίαι της 
εταιρείας περιωρίζοντο εις τον εν λόγω κλάδον' 

(γ) ουδόλως χρησιμοποιείται, αμέσως ή εμμέσως, δι' οιονδή
ιποτε έτερον σκοπόν πλην των σκοπών του εις ον αφορά 
κλάδου ασφαλειών. 

(3) Το παρόν άρθρον τυγχάνει εφαρμογής επί ασφαλιστικών εργα
σιών των ακολούθων κλάδων, ήτοι κλάδου ζωής, βισμηχοα/ικού κλά
δου ζωής, κλάδου επενδύσεως ομολόγων, αποσβέσεως αποθέ/ματος, 
ως και επί του κλάδου εργατικών αποζημιώσεων. 

(4) Ανεξαρτήτως των προηγουμένων διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, η ασφαλιστική εταιρεία δύναται να συνένωση τας εισπρά
ξεις αυτής εκ των κλάδων ζωής και αποσβέσεως αποθέματος εις 
ενιαίον λογαριασμόν* εν τοιαύτη περιπτώσει οι εν λόγω κλάδοι λογί
ζονται διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ως εις και μόνον 
κλάδος ασφαλϊιών. 

(5) Εταιρεία τις διεξάγουσα ασφαλιστικάς εργασίας, τόσον μα
κροπροθέσμου όσον και γενικού κλάδου, οφείλει να. τηρή λογιστικά 
βιβλία και ετέρας καταστάσεις αναγκαίας προς διάκρισιν των περι
ουσιακών στοιχείων των αντιπροσωπευόντων το απόθεμα ή τα aro> 
θέματα του κλάδου ζωής, άτινα τηρούνται υπό της εταιρείας δυνάμει 
ίου εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, από εκείνα τα περιουσιακά 
ο*τοιχεία τα τηρούμενα υπό της εταιρείας εν σχέσει ΐτρος πάσαν 
άλλην £ΐιιχείρησιν γενικού κλάδου. 
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(6) Τα περιουσιακά στοιχεία τα αντιπροσωπεύοντα το απόθΘμα ή 
ι τα αποθέματα τα τηρούμενα υπό τίνος ασφαλιστικής εταιρείας εν 

σχέσει προς επιχείρησιν μακροπροθέσμου κλάδου θα διατίθενται 
μόνον διά τους σκοπούς της επιχειρήσεως ταύτης, ενώ άπαντα τα 
λοιπά περιουσιακά στοιχεία τα τηρούμενα υπό της εταιρείας εν 

, σχέσει προς πάσαν άλλην επιχείρησιν γενικού κλάδου θα διατίθενται 
μόνον διά τους σκοπούς της επιχειρήσεως ταύτης. 

25.—'(1) Ά μ α τη λήξει του οικονομικού έτους, εκάστη ασφαλι Ετήσιοι 
στί'κή εταιρεία υπσκεΐ'μένη εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου λονσΡιασμοί 
οφείλει όπως ετοιμάζη λογαριασμόν εσόδων, ισολογισμόν και λογα ^λογισμός, 
ριασμόν κερδών και ζηίμιών, ή, εις την περίπτωσιν εταιρείας μη 
ασκούσης εργασίας χάριν κέρδους, λογαριασμόν εσόδων και εξό
δων. 

(2) Το περιεχάμενον των εν τω εδαφίω (1) αναφερομένων εγγρά
φων θα είναι τοιούτο, ως ήθελε καθορισθή διά Κανονισμών. Κανο
νισμοί δυνατόν να προνοήσουν όπως πληροφορίαι παρεχόμεναι υπό 
των εν λόγω εγγράφων δίδωνται υπό τύπον σημειώματος, καταστά
σεως ή εκθέσεως επισυνημμένης εις τα εν λόγω έγγραφα ή δυνατόν 
να προνοήσουν διά την παροχήν πληροφοριών επιπροσθέτως προς 
τας υπό των ως άνω εγγράφων παρεχσμένας υπό τύπον επισυνημ
μένου σημειώματος, κοίταστάσεως ή εκθέσεως. 

(3) Δυνατόν να θεσπισθούν κανονισμοί οι οποίοι θα προνοήσουν 
διά την παροχήν των πληροφοριών των παρεχομένων υπό των ως 
άνω εγγράφων ή υπό των εις τα εν λόγω έγγραφα επισύνηιμμένων 
καταστάσεων ή εκθέσεων υπό τοιούτων προσώπων καθώς και διά 
την επισύναψιν εις τα έγγραφα τοιούτων πιστοποιητικών, ως ήθελε 
καθορισθή. 

(4) Εις περίπτωσιν καθορισμού του τύπου οιουδήποτε εκ ίων ως 
άνω εγγράφων ή καταστάσεως ή εκθέσεως επισυνημμένης εις οιον
δήποτε εκ των εν λόγω εγγράφων ή πιστοποιητικών καθ* όμοιον 
τρόπον επισυναπτομένου, το έγγραφον, η έκθεσις ή κατάστασις καθώς 
και το πιστοποιητικόν θα συντάσσωνται κατά τον καθορισθέντα 
τύπον. 

(5) Ο Έφορος δύνοτται, τη εγκρίσει του Υπουργού, τη αιτήσει ή 
τη συναινέσει ασφαλιστικής τίνος εταιρείας, να τροποποίηση αναφο
ρικούς προς την εταιρείαν ταύτην οιονδήποτε των. όρων των επιβαλλο
μένων υπό ή δυνάμει των προηγουμένων διατάξεων του παρόντος 
άρθρου προς τον σκοπόν προσαρμογής τούτου εις τας ειοικάς συν
θήκας υφ* ας τελεί η εταιρεία. 

26.—'(ιΐ) Έκαστη ασφαλιστική εταιρεία υπσκειιμένη ειςΝ τας δια Περιοδική 
τάξεις του παρόντος Νόμου, ήτις ήθελεν είναι εταιρεία ασκούσα τον Ε^*°? ις 

κλάδον 'μακροπροθέσμων εργασιών — ε^^ώναπό 
(α) οφείλει όπως μεριμνά διά την διεξαγωγήν ερεύνης παρά αναλογιστού. 

τίνος αναλογιστού περί την οικονομικήν αυτη\ς κατάστασιν, 
περιλαμβανομένης και εκτιμήσεως των υποχρεώσεων αυτής 
•καθ* έκαστον έτος" 

> (β) οφείλει όπως, άμα ως περατωθή η τοιαύτη έρευνα, ή οιαδή
ποτε ετέρα έρευνα γενομένη καθ* οιονδήποτε έτερον χρόνο ν 
περί την οικονομικήν κατάστασιν της εταιρείας επί τω τέλει 
διανομής κερδών ή οιαδήποτε έρευνα ης τα αποτελέσματα 

■t 'καθίστανται γνωστά τω κοινώ, μεριμνά ίνα ετοιμάζηται 
συνοπτική κατάστασις επί της εκθέσεως τοα αναλογιστού εν 
τω καθώρίΟ'μένω τύπω : 

Νοείται ότι εις την περίπτωσιν εταιρείας αμοιβαίας ευθύνης ασκού
σης ασφαλιστί'κήν επιχείρησιν κλάδου ζωής, ή βιομηχανικού κλάδου 
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ζωής, τα κέρΒη της οποίας παραχωρούνται εις τα μέλη εξ ολοκλήρου 
ή κυρίως δι* ετησίων ελαττώσεων των ασφαλίστρων, η επί της εκθέ
σεως του αναλογιστού συνοπτική κατάστασις δέον όπως γίνεται 
καθ* έκαστον έτος. 

(2) Εις ην περίπτωσιν δυνάμει του εδαφίου (1) ασφαλιστική εται
ρεία ετοιμάζει συνοπτϊκήν κατάστασιν επί της εκθέσεως του αναλο
γιστού καθ* όσον αφορά εις την υπ* αυτού διεξαχθείσαν έρευναν επί 
της οικονομικής καταστάσεως της εταιρείας, αύτη οφείλει όπως 
ετοΐ'μάζη ωσαύτως εν τω καθωρισμένω τύπω κατάστασιν επί των 
ασφαλιστικών αυτής εργασιών, ως αύται έχσυσι κατά την ημερομη
νίαν καθ* ην ετοιμάζονται οι λογαριασμοί διά τους σκοπούς της τοι
αύτης ερεύνης. 

(3) Εκάστη έρευνα διεξαγόμενη δυνάμει της παραγράφου (α) 
του εδαφίου (1) δέον όπως διαλαμβάνη εκτίμησιν των υποχρεώσεων 
της εταιρείας αναφορικώς προς πάσας τας εργασίας αυτής εν 
εκάστω κλάσω μακροπροθέσμων εργασιών αναφορικώς προς τας 
εν τη Δημοκρατία ε<ρ~γίχαί<χζ της εταιρείας έν εκάστω τοιούτο 
κλάδωπ 

Νοείται ότι οσάκις συμφώνως ταις διατάξεσι του εδαφίου (4) του 
άρθρου 24, ασφαλιστική εταιρεία συνενοί εις ενιαίον λογαριασμόν 
τας εκ των κλάδων ζωής και αποσβέσεως αποθέματος εισπράξεις 
αυτής, οι εν λόγω κλάδοι θα θεωρώνται διά τους σκοπούς του πα
ρόντος εδαφίου ως εις ικαι μόνον κλάδος ασφαλειών. 

.(4) Ανεξαρτήτως των προηγουμένων διατάξεων του παρόντος 
άρθρου, ο Έφορος δύναται να απαίτηση εγγράφως όπως οιαδή
ποτε εταιρεία δι' ην ούτος ήθελεν έχει εύλογους υποψίας ότι δεν 
διεξάγει τας μακροπρόθεσμους αυτής εργασίας δάσει υγιών ασφα
λιστικών αρχών, υπσδάλη αυτώ εντός εξ μηνών εκτίμησιν των εν 
εδαφίω (3) υποχρεώσεων, ως και τας αναφερόμενος εν εδαφίοις (1) 
και (2) καταστάσεις. 

(5) Ο Έφορος δύναται, τη εγκρίσει του Υπουργού, να απαίτηση 
παρά ασφαλιστικής εταιρείας ήτις ασκεί κλάδον μακροπροθέσμων 
εργασιών— 

(α) να ιμερκμνήση διά την διεξαγωγήν ερεύνης παρά του εκά
στοτε αναλογιστού της περί της οικονομικής καταστάσεως 
(περιλαμβανομένης και εκτιμήσεως των υποχρεώσεων 
αυτής) αναφορικώς προς τας τοιαύτας εργασίας ή οιον
δήποτε μέρος των τοιούτων εργασιών εις ωρισμένην ημερο
ιμηvίαv', 

Ι (β) να μεριμνήση ίνα ετοιμασθή συνοπτική κατάστασις της 
εκθέσεως του αναλογιστού περί της γενομένης ερεύνης* 
και 

(γ) να ετοιμάση κατάστασιν περί του κλάδου μακροπροθέσμων 
εργασιών αυτής ή τοιούτου μέρους αυτών μέχρι της τοι
αύτης ημερομηνίας. 

(6) Ο τύπος και το περιεχόμενον οιασδήποτε συνοπτικής κατα
στάσεως ή καταστάσεως γενομένης δυνάμει του εδαφίου (5) του 
παρόντος άρθρου είναι ο αυτός ως διά την συνοπτϊκήν κατάστασιν 
ή κατάστασιν την γενομένην δυνάμει των εδαφίων (!) και (2) του 
παρόντος άρθρου. 

(7) Δέον όπως κατατίθενται παρά τω Εφόρω κατά ή προ της 
ωρισμένης ημερομηνίας τέσσαρα αντίγραφα πάσης συνοπτικής κατα
στάσεως ή καταστάσεως γενομένης δυνάμει του εδαφίου (5) του 
παρόντος άρθρου, εν εκ "των οποίων δέον όπως υπογράφηται υπό 
των αναφερομένων εις το άρθρον 28 προσώπων και υπό του ανα
λογιστού της εταιρείας. 
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27. Εκάστη ασφαλιστική εταιρεία υποκευμένη. εις τας διατάξεις κατάστασα; 
χου παρόντος Νόμου και ασκούσα ασφαλίσεις κλάδου όστις ήθελε εργασιών 
καθορισθή θα υποχρεούται να ετοιμάζη κατάστασιν τον εργασιών ασφαλιστικών 
της ως προς τον εν λόγω κλάδον κατά τον τρόπον καθ* ον ήθελε ε τ α ι ρ ε ώ ν· 
καθοριοθή, 

28.—(!1). (α) Οι εν ταις προηγουμέναις διατάξεσι του παρόντος καταθεσις 
Μέρους προνοούιμενοι λογαριασμοί, ισολογισμοί ή καταστάσεις λογαριασμών 
δέον όπως είναι έντυποι ή πολυγραφημένσι· τέσσαρα αντίγραφα ^ * Τ ω 

ενός εκάστου εξ αυτών κατατίθενται παρά τω Εφόρω εντός εξ <*>ρω' 
μηνών από της λήξεως της περιόδου, εις ην τα άνω έγγραφα αφο
ρώσιν' εν των τοιούτων αντιγράφων δέον όπως φέρη την υπογραφήν 
του προέδρου και δύο μελών του διοικητικού συμβουλίου και του 
ανωτέρου λειτουργού της εταιρείας, εάν δε η εταιρεία έχη διευθύ
νοντα σύμβουλον, την υπογραφήν ωσαύτως του διευθύνοντος συμ
βούλου·:! 

Νοείται ότι ο 'Εφορος δύναται να παρατείνη την προθεσμίαν των 
εξ μηνών κατά το δοκούν, εφ* όσον ήθελε καταδειχθή αυτώ ότι 
ενδείκνυται ως εκ των ειδικών περιστάσεων παράτασις της τοιαύ
της προθεσμίας* 

ι(β) Ο Έφορος δύναται, επιπροσθέτως των απαιτήσεων της πα
ραγράφου (α) του παρόντος εδαφίου, να απαιτήιση όπως εταιρεία 
εφ* ης τυγχάνει εφαρμογής ο παρών Νόμος ετοιμάζη και υποβάλλή 
αυτώ διά τοιαύτας περιόδους, ως ήθελσν καθορισθή., τους απαι
τουμένους ή οιουσδήποτε λογαριασμούς, 'καταστάσεις ή πληροφο
ρίας περί. συγκεκρυμένων θεμάτων ικαι όπως, εάν ο Έφορος ούτω 
απαιτή, οι τοιούτοι λογαριασμοί, 'καταστάσεις, ή πληροφορίαι επα
ληθεύονται κατά τον οριζόμενον τρόπον. 

• (2) Ο Έφορος εξετάζει τα 'κατατιθέμενα δυνάμει τόυ εδαφίου 
(1) παρ* αυτώ έγγραφα και, εάν οιονδήποτε τούτων ήθελε κριθή 
ανακριβές ή ελλιπές, απαιτεί παρά της εταιρείας όπως διόρθωση 
την\ ανακρίβειαν και παράσχη τα ελλείποντα στοιχεία' η εταιρεία 
οφείλει όπως σωμιμορφουται προς πάσαν επί τούτω γενομενην απαί
τηση/ του Εφόρου. 

ί(3) Μεθ* εκάστου λογαριασμού εσόδων και ισολογισμού της 
εταιρείας κατατίθεται ωσαύτως η έκθεσις επί των πεπραγμένων της 
εταιρείας κατά το οικονσμικόν έτος εις ο αφσρώσιν ο λογαριασμός 
εσόδων και ο ισολογισμός, ήτις έκθεσις ήθελεν υποβληθή εις τους 
μετόχους ή κατόχους ασφαλιστηρίων της τοιαύτης εταιρείας. 

,(4) Οσάκις ασφαλιστική εταιρεία εγγεγραμμένη δυνάμει του 
περί Εταιρειών Νό)μου καταθέτει καθ* οιονδήποτε έτος τους λογα κεφ. 113. 
ριασμούς και ισαλογυσμόν αυτής σϋμφώνως ταις διατάξεσι του πα 3 του 1968 
ρόντος άρθρου, τότε εν η περιπτώσει ήθελεν αποστείλει συγχρόνως ^ ^ { ^ 
αντ(γραφον τούτων εις τον Έφορον Εταιρειών δυνάμει του ως άνω ™° 
νόμου—' 

'(α) δεν θα τυγχάνη εφαρμογής το άρθρον 121 του ως είρηται 
Νόμου (όπερ προνοεί όπως ο,μού μετά της ετησίας εκθέσεως 
της εταιρείας άποστέλλωνται και ωρισ,μένα. έγγραφα)■'-. 

ι(ρ) το ούτω αποστελλίόμενον αντίγραφον των λογαριασμών 
και του ισολογισμού λογίζεται α?^ό πάσης απόψεως ως 
αποσταλέν σΜμφώνως ταις διατάξεσι του ως είρηται άρ
θρου 121. 

(5) Εν τη περιπτώσει εταιρείας αμοιβαίας ευθύνης, ως η αναφε
ρομένη εν τη διαλαμβανομένη; εν εδαφίω (1) του άρθρου 26 επιφυ
λάξει, η εταϋρεία οφείλει όπως. καταθέτη: μετά των αντιγράφων 
εκάστη/ς τοιαύτης καταστάσεως, κατατιθέμενης δυνάμει του παρόν* 
τος άρθρου, στοιχεία αφορώντα εις τα" ποσοστά ελαττώσεως των 
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Εξέλεγξις 
λογαριασμών. 

Κεφ. 113. 
9 του 1968 

76 του 1977 
17 του 1979. 

Kevrpctca 
γραφεία και 
ανώτεροι 
λειτουργοί 
αδειούχου 
ασφαλ ιστού 
εν τη 
Δημοκρατία. 

ΓνωοτσποΙησις 
μεταβολών εις 
τα καθορι

σμένα 
στοιχεία. 

Καταστάσεις 
εν τη 
ημεδαπή 
υττό 
αλλοδαπών 
αβφαλιστών. 

ασφαλίστρων, ατινα εφηρμόσθησαν εις τους διαφόρους κλάδους 
ασφαλειών ή σειράς ασφαλιστικών εργασιών, καθ' έκαστον έτος 
διαρκούσης της χρονικής περιόδου ήτις παρήλθεν αφ' ης προηγου
μένως κατετέθησαν αντίγραφα τοιούτων «καταστάσεων. 

(6) Τη αιτήσει οιοσδήποτε 'μετόχου ή κατόχου ασφαλιστηρίου 
αποστέλλεται αοτώ υπό της εταιρείας, ταχυδρομικώς ή άλλως πως, 
έντυπον ή πολυγραφημένον αντίγραφον των .τελευταίων δυνάμει 
του παρόντος άρθρου κατατεθέντων λογαριασμών, ισολογισμού, 
συνοπτικής ή ετέρας καταστάσεως^ 

'(7) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου οιαδήποτε αναφορά 
εις λογάριιασμούς και ισολογισμούς θα διαλαμβανη επίσης τας υπό 
του εδαφίου (2) του άρθρου 25 αναφερομένας καταστάσεις ή εκθέ
σεις καθώς και τα υπό του εδαφίου (3) του αυτού άρθρου αναφε
ρόμενα πιστοποιητικά* 

29. Οι λογαριασμοί κιαι οι ισολογισμοί εκάστης ασφαλιστικής 
εταιρείας υποκείμενης εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου θα 
ελέγχωνται υπό τοιούτων προσώπων και κατά τοιούτον τρόπον ως 
ήθελε καθορισθή. Κανονισμοί θεσπισθησόμενοι διά τους σκοπούς 
του παρόντος άρθρου δυνατόν να επεκτείνουν εις ασφίαλιστικάς 
εταιρείας τας περί λογιστικού ελέγχου προνοίας του περί Εταιρειών 
Νόμου, επιφέρομένων τοιούτων προσαρμογών και τροποποιήσεων 
ως ήθελε θεωρηθή αναγκαίον ή σκόπιιμον. 

30.—'(Ί) Εκάστη ασφαλιστική εταιρεϋα, εις ην παρεσχέθη άδεια 
δυνάμει του παρόντος Νόμου, οφείλει όπως διατηρή εν τη Δηΐμο
κρατία κεντρικά γραφεία, διορίζη δε ωσαύτως εν αυτή ανώτερόν 
τίνα λειτουργόν. 

(2) Εκάστη τοιαύτη εταιρεία οφείλει όπως, εντός δεκαπέντε 
ημερών αφ' ης παρεσχέθη αυτή η σχετική άδεια, γνωστοπόιή 
εγγράφως εις τον Έφορον την διεύθυνσιν των κεντρικών αυτής 
γραφείων εν τη Δη,μοκρατία ως και το όνομα και την ταχυδρο
μικήν: διεύθυνσιν του εν τη Δημοκρατία ανωτέρου λειτουργού αυτής. 

(3) Οιαδήποτε μεταβολή είς τι των εν εδαφίοις (Ί) ικαι (2) 
στοιχείων δέον όπως γνωστοποιήται εγγιράφως υπό της ενδιαφε
ρόμενης εταιρείας εις τον 'Εφορον εντός δεκαπέντε ημερών αφ' 
ης αύτη ήθελε ν επέλθει 

31. Εκάστη ασφαλιστική εταιρεία υποκείμενη εις τας διατάξεις 
του παρόντος Νόμου δέον όπως εντός εξ μηνών από της λήξεως 
του οικονομικού αυτής έτους, γνωστοπόιή εγγράφως εις τον 'Εφο
ρον πάσαν μεταβολήν, ήτις ήθελεν επέλθει ~κατά την διάρκευαν του 
τοιούτου έτους εις οιονδήποτε των θεμάτων άτινα διά Κανονισμών 
δυνάμει του παρόντος 'Νόμου γενομένων, ικαθωρίσθησαιν ως χρή
ζοντα γνωστοποιήσεως δυνάμει του παρόντος άρθρου. 

32. 'Εκαστος αλλοδαπός ασφαλιστής οφείλει όπως τηρή εν τη 
Δημοκρατία— 

(α) κατάστασιν πάντων των εκδοθέντων υπ* αυτού εγχωρίων 
ασφαλιστηρίων, δεικνύουσαν τα δυνάμει τοιούτων ασφαλι
στηρίων δικαιώματα και υποχρεώσεις του ασφαλιστού" 

(β) κατάστασιν απάντων των εισπραχθέντων ασφαλίστρων 
αναφορικώς προς άπαντα τα υπ' αυτού εκδοθέντα εγχώρια 
ασφαλιστήριο:'' 

(γ) έγγραφα αποδεικτικά στοιχείο: περί τα εν τη Δημοκρατία 
περιουσιακά στοιχεία αυτού* και 

(δ) τοιαύτας ετέρας καταστάσεις αφορώσας εις την υπ* αυτού 
ασκοομένην εν τη Δη,μοκρατία ασφαλιστικήν επιχείρησιν, 
ως ήθελεν εκάστοτε καθορισθή,. 
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Μέρος ΊΕκτον.-ιΣΥ'ΓΧΩΝΕΜΣΐΙίΣ' - ΜΕΤΑ61ΒΑΙΣΪΙ'Σ 
33,—<(fl) Επιφυλαττο μένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, πρόνοιαι 

οσάκις—Ι αψορώσαιεις 
(α) σκοπήται η συγχώνευσις δύο ή πλειόνων ασφαλιστικών ^νΧν«6σεις 

εταιρειών, υποκειμένων εις τας διατάξεις του παρόντος «αμεια
Νόμου, εξ ων μία ή πλείονες είναι ημεδαποί ασφαλισταί,~ διβάσεις. 
και οιαδήποτε των τοιούτων εταιρειών ενασκεί εν τη: Δημο
κρατία τον κλάδον μακροπροθέσμων εργασιών ή τον 
κλάδον εργατικών αποζημιώσεων ή 

(β) σκοπήται η μεταβί'βασις οιουδήποτε κλάδου 'μακροπρο
θέσμων εργασιών ανειλημμένου εντός της Δημοκρατίας, ή 
κλάδου εργατικών αποζημιώσεων ανειλημμένου εντός της 
Δημοκρατίας, υπό τίνος ασφαλιστικής εταιρείας υποκεί
μενης εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου εις ετέραν 
τοιαύτη ν εταίρε 6αν, 

τα 'μέλη του διοικητικού συμβουλίου μιας ή πλειόνων των ενδια
φερομένων, εταιρειών δύνανται, δι' αιτήσεως αυτών, να ζητήσωσι 
παρά του δικαστηρίου έγκρισιν της σκοπούμενης δικαιοπραξίας* το 
δικαστήριον αφού ακούση τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ως 
και παν έτερον πρόσωπον δικαιούμενον κατά την κρίσιν αυτού να 
ακουσθή, δύναται νια εγκρίνη την τοιαύτην δικαισπραξίαν εφ' όσον 
ικανοποιηθή ότι δεν υπεστηρίχθη αρκούντως ή εναντίον της αιτή
σεως γενομένη ένστασις :ι 

Νοείται ότι το δικαστήριον δεν θα εγκρίνη την συγχώνευσιν 
ασφαλιστικής (εταιρείας ασκούσης ασφαλίσεις του ικλάδου ζωής ή 
βιομηχανικού κλάδου ζωής ιμεθ' ετέρας εταιρείας ή την μετωβί&ασιν/ 
της τοιαύτης ασφαλιστικής εταιρείας εις ετέραν τοιαύτην, εάν ·κ*ατα
δειχθή τω Δικαστηρίω ότι ενίστανται εις τούτο κάτοχοι ασφαλι
στηρίων αντιπροσωπεύοντες τό εν δέκατον τουλάχιστον του ολικού 
ησφαλισμένου παρά τη τοιαύτη εταιρεία ποσού. 

(2) Πριν ή υποβληθή, αίτησις προς το Δικαστήριον δυνάμει του 
παρόντος άρθρου— 

!(α) δέον όίπως δηΐμοσιευθή εν τη επισήιμω εφηιμειρίδι της Δημο
κρατίας κιαι εις δύο ημερησίας εγχώριους εφημερίδας, 
γνωστοποίησις περί της προθέσεως προς υποβολήν τοιαύ
της αιτήσεως" 

(β) πλην της περιπτώσεως μεταβιβάσεως κλάδου εργατικών 
αποζημιώσεων, και εκτός εάν άλλως ήθελε διατάξει το 
δικαστήριον, δέον όπως αποστέλλονται τα ακόλουθα έγ
γραφα εις πάντα κάτοχον ασφαλιστηρίου ζωής, απλής ή 
μικτής, αποσβέσεως οπτοθέμοπος, ή επενδύσεως ομολόγων, 
εκάστης εταιρείας* κατάστασις περί την φύσιν της συγχω
νεύσεως ή μεταβιβάσεως, σύνοψις περιέχουσα τα ουσιώδη 
γεγονότα άτινα διελήφθηααν εν τη αφορώση· εις την συγχώ
νευσιν ή μεταβίβασιν συμφωνία, αντίγραφα των εκθέσεων 
του αναλογιστού ή ετέρων τοιούτων εφ* ων εβασίσθη η 
τοιαύτη συμφωνία, περιλαμβανομένης και εκθέσεως γενο
μένης παρά τίνος ανεξαρτήτου αναλογιστού' και 

(γ) δέον όπως η, αφορώσα εις την συγχώνευσιν ή. μεταιβί'βασιν 
συμφωνία εκτΟθηται, προς επιθεώρησιν υπό των κατόχων 
ασφαλιστηρίων και μετόχων, εις τα γραφεία των εταιρειών 
διά περίοδον δεκαπέντε ημερών αφ' ης εγένετο η; τελευ
ταία εν ταις εφημέριοι δημοσίευσις< 

(3) Έπιφυλαττομένων των διατάξεων του παρόντος. Νόμου, δεν 
χωρεί συγχώνιευσις ή μεταΐβίβασις της εν εδαφίω (1) προνοουμένης 
φύσεως, εκτός εάν αύτη τύχη της εγκρίσεως του. δικαστηρίου συμ
φώνως ret» παρόντι άρθρω. 
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Αι αφορώσαι 
εις την 
συγχώνευσιν ή 
μεταβίβασιν 
καταστάσεις 
κατατίθενται 
παρά τω 
Εφόρω. 

Πρόνοιαι 
αφορώσαι 
εις συγχω
νεύσεις 
αφορωσας 
εις μη 
α&ειούχον 
εταίρε (αν. 

Περιθώριον 
φερεγγυό

τητος, 
Δεύτερος 
ΠΙναξ 
Κεφ. 113. 

9 του 1968 
76 του 1977 
1 7 τ ο ύ ί 9 7 9 . 

(4) Εν τω τοοορόντι άρθρω «ημεδαπός ασφαλιστής» σημαίνει 
ασφαλιστικήν εταιρείαν ης η έδρα κείται εν τη, Δημοκρατία. 

34. Οσάκις ήθελε χωρήσει συγχώνευσις ή μεταβίβασις της εν 
εδαφίω (1) του άρθρου 33 προνοουμένης φύσεως, ήτις υπόκειται 
εις τας διατάξεις του ως είιρηται άρθρου, η εκ της συγχωνεύσεως 
προκύπτουσα νέα εταιρεία ή, αναλόγως της περιπτώσεως, η προς 
ην η μεταβίβασις εταιρεία δέον όπως εντός δέκα ημερών από της 
συμπληρώσεως της συγχωνεύσεως ή μεταβιβάσεως καταθέτη παρά 
τω Εφόρω— 

(α) κεκυρωμένα αντίγραφα των καταστάσεων ενεργητικού και 
παθητικού των ενδιαφερομένων εις την συγχώνευσιν ή μετα
βίβασιν εταιιρειών, ομού μετά καταστάσεως δεικνυούσης 
την φύσιν και τους όρους της συγχωνεύσεως ή μεταβιβά
σεως" 

(β) κεκυρωμένον αντίγραφον της συμφωνίας δυνάμει της 
οποίας πραγματούται η συγχώνευσις ή μεταβί'βασις· 

(γ) κεκυρωμένα αντίγραφα της εκθέσεως του αναλογιστού 
ως και πάση,ς ετέρας τοιαύτης εφ' ης ήθελε βασίζεται η 
τοιαύτη συμφωνία* και 

(δ) δήλωσιν φέρουσαν την υπογραφήν του προέδρου και του 
ανωτέρου λειτουργού εκάστης εταιρείας, ότι εξ όσων ούτοι 
κάλλιον πιστεύουν εις τας εν λόγω εκθέσεις εκτίθενται 
πλήρως άπασαι αι πληρωμαί, αίτινες εγένοντο ή θα γενώσιν 
εις οιονδήποτε πρόσωίπον ώς εκ της χωρησάσης συγχωνεύ
σεως ή μεταβιβάσεως, και ότι ουδεμία πληρωμή πέραν των 
ούτω εκτιθεμένων εγένετο ή θα γενή, είτε τοις μετρητοίς 
είτε υπό μορφή ν ασφαλιστηρίων, γραμματίων, χρεογράφων 
ή ετέρων περιουσιακών στοιχείων, υπό των μετεχουσών εις 
την συγχώνευσιν ή μεταβίβασιν εταιρειών ή, εν γνώσει 
(τούτων. 

35. Οσάκις σκοπήται η πιραγματοποίη,σις σχεδίου δυνάμει του 
οποίου ολόκληρον ή μέρος του κλάδου μακροπροθέσμων εργασιών 
ή του κλάδου εργατικών αποζημιώσεων του ασκουμένου υπό τίνος 
ασφαλιστικής εταιρείας («η μεταβιβάζουσα εταιρεία») εφ' ης 
τυγχάνει εφαρμογής ο παρών 'Νόμος, πρόκειται να μεταβι'βασθή 
εις Έχέρσν εταιρείαν («η προς ην η μεταβίβασις εταιρεία»), εφ* ης 
δεν τυγχάνει εφαρμογής ο παρών Νόμος, ή αντιστρόφως, η, μετα
βιβάζουσα εταιρεία ή, η προς η,ν η μεταβίβασις εταιρεία δύναται 
δι* αιτήσεως να ζητήση τταρά. του Δικαστηρίου Διάταγμα επικυ
ρσύν το σχέδιον, η δε διαδικασία η (καθοριζομένη εις τα άρθιρα 33 
και 34 του παρόντος Νόμου θα τυγχάνη ωσαύτως εφαρμογής επί 
των εν λόγω εταιρειών, ως εάν αμφότεραι αι εταιρείαι υπήγοντο 
εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου. 

Μέρος Έβδομον.ΧΡιΕΩΚΟΠΙΙΑΔΙΙΑΛΥιΣΙΙΣ 
36.—'(1) Επιφυλαττομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, 

των άρθρων 56 και 57 ως και του Δευτέρου 'Πίνακος, ασφαλιστική 
εταιρεία υποκείμενη εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου λογί
ζεται, διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως και του άρθρου 
211 του περί Εταιρειών Νόμου (όπερ παρέχει τω δικαστηρίω εξου
σίαν προς διάλυσιν εταιρείας μη δυναμένης να εξόφληση, τας οφει
λάς αυτής), ως μη δυναμένη να εξόφληση τας οφειλάς της εφ' όσον 
δεν κατέχη το περιθώριον φερεγγυότητος ως τούτο καθαρίζεται εν 
εδαφίω (2\: 
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Νοείται ότι, εκτός καθ* όσον αφορά εις τους σκοπούς της παρα
γράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 8, το παρόν άρθρον δεν 
τυγχάνει εφαρμογής επί ασφαλιστικής εταιρείας προ κης παρόδου 
δύο ετών ή μείζονος χρονικής περιόδου ως ο ' Εφορος ήθελεν εν 
οιαδήποτε περιπτώσει καθορίσει, αφ' ης η, εταιρεία ήρξατο ασκούσα 
ασφαλιστικήν τίνα επιχείρησιν. 

(2) Ασφαλιστική εταιρεία λογίζεται κατέχουσα το απαιτούμενον 
περιθώριο ν φερεγγυότητος, εάν— 

(α) εν τη περιπτώσει εταιρείας ασκούσης ασφαλίσεις γενικού 
κλάδου μόνον, η αξία του ενεργητικού υπερβαίνει το παθη
τικό ν αυτής κατά— 

(ι) εκατόν χιλιάδας λυρών ή 
(ιι) το δεκαέξ επί τοις εκατόν των γενικών εξ ασφα

λίστρων εσόδων της εταιρείας κατά το αμέσως 
προηγούμενον οικονο'μικόν αυτής έτος, 

λαμβανομένου υπ' όψιν του μείζονος των ανωτέρω· δύο 
ποσών' 

(β) εν τη περιπτώσει εταιρείας ασκούσης 'μόνον ασφαλίσεις του 
κλάδου μακροπροθέσμων εργασιών— 

'(ι) αι υποχρεώσεις αυτής δυνάμει μη ληξάντων ασφα
λιστηρίων ζωής δεν υπερβαίνωσι το ποσόν του 
αποθέματος αυτής διά τον κλάδον ζωής' 

(ιι) αι υποχρεώσεις αυτής δυνάμει μη ληξάντων ασφα
λιστηρίων βιομηχανικού κλάδου ζωής δεν υπερ
'βαίνωσι το ποσόν του αποθέματος αυιτής διά τον 
"'βιομηχανικό ν κλάδον ζωής' 

(ιιι) αι υποχρεώσεις αυτής δυνάμει ιμη ληξάντων ασφα
λιστηρίων κλάδου επενδύσεως ομολόγων δεν υπερ
βαίνωσι το ποσόν του αποθέματος αυτής διά τον 
κλάδον επενδύσεως ομολόγων και 

(ιν) αι υποχρεώσεις αυτής δυνάμει ιμη ληξάντων ασφα
λιστηρίων κλάδου αποσβέσεως αποθέματος δεν 
υπερβαίνωσι το ποσόν του αποθέματος αυτής διά 
τον κλάδον αποσβέσεως αποθέματος' 

(γ) εν τη περιπτώσει εταιρείας ασκούσης ασφαλίσεις τόσον 
του γενικού κλάδου όσον και του κλάδου μακροπροθέσμων 
εργασιών— 

(ι) καθ' όσον αφορά εις τον κλάδον μακροπροθέσμων 
εργασιών, κατέχη τα αντίστοιχα περιθώρια φερεγ
γυότητος ως ταύτα καθορίζονται εν παραγράφω 
t(β)· και 

(ιι) η αξία του ενεργητικού αυτής αναφορικώς προς 
απαντάς τους υπ' αυτής ασκούμενους ασφαλιστι
κούς κλάδους υπερβαίνη το άθροισμα των εν πα
ραγράφω (β) αποθεμάτων και πασών των υπο

χρεώσεων αυτής πλην των αναφερομένων εν τη ως 
είρη,ται παραγράφω, κατά— 

(Ά) εκατόν χιλιάδας λιρών' ή 
!(Β) το δεκαέξ επί τοις εκατόν των γενικών εξ 

ασφαλίστρων εσόδων της εταιρείας κατά το 
αμέσως προηγούμενον οικονομικόν αυτής 
έτος, 

λαμβανομένου υπ* όψιν του .μείζονος των ανωτέρω δύο 
ποσών. 

(3) Διά Τους σκοπούς του παρόντος άρθρου— 
(α) κατά τον υπολογισμόν του ενεργητικού ασφαλιστικής τίνος 

εταιρείας δεν λαμβάνονται υπ' όψιν τα δυνάμει της παρα
γράφου (β) της επιφυλάξεως του άρθρου 22 εκδοθέντα 
©άνειχχ· 
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(β) κατά τον υπολογισμόν του παθητικού ασφαλιστικής τινός 
εταιρείας, λαμβάνονται υπ' όψιν άπασαι αϊ υπό αίρεσιν και 
ιμέλλουσαι υποχρεώσεις, ουχί όμως αι αφορώσαι εις το 
μετοχικόν κεφάλαιον υποχρεώσεις* 

(γ) ως γενικόν εξ ασφαλίστρων έσοδον της ασφαλιστικής εται^ 
ρείας καθ' οιονδήποτε έτος θεωρείται το καθαρόν ποσόν 
των ασφαλίστρων, αφαιρουμένων των δι' αντασφάλισιν 
καταβληθέντων υπό της εταιρείας ασφαλίστρων όπερ εισε
πράχθη υπό της εταιρείας κατά το εν λόγω έτος αναφο
ρικός προς πάσαν υπ' αυτής ασκουμένην ασφαλιστική ν επι
χείρησα/, '(ανεξαρτήτως του εάν εμπίπτη είς τίνα των εν 
άρθρω 3 αναφερομένων κλάδων ή ιμη), πλην της ασφαλι
στικής επιχειρήσεως του κλάδου μακροπροθέσμων εργα
σιών' 

(δ) μνεία γενομένη εις τα αποθέματα κλάδου ζωής, βιομηχα
νικού κλάδου ζωής, κλάδου επενδύσεως ομολόγων, καθώς 
και προς το απόΒεμα το τηρούιμενον εν σχέσει προς τον 
κλάδον αποσβέσεως αποθέματος εταιρείας τινός, δέον όπως 
ερμηνεύηται ως αναφειρσμένη. εις τα αντίστοιχα αποθέματα, 
άτινα τηρούνται διά τους εν λόγω ασφαλιστικούς κλάδους 
συμφώνως τω εδαφίω (ιΐ) του άρθρου 24. 

(4) Κανονισμοί, οίτινες ήθελον εκδοθή διά τους σκοπούς του πα
ρόντος άρθρου, δυνατόν να επιβάλωσι την υ,ποχρέωσιν όπως εν 
εκάστω ισολογισμώ παρασκευαζομένω υπό τίνος ασφαλιστικής 
εταιρείας δυνάμει του άρθρου 25, περιλαμβάνηται πιστοποιητικόν— 

(α) ο τύπος του οποίου ως και τα υπογράφοντα τούτο πρό
σωπα καθορίζονται εν τοις 'Κανονισμόίς* και 

(β) περιέχον κατάστασιν δεικνύουσαν το ενεργητικόν και παθη
τικόν της εταιρείας, ως ήθελεν εκάστοτε καθοριισθή' 

εάν δε η εταιρεία παράλειψη να συμμορφωθή προς τους ούτω εκδι
δόμενους Κανονισμούς, εις οιονδήποτε δικαστικόν μέτρον όπερ 
ήθελε ληφθή δυνάμει του παρόντος άρθρου προς διάλυαιν της εται
ρείας, η αξία του ενεργητικού αυτής θα λογίζεται — μέχρις αποδεί
ξεως του εναντίου — ως μη υπερβαίνουσα το παθητικόν αυτής κατά 
το προ νοούμενο ν ιεν ~εδάφίω (1) ποσόν. 

ι(5) Ουδέν των εν τω παρόντι άρθρω διαλαμβανομένων δύναται 
να ερμηνευθή ως επη;ρ€άζον την μεταχείριση/ ης θα τύχωσι, κατά 
την διάλυση/ της €ταιρείας, οιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία ή υπο
χρεώσεις αυτής δυνάμει του άρθρου 24 ή άλλως πως. 

(6) Οσάκις, τη: αιτήσει ασφαλιστικής τίνος εταιρείας, ο Υπουργός 
ικανοποιήται ότι— 

(α) αύτη ασκεί επιχείρησα/ αφσρώσαν, αποκλειστικώς ή κυιρίως 
εις την ασφάλισιν πβριωρισμένης τάξεως τΐροσώτκον εχόν
των κοινόν οικονομικό ν ή έτερον συμφέρον' και 

(β) λαμβανομένης υπ4 όψιν της περιορισμένης φύσεως των ερ
γασιών αυτής, αντενδείκνυται η εφαρμογή των διατάξεων 
του παρόντος άρθρου, ή ότι η εφαρμογή τούτων είναι ιδια
ζόντως επαχθής διά την εταιρειαν, 

ο Υπουργός δύναται διά διατάγματος να διάταξη όπως, τηρουμέ
νων οιωνδήποτε εν τω διατάγματι καθοριζομένων όρων η εταιρεία 
εξαιρήται της εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ή 
όπως αι εν λόγω διατάξεις τυγχάνουσι ;μεν εφαρμογής προνοούσαι 
6μως έτερον ποσόν καθ' ο το ενθργη,τικόν της εταιρείας θα υπερ
6αίνη το παθητικόν αυτής, και δη, έλασσον του προνοουμένου εν 
t « παρόντι άρθρω ποσού. 
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17 του 1979. 

(7) Δ ι ά τ α γ μ α εκδοθέν δυνάμει του εδαφίου (6) ανακαλείται 
υπό του Υπτουργού— 

(α) εάν ούτος δεν είναι πλέον ικανοποιημένος καθ ' όσον αφορά 
εις το ζήτημα βάσει του οποίου εξεδόθη το δ ιάταγμα , ήι 

(β) εφ ' όσον ούτος ήθελεν ικανοποιηθή ότι δεν ετηρήθη οιοσδή
ποτε των εν τω δ ι α τ ά γ μ α τ ι περιληφθέντων όρων. 

37J— (1) Δι' ε γ γ ρ ά φ ο υ ειδοποιήσεως του Εφόρου επιδιδόμενης εις Διεξαγωγή 
ασφαλιστικήν εταιρείαν υποκιειμένην εις τας διατάξεις του παρόν ερεύνης 
τος Νόμου και δυναμένην να δκχλυθή υπό του Δικαστηρίου δυνά ™£ t 
μει των διατάξεων του περί Εταιρειών Νόμου, ο Έφορος— αμφιβόλου 

(α) δύναται να απαίτηση όπως η εταιρεία παράσχη, αυτώ εντός ^ φ Υ Π 3 ! η τ θ ς 

της εν τη, ειδοποιήσει τεταγμένης προθεσμίας τοιαύτης φύ 9 του 1968 
σεως επεξηγήσεις , στοιχεία, λογαριασμούς , ισολογισμούς, 76 του 1977 
συνόψεις και καταστάσεις , ως ούτος ήθελε κρίνει α ν α γ 
καίας ίνα διαπίστωση, κατά πόσον η εταιρεία είναι, ή ήτο 
φερέγγυος εις δεδομένην ημερομηνίαν (ουχί προγενεστέραν 
της περιόδου εις ην αφορώσιν οι δυνάμει του άρθρου 28 
τελευταίοι κατατεθέντες λογαρ ιασμοί και ισολογισμός της 
εταιρείας) ειδικώς καθοριζομένην εν τη ειδοποιήσει' κ α ι 

(β) δύναται να απαίτηση όπως α ι τοιαύται επεξηγήσεις , στοι
χεία, λογαριασμοί , ισολογισμοί, συνόψεις ή καταστάσεις 
υπογράφωνται υπό των εν τη ειδοποιήσει 'καθοριζομένων 
μελών του διοικητικού συμβουλίου και ετέρων υπαλλήλων 
της εταιρείας , όπως συνοδεύωνται υπό αντ ιγράφων των εν 
τη ειδοποιήσει ωσαύτως καθοριζομένων ε γ γ ρ ά φ ω ν και όπως 
η ορθότης τούτων πιστοποιήται υπό ελεγκτού εγκεκριμένου 
π α ρ ά του Εφόρου, ή υπό ούτω εγκεκριμένου αναλογιστού, 
ή. υπό αμφοτέρων.) 

(2) Εάν μετά την δυνάμει του εδαφίου (1) γενομένην επίδοσιν 
ειδοποιήσεως είς τίνα ασφαλιστικήν εταιρείαν— 

' (α) αύτη, προ της παρελεύσεως της εν τη ειδοποιήσει τετα
γμένης προθεσμίας, δεν συμμορφωθή προς τας εν τη. ειδο
ποιήσει περιεχομένας απαιτήσεις , εκτός καθ* ην έκτασιν 
αύται ήθελον ανακληθή υπό του Εφόρου" ή 

(β) ο Έ φ ο ρ ο ς , εξετάσας τα παρασχεθέντα συμφώνως τη ειδο
ποιήσει στοιχεία, κρίνη σκόπιμον διά τον ως είρηται σκο
πόν όπως πράξη ούτω , 

ο Έ φ ο ρ ο ς δύναται να ειδοποίηση ε γ γ ρ ά φ ω ς την εταιρείαν ότι προ
τίθεται να δ ιο ρ ίση ένα ή πλείονα πρόσωπα προς δ ι ε ξ α γ ω γ ή ν ερεύ
νης επί της 'καταστάσεως της εταιρείας , εφ' η,ς και θ α υποδάλωσιν 
έκθεσιν εν ω τρόπω ήθελεν ο Έ φ ο ρ ο ς καθορίσει* περαιτέρω δε 
ότι θ α χωρήίση εις τον τοιούτον διορισμόν μ ε τ ά τη,ν πάροδο.ν ετττά 
ηίμιερών από της επιδόσεως της ειδοποιήσεως, εκτός εάν αύτη: εντός 
της άνω προθεσμίας των επτά ημερών ήθελεν υποβάλει έ γ γ ρ α φ ο ν 
ένστασιν κατά του τοιούτου διορισμού. 

(3) Εάν η εταιρε ία εντός της ειρημένης προθεσμίας υποΦάλη 
τω Εφόρω έ γ γ ρ α φ ο ν ένστασιν κατά του τοιούτου διορισμού, ο Έ φ ο 
ρος δύναται να ζητή,ση την επί τούτω άδειαν του δικαστηρίου, ήτις 
και χορηγε ίτα ι εκτός εάν αποδειχθή τ ω δικαστηρίω ε π α ρ κ ώ ς υπό 
της εταιρε ίας ότι δεν απα ιτε ί τα ι ευλόγως τοιούτος διορισμός δ ιά 
τον ως είρηται σκοπόν" ο Έ φ ο ρ ο ς προβαίνει εις τον διορισμόν 
ευθύς ως ήθελε χορηιγηθή η αιτηθείσα άδεια. 
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(4) Επί διορισμών γενομένων δυνάμει του παρόντος άρθρου εφαρ
μόζονται αι διατάξεις του άρθρου 160 του περί Εταιρειών Νόμου, 
καθ' ον τρόπον τυγχάνουσιν εφαρμογής και επί προσώπων διορι
ζομένων δυνάμει του εν λόγω άρθρου. 

(5) Ο Έφορος καταβάλλει εκ του Παγίου Ταμείου της Δημο
κρατίας παν έξοδον συναφές προς έρευναν διεξαγομένην υπό προ
σώπου διοριζομένου δυνάμει του παρόντος άρθρου: 

Νοείται ότι— 
(ι) £ν η, περιπτώσει το δικαστήριον ήθελε παράσχει άδειαν 

διορισμού, δύναται συγχρόνως κατά το δοκούν να διάταξη 
την εταιρείαν όπως καταβολή τω Εφόρω σλόκληρον το 
ποσόν ή μέρος των τοιούτων εξόδων' και 

(ιι) εν η περιπτώσει ήθελεν εκδοθή δικαστικόν διάταγμα διαλύ
σεως της εταιρείας καθ' οιονδήποτε χρόνον εντός δώδεκα 
ιμηνών από της ημερομηνίας καθ' η,ν εγένετο η έκθεσις του 
ούτω διορισθέντος προσώπου προς τον Έφορον, ή εάν εγέ
νοντο πλείονες της μιας εκθέσεις, από της ημερομηνίας της 
πρώτης εκθέσεως, τα εν λόγω έξοδα λογίζονται, διά τους 
σκοπούς του περί Εταιρειών Νόιμου, ως έξοδα προσηκόν
τως διενεργηθέντα διά την διάλυσιν της εταιρείας, το δε 
ποσόν τούτων, αφαιρουμένου προηγουμένως παντός ποσού 
όπερ ήθελε καταβληθή τω Εφόρω ικατ' εντολήν του Δικα
στηρίου δυνάμει της προηγουμένης παραγράφου, 'καταβάλ
λεται εκ των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας ίσω 
λόγω προς τα εγκεκριμένα έξοδα άτινα επάγεται η αίτη
σις διαλύσεως.) 

38.—'(1) Το δικαστήριον δύναται, συμφώνως τω περί Εταιρειών 
Νόμω, να διάταξη την διάλυσιν ασφαλιστικής εταιρείας υποκείμενης 
εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου, αι δε διατάξεις του ως άνω 
Νόμου θα τυγχάνωσιν εφαρμογής, υπό την επιφύλαξιν, ότι το δικα
στήριον δύναται να διάταξη διάλυσιν της εταιρείας τη αιτήσει δέκα 
ή πλειόνων κατόχων ασφαλιστηρίων συνολικής αξίας δέκα χιλιάδων 
τουλάχιστον λιρών:, 

Νοείται ότι δεν υποβάλλεται τοιαύτη αίτησις ειμή τη αδεία του 
δικαστηρίου' τοιαύτη δε άδεια δεν παρέχεται μέχρις ου αποδιειχθή 
τω δικαστηρίω ότι η σχετική αίτησις είναι εκ πρώτης όψεως (prima 
facie) δικαιολογημένη, και παρασχεθή τω δικαστηρίω η υπό τούτου 
κρινομένη ως εύλογος εγγύησις διά τα έξοδα, άτινα υπάγεται η 
αίτησις διαλύσεως., 

(2) Ο Έφορος δύναται, τη αδεία του δικαστηρίου, να υποΦάλη, 
συμφώνως ταις διατάξεσι του περί Εταιρειών Νόμου, αίτησιν δια
λύσεως ασφαλιστικής εταιρείας, υποκείμενης εις τας διατάξεις του 
παρόντος Νόμου, ήτις δύναται να διαλυθίή δυνάμει των διατάξεων 
του περί Εταιρειών Νόμου επί τω λόγω ότι— 

(α) η εταιρεία αδυνατεί να εξόφληση τας οφειλάς αυτής εν 
τη εννοία των άρθρων 211 και 212 του περί Εταιρειών 
ιΝόΙμου" ή; 

(β) διορισθέντος προσώπου τινός προς διεξαγωγίή,ν ερεύνης 
περί την κατάστασιν της εταιρείας δυνάμει του άρθρου1 37, 
έλαβε χώραν τοιαύτη άρνησις ώστε, δυνάμει του εδαφίου 
(3) του άρθρου 161 του περί Εταιρειών 'Νόμου, ως τούτο 
εφαρμόζεται δυΐνάμει του ως είρηται άρθρου 37, αύτη να 
δύναται, ή θα ηδύνατο να δικαιολόγηση την επι'βσλήν 
ποινής επί τίνος υπαλλήλου ή. αντιπροσώπου της εταιρείας. 
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39.— (1) Οσάκις χω,ρή μετοίβίβασις των ασφαλιστικών εργασιών Εξηρτημέναν 
ασφαλιστικής τίνος εταιρείας, ή οιουδήποτε μέρους τοιούτων έργα Εταιρε(αι. 
σιών, εις ασφαλιστικήν εταιρείαν υποκειμένην εις τας διατάξεις του 
παρόντος Νόμου και συμφωνείται ότι η πρώτη μνησθείσα εταιρεία 
(εν τω άρθρω καλούμενη «εξηρτηιμένη εταιρεία») ή.οι πιστωταί 
αυτής έχουν απαιτήσεις εναντίον της προς ην η, μετάβίβασις εται
ρείας (εν τω παρόντι άρθρω καλούμενης «ιθύνουσα εταιρεία»), τότε 
εν η περιπτώσει η ιθύνουσα εταιρεία ήθελε διαλυθή υπό του δικα
στηρίου ή υπό την εποπτείαν αυτού, το δικαστήριο ν διατάσσει όπως 
η εξηρτημένη εταιρεία διαλυθή από κοινού ιμετά της ιθυνούσης τοι
αύτης επιφυλατταμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου' δύνα
ται δε να διορίοη διά του αυτού ή μετοΓ/ενεστέρου διοττάγματος 
το αοτό πρόσωπον ως εκκαθαριστήν και των δύο εταιρειών και 
να προΦή εις την λήψιν ποτντός ετέρου μέτρου, όπερ ήθελε φανή 
αυτώ αναγκκχίον επί τω τέλει διαλύσεως των δύο εταιρειών, ως 
εάν επρόκειτο περί μιας και μόνης εταιρείας. 

(2) Πλην ως άλλως ήθελεν ορίσει το δικαστήριον, η έναρξις της 
διαλύσεως της ιθυνούσης εταιρείας αποτελεί την έναρξιν και της 
διαλύσεως της εξηρτημένης τοιαύτης. 

(3) Κατά την ρύθμισιν των δικιαιωμάτων και υποχρεώσεων ιμεταξύ 
των μελών των διαφόρων εταιρειών, το δικαστήριον λαμβάνει υπ* 
όψιν το καταστατικόν των εταιρειών >και τας γενοιμένας ιμεταξύ των 
εταιρειών συμφωνίας κατά τον αυτόν τρόπον, ή τον πλησιέστερον 
υπό τας περιστάσεις, ως ήθελε λάβει υπ* όψιν τα δικαιώματα και 
υποχρεώσεις διαφόρων κατηγοριών εισφορέων εν περιπτώσει διαλύ
σεως μιας και ιμόνης εταιρείας. 

(4) Εν η περιπτώσει εταιρεία, φερομένη ως εξηρτηιμένη ετέρας 
τοιαύτης, δεν ήθελε διαλυθή ταυτοχρόνως μετά της ιθυνούσης εται
ρείας, το δικαστήριον δεν διατάσσει διάλυσιν της εξηρτημένης ειμή 
μόνον εάν, εκδ.ικάοαν απάσας τας ενστάσεις αίτινες ήθελον προ
βληθή υπό ή εκ μέρους της εταιρείας εναντίον της σκοπούμενης 
διαλύσεως αυτής, ήθελεν εξεύρει ότι η εταιρεία είναι τω όντι εξηρ
τημένη εκ της ιθυνούσης τοιαύτης και ότι η διάλυσις αυτής από 
κοινού ιμετά της ιθυνούσης είναι ορθή και δικαία.· 

(5) Αίτησης διαλύσεως εξηρτημένης εταιρεδας από κοινού μετά 
της ιθυνούσης τοιαύτης υποβάλλεται υπό παντός πιστωτού ή προ
σώπου έχοντος οιονδήποτε συμφέρον εις την ιθύνουσαν ή εξηρτη
μένη ν εταίρε ίαν. 

(6) Οσάκις εταιρεία ίσταται έναντι εταιρείας τινός ως ιθύνουσα, 
έναντι δε ετέρας ως εξηρτηιμένη τοιαύτη ή οσάκις πλείονες της μιας 
εταιρείαι είναι εξηρτημέναι εκ της αυτής ιθυνούσης εταιρείας, το 
δικαστήριον δύναται κατά το δοκούν και βάσει των εν τω παρόντι 
άρθρω εκτιθεμένων αρχών να επιληφθή οιουδήποτε αριθμού τοιού
των εταιρειών ομού ή κατά χωριοτάς ομάδας., 

40.—'(1) Εις πάσαν διαδικασίαν αρχομένην κατόπιν αιτήσεως προς Συμπληρω
διάλυσιν ασφαλιστικής εταιρείας, υποβαλλομένης υιτό του Εφόρου μαηκαί 
δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου. 38, αποδεικτικά στοιχεία ^ ^ ^ 
εμφαίνοντα ότι η εταιρεΟα ήτο αφερέγγυος κατά το τέλος της πε ^ ς · ^ 0 0 " 
ριόδου εις ην αφορώσιν οι δυνάμει του άρθρου 28 τελευταίοι κατά διάλυσιν. 
τεθέντες λογαριασμοί και ισολογισμός, ή ήτο αφερέγγυος καθ' 
οιανδήποτε ημεραμηνίαν καθοριζομένην εν ειδοποιήρει επιδοθείοη 
δυνάμει του εδαφίου (ιΐ) του άρθρου 37,. συνιστώσι, μέχρις απο
δείξεως του εναντίου, <απόδειξιν του γεγονότος ότι η εταιρεία εξα
κολουθεί να τελή εν αδυναμία εξοφλήσεως των οφειλών αυτής. 

(2) Οσάκις εταιρεία υποκείμενη εις τας διατάξεις του παρόντος 
Νόμου διαλύεται υπό του δικαστηρίου, ή υπό την εποπτείαν του 
δικαστηρίου ή οικεία βουίλήσει, η επιβεβλημένη κατά την διάλυσιν 
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εκτίμησις της ιαξίας ασφαλιστηρίων οιουδήποτε κλάδου καα των εκ 
τοιούτων ασφαλιστηρίων απορρεουσών υποχρεώσεων διενεργείται 
κατά τον προβλεπόμενο ν εν τω Τρίτω Πίνακι τρόπον, τον εφαρμο
στέον επί ασφαλιστηρίων και υποχρεώσεων του εν λόγω κλάδου. 

(3) Οι εν τω Τρίτω και Τετάρτω Πίνακι του παρόντος Νόμου 
διαλαμβανόμενοι Κανονισμοί κέκτηνται την ιαυτήν ισχύν, η ανά
κλησις δε ή τροποποίησις αυτών χωρεί κατά τον αυτόν τρόπον, ως 
εάν επρόκειτο πειρί Κανονισμών εκδοθέντων συμφώνως τω άρθρω, 
333 του περί Εταιρειών Νόμου" είναι δε δυνατή η έκδοσις Κανονι
σμών δυνάμει του εν λόγω άρθρου διά την καλλιτέραν εφαρμογήν 
του παρόντος Νόμου, καθ' όσον αφορά εις την διάλυσιν ασφαλι
στικής εταιρείας. 

41. Εφ* όσον ήθελεν αποδειχθή ότι ασφαλιστική τις εταιρεία αδυ
νατεί να εξόφληση τας οφειλάς αυτής, το δικαστή'ριον δύναται κατά 
το δοκούν, αντί να διάταξη διάλυσιν της εταιρείας να πρσβή εις 
μείωσιν του ποσού των συμβάσεων της εταιρείας υπό όρους εκά
στοτε κρινόμενους ως δικαίους. 

Μέρος ' Ογδοον  ΔΙΟ ΡΙ ΣΜΟ Σ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟ Σ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ, ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ Ή 

ΡΥΘΜΙ ΣΤΟΥ (CONTROLLER) 

42.—(1) Ουδεμία ασφαλιστική εταιρεία υποκείμενη εις τον παρόντα 
Νόμον δύνοτται να διορίση πρόσωπον τι ως διευθύνοντα σύμβουλον 
ή εκτελεστικόν διευθυντήν της εταιρείας εκτός εάν— 

(α) η εταιρεία έχη επιδώσει προς τον Έφορον έγγραφον ειδο
ποίησιν αναφέρουσοη/ ότι προτίθεται να διορίση το εν λόγω 
πρόσωπον εις την θέσιν ταύτην και περιέχουσαν τοιαύτας 
λεπτομέρειας ως ήθελον καθορισθή* και 

(β) είτε ο Έφορος, προ της παρελεύσεως τριμήνου περιόδου 
αρχομένης από της ημερομηνίας επιδόσεως της ειδοποιή
σεως, εκοινοποίησεν εγγράφως προς την εταιρείαν ότι δεν 
'έχει ένστασιν διά τον διορισμόν του προσώπου τούτου εις 
την θέσιν, είτε η περίοδος αύτη αφέθη να παρέλθη άπρακτος. 

(2) Η δυνάμει του εδαφίου 1 (α) επιδιδόμενη ειδοποίησις δέον να 
περιέχη δήλωσιν υπογεγραμμένην υπό του προτεινομένου διά τον 
διορισμόν προσώπου ότι αύτη επιδίδεται εν γνώσει και τη συγκατα
θέσει του. 

(3) Ο 'Εφορος δύναται να επιδώση την κατά το εδάφιον (1) 
ειδοποίησιν περί ενστάσεως επί τω λόγω ότι το προτεινόμενον διά 
τον διορισμόν πρόσωπον δεν ικανοποιεί τοιαύτα κριτήρια και προ
ϋποθέσεις ως ήθελον καθορισθή διά τον διορισμόν εις την συγκε
κριμένην θέσιν, αλλά πριν ή επιδώση την τοιαύτην ειδοποίησιν ο 
' Εφορος θα επιδίδη προς την εταιρείαν και το ενδιαφερόμενον πρό
σωπον προκαταρκτικήν έγγραφον ειδοποίησιν αναφέρουσαν— 

(α) ότι ο Έφορος προτίθεται να επιδώση προς την εταιρείαν 
'ειδοποίησιν περί ενστάσεως βασιζσμένην επί του λόγου 
τούτου" και 

(β) ότι η εταιρεία και το ενδιαφερόμενον πρόσωπον δύναται, 
εντός προθεσμίας ενός μηνός από της ημερομηνίας επιδό
σεως της προκαταρκτικής ειδοποιήσεως, να προβή εις εγ
γράφους παραστάσεις προς τον Υπουργόν μέσω του Εφόρου. 

(4) Ο ' Εφορος θα διαβι^άζη προς τον Υπουργόν τας κατατε
θείσας παρ' αυτώ δυνάμει του1 εδαφίου 3(β) εγγράφους παραστάσεις 
ομού μεθ' οιωνδήποτε συναφών εγγράφων εντός 15 ημερών από της 
ημερομηνίας λήψεως υπ' αυτού των τοιούτων παραστάσεων. 

Τρίτος 
Πίναξ. 

Τέταρτος 
ΠΙναξ. 

Κεφ: 113. 
9 του 1968 

76 του 1977 
17 του 1979. 

Μείωσις 
ποσών 
συμβάσεως 
αντί 
διαλύσεως. 

' Ενκρισις 
διορισμού 
διευθύνοντος 
συμβούλου 
και εκτε

λεστικού 
διευθυντού 
ασφαλιστικής 
εταιρείας. 
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(5) Ο Υπουργός θα αποφασίζη εντός τριάκοντα ημερών επί των 
γενομένων παραστάσεων και 'θα διαβιβάζη την απόφασίν του προς 
τον Έφορον. 

(6) Ο Έ φ ο ρ ο ς οφ'είλει, εκτός εάν αι έγγραφοι παραστάσεις απο
συρθούν, να διαβίβαση πάραυτα εγγράφως προς τον αιτητήν την 
απόφασίν του Υπουργού και να μεριμνήση δ ιά την εκτέ'λεσιν της 
τοιαύτης αποφάσεως. 

43—(Ί) Ουδείς δύναται να καταστή ρυθμιστής (controller) ασφα Ένκρισις 
λιστυκής τινός εταιρείας υποκείμενης εις τον παρόντα Νό'μον, άλλως P ^ H " 7 ^ 
ή δυνάμει διορισμού εν σχέσει προς τον οποίον τυγχάνε ι εφαρμογής λ ^ λ ί α τ ϋ ^ ; 
TO άρθρον 42, εκτός εάν— Εταιρείας 

' (α) ούτος έχη επιδώσει προς τον Έ φ ο ρ ο ν έ γ γ ρ α φ ο ν ειδοποίησιν ο σ ά κ "^ ε ν 

οτναφέρουσαν ότι προτίθεται να καταστή ρυθμιστής, (controller) της ^Ι^ρμ^ς 
εν λ ό γ ω εταιρείας και περιέχουσαν τοιαύτας λεπτομέρειας ως ήθε το άρθρον 
λόν καθορισθή· και 4 2· 

(β) είτε ο Έ φ ο ρ ο ς , προ της παρελεύσεως τριμήνου περιόδου 
αρχομένης από της ημερομηνίας επιδόσεως της ειδοποιήσεως, εκοι
νοποίησεν εις συτόν ε γ γ ρ ά φ ω ς ότι δεν ενίσταται εις το να καταστή 
ρυθμιστής (controller) της εταιρείας, είτε η περίοδος αύτη αφέθη να 
παρέλθη άπρακτος . 

(2) Ό Έ φ ο ρ ο ς δύναται να επιδώση την κατά το εδάφιον (1) 
ειδοποίησιν περί ενστάσεως επί τω λόγω ότι ο ενδιαφερόμενος δεν 
ικανοποιεί τοιαύτα κριτήρια και προϋποθέσεις ως ήθελον καθορισθή 
δ ιά να καταστή ρυθμιστής '(controller) της εταιρείας, α λ λ ά πριν ή 
επιδώση την τοιαύτην ειδοποίησιν ο Έ φ ο ρ ο ς θα επιδίδη προς τον 
ενδιαφερόμενο ν προκαταρκτικήν τίνα έγγραφον ειδοποίησιν ανα
φέρουσαν—· 

(α) ότι ο Έ φ ο ρ ο ς προτίθεται να επιδώση προς αυτόν ειδοποί

ηοιν περί ενστάσεως βασιζαμένην επί του λόγου τούτου' και 
(β) ότι ο ενδιαφερόμενος δύναται, εντός προθεσμίας ενός μηνός 

•από της ημερομηνίας επιδόσεως της προκαταρκτ ικής ειδο

ποιήσεως, να πρσβή εις εγγράφους παραστάσεις προς τον 
Υπουργόν ιμέσω του Εφόρου. 

' (3) Ο Έ φ ο ρ ο ς δεν υποχρεούται να αποκάλυψη εις οιονδήποτε 
πρόσωπον οιασδήποτε λεπτομέρειας του λόγου επί τη βάσει του 
οποίου προτίθεται να επιδώση εις τούτο την ειδοποίησιν περί ενστά
σεως. 

(4) Ο ' Εφορος κατά τ α λοιπά θα ακόλουθη την εν τοις εδαφίοις 
(4 ) , (5) και (6) του άρθρου 42 καθοριζομένη.ν διαδίκασίαν. 

44.—(1) Τ α ά ρ θ ρ α 42 και 43 δεν θα εφαρμόζωνται επί αλλοδαπών Εφαρμογή 
εταιρειών λειτουργουσών εν τη Δημοκρατία, αίτινες συνεστήθησαν ™ ν ά ρ ^ > ν 

εις χ ώ ρ α ς εις τας οποίας ισχύουν παρόμοιοι διατάξεις εις την νομό CTl^ 
θεσίαν των οοναφορικώς προς τον διορισμόν διευθύνοντος συμβούλου ανωτέρου 
ή ρυθμιστου (controller) ουχ* ήττον τα εν λ ό γ ω ά ρ θ ρ α θ α εφαρμόζωνται λειτουργού 
αναφορικώς προς τον διορισμόν ανωτέρου λειτουργού ή διευθυντού και δβυθυντου 
της εταιρε ίας εν τη Δημοκρατία . ^ p S ™ 

(2) Οσάκις ο εν τω εδαφίω (1) αναφερόμενος ανώτερος λειτουρ λειτουργουσών 
γ ο ς ή διευθυντής είναι οργανισμός μετά ή άνευ νομικής προσωπι ^ η ^ ρ ^ ΐ π . 
κότητος, αι διατάξεις του άρθρου 42 θα εφαρμόζωνται επί ενός εκά
στου των προσώπων άτινα είναι εντεταλμένα να διαχε ιρ ίζωνται τας 
υποθέσεις του οργανισμού τούτου. 
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Καθήκον 
γνωστο
ποιήσεως 
αλλαγής 
μέλους 
διοικητικού 
συμβουλίου, 
ελεγκτού ή 
διευθυντού. 

45.—(1) Πρόσωπον τι, όπερ καθίσταται ή παύει να είναι ρυθμιστής 
(controller) ασφαλιστικής τίνος εταιρείας υποκείμενης εις τον παρόντα 
Νόμον, οφείλει, εντός προθεσμίας 7 ημερών αρχομένων από της επο
μένης του εν λόγω γεγονότος να γνωστοποίηση εγγράφως εις την 
ασφαλιστικήν εταιρείαν το γεγονός τούτο, ως και παν έτερον θέμα 
ως ήθελε καθορισθή' επίσης πρόσωπον όπερ καθίσταται μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου ή διευθυντής οιασδήτιστε τοιαύτης ασφαλι
στικής εταιρείας οφείλει, εντός προθεσμίας 7 ημερών αρχομένης από 
της επομένης του εν λόγω γεγονότος, να γνωστοποίηση, εγγράφως 
εις την ασφαλιστικήν εταιρείαν τοιαύτα θέματα ως ήθελον καθορισθή. 

(2) Ασφαλιστική εταιρεία υποκείμενη εις τον παρόντα Νόμον 
οφείλει να ειδοποιή εγγράφως τον Έφορον περί του γεγονότος ότι 
οιονδήποτε πρόσωπον κατέστη ή έπαυσε να είναι μέλος του διοικη
τικού συμβουλίου, ρυθμιστής (controller) ή διευθυντής της εταιρείας, 
ως και περί παντός θέματος το οποίον το εν λόγω πρόσωπον οφείλει 
δυνάμει του εδαφίου (1) να γνωστοποίηση εις την εταιρείαν" η ειδο
ποίησις αύτη δέον να παρέχεται εντός προθεσμίας 14 ημερών αρχο
μένης από της επομένης ημέρας καθ* ην το εν λόγω γεγονός ή το 
θέμα περιήλθεν εις γνώσιν της εταιρείας. 

Εξουσία 
λήψεως 
πληροφοριών 
και κλήσεως 
προς 
παρουσίασιν 
εγγράφων. 

Μέρος 'Evcr tov ΕΞΟΥΣΙΑ* ΕΓΤΕΜΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ' 
ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

46.—(1) Ο Έφορος δύναται να απαίτηση παρά εταιρείας υποκεί
μενης εις τας διατάξεις του παρόντος Νόμου όπως παράσχη αυτώ 
καθ* ωριομένους χρόνους ή χρονικά διαστήματα, πληροφορίας περί 
ωρισμένων θεμάτων αίτινες, εάν ο ' Εφορος ούτως απαιτή, θα επαλη
θεύωνται κατά τον οριζόμενον τρόπον. 

(2) Ο Έφορος δύνατται—' 
(α) να απαίτηση παρά τίνος εταιρείας όπως παρουσίαση, καθ* 

ι οιονδήποτε εύλογον χρόνο ν και εις οιονδήποτε τόπον ως 
ούτος ήβελιε καθορίσει, τοιαύτα βιβλία και έγγραφα ως 
ούτος ήθελε 'καθορίσει' ή 

(β) να εξουσιοδότηση οιονδήποτε πρόσωπον όπως, κατόπιν πα
ρουσιάσεως του οπτοδεικτικού της εξουσιοδοτήσεως του (εάν 
ήθελε ζητηθή τούτο παρ1 αυτού), οτπαιτήση παρά τίνος εται
ρείας όπως παρουσίαση αυτώ πάραυτα οιαδήποτε βι'βλία 
ή έγγροοφα άτινα το πρόσωπον τούτο ήθελε καθορίσει. 

(3) Οσάκις δυνάμει του εδαφίου (2) ο Έφορος ή το υπ* αυτού 
εξουσιοδοτηθέν πρόσωπον κέκτηται εξουσίοη/ να απαιτή την παρου
σίασιν οιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων παρά οιασδήποτε εταιρείας, 
ο Έφορος ή το εξουσιοδοτηθέν πρόσωπον κέκτηται την αυτήν εξου
σίαν να απαιτή την παρουσίασιν των εν λόγω βιβλίων ή εγγράφων 
παρ* οιουδήποτε προσώπου όπερ φαίνεται εις αυτόν ότι έχει ταύτα 
εις την κατοχήν του" αλλ* οσάκις οιονδήποτε πρόσωπον παρά του 
οποίου απαιτήται η τοιαύτη παρουσίασις προβάλλει δικαίωιμα επι
σχέσεως (Hen) επί των υπ* αυτού παρουσιαζομένων βιβλίων ή εγγρά
φων, η παρουσίασις δεν θα παραβλάπτη το δικαίωμα επισχέσεως. 

(4) Πάσα εξουσία χορηγούμενη δυνάμει των εδαφίων (2) και (3) 
περιλαμβάνει εξουσίαν — 

(α) εάν τα βιβλία ή τα έγγραφα παρουσιασθούν— 
(ι) λήψεως αντιγράφων ή αποσπασμάτων εξ αυτών" και 

(ιι) απαιτήσεως παροχής επεξηγήσεως οπ/αφορικώς προς 
οιονδήποτε τούτων παρά του παρουοιάσαντος τ<χύτα 
προσώπου ή παρ' οιουδήποτε προσώπου όπερ διατελεί 
ή διετέλεσε μέλος του διοιικηίτικού συμβουλίου, ρυθμι
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,στής {controller) ή ελεγκτής της εταιρείας ή όπερ απα
σχολείται ή απησχολείτό καθ' οιονδήποτε χρόνον υπό 
της συγκεκριμένης εταιρείας. 

ί(β) εάν τα βιβλία ή έγγραφα δεν παρουσιασθούν, απαιτήσεως 
παρά του προσώπου παρ* ου απητήθη όπως παρουσίαση 
ταύτα να δήλωση, εξ όσων κάλλιον γνωρίζει και πιστεύει, 
τον τόπον όπου ταύτα ευρίσκονται. . 

(5) Δήλωσις γενομένη υπό προσώπου κατόπιν απαιτήσεως δυνάμει 
του παρόντος άρθρου δύνοααι να χρησιμοποιηθή ως αποδεικτυκόν 
στοιχείον κατ* αυτού. 

47.—(1) Εάν δικαστής Επαρχιακού Δικαστηρίου πεισθή επί τη Είσοδος εις 
ενόρκω καταγγελία του Εφόρου ή λειτουργού τίνος εξουσιοδοτη υποστατικά 
μένου υπ* αυτού, ότι υφίσταται εύλογος υποψία ότι εν οιωδήποτε ^ ^ 
υπσστατί'κώ υπάρχουν βιβλία ή έγγραφα των οποίων, έχει απαιτηθή 
η παρουσίασις δυνάμει του άρθρου 46 και άτινα δεν έχουν παρου
σιασθή συμφώνως προς την τοιαύτην απαίτησιν, ούτος δύναται να 
εκδώση ένταλμα εξουσιοδοτούν οιονδήποτε αστυνομικόν, ομού μεθ* 
οιωνδήποτε ετέρων προσώπων κατονομαζομένων εν τω εντάλματι, 
όπως εισέλθουν εις τα εν τη καταγγελία περιγραφόμενα υποστατικά 
χρησιμοποιούντα τοιαύτην Siocv οία ήθελε είναι αναγκαία προς τον 
σκοπόν αυτόν, και όπως ερευνήσουν τα τοιαύτα υποστατικά και 
λάβουν την κοποχήν οιωνδήποτε βιβλίων ή εγγράφων άτινα εμφα
νίζονται ότι είναι τα απαιτηθέντα τοιαύτα ή να προβούν εις οιονδή
ποτε ετέραν πράξιν ήτις ήθελεν είναι αναγκαία διά την προστάσίαν 
αυτών. 

(2) Παν ένταλμα εκδοθέν δυνάμει του παρόντος άρθρου παρα
μένει εν ισχύι διά περίσδον ενός μηνός από της ημερομηνίας εκδό
σεως του. 

(3) Άποη/τα τα βιβλία ή έγγραφα ώντινων η κατοχή ελήφθη 
δυνάμει του παρόντος άρθρου δύνανται να κατακρατηθώσι διά περί
σδον τριών μηνών ή, εάν εντός της τοιαύτης περιόδου ήθελεν ασκηθή 
ποινική δίωξις ως αναφέρεται εις το εδάφιον (1) (α) ή (β) του 
άρθρου 48 μέχρι της εκδικάσεως του ποινικού αδικήματος. 

(4) Παν πρόσωπον όπερ παρεμποδίζει την δυνάμει εντάλματος 
εκδοθέντος βάσει του παρόντος άρθρου άσκησιν του δικαιώματος 
εισόδου ή ερεύνης, ή λήψεως κατοχής οιωνδήποτε βιβλίων ή εγγρά
φων, είναι ένοχον ποινικού αδικήματος και υπόκειται εις φυλάκισιν 
μη υπερβαίνουσαν τους τρεις μήνας ή εις χρη>ματικήν ποινήν μη 
υπειρβαίνουσαν τας επτάκοσίας πεντήικονιτα λί,ρας ή εις αμφστέρας 
τας ποινάς ταύτας. 

48.—'(1) Ουδεμία πληροφορία ή έγγραφον όπερ ελήφθη δυνάμει Αιτόρρητον 
του άρθρου 46 ή 47 δύναται, άνευ της συνεναίσεως της ενδιαφερο ^nf**»»0"^· 
μένης εταιρείας, να δημσσιευθή ή οπτοκαλυφθή, ειμή προς αρμαδίαν 
αρχήν ή εκτός εάν η: δηιμοσίευσις ή αποκάλυψις απαιτήται— 

(α) προς τον σκοπόν ασκήσεως ποινικής διώξεως ή διά τους 
σκοπούς ποινικής διώξεως, κατ* εφαρμογήν του περί Εται Κεφ. H3 
ρειών Νόμου ή του παρόντος Νόμου, ή οιασδήποτε ποινικής 9 του 1968 
•διώξεως διά ποινικόν αδίκημα αναφορικώς προς την διαχεί } 7 ^ 1 9 7 9 . 
ρυσιν των υποθέσεων της εταιρείας ή την διάθεσιν ή ιδιο
ποίησιν περιουσιακών στοιχείων αυτής* 

(β) προς τον σκοπόν ασκήσεως ποινικής διώξεως ή διά τους 
σκοπούς ποινικής διώξεως κοπ* εφαρμογήν του περί Ελέγ κ εφ. 199 
χου Συναλλάγματος Νόμου. 53 του, 197.2. 
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Καταστροφή, 
ακρωτηρια

σμός Κ.λ.ΤΙ. 
εγγράφων 
της εταιρείας 
ή παροχή 
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πληροφοριών. 

Επιφολαξις 
διά τους 
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επάγγελμα 
δικηγόρους 
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πληροφοριών 
απαιτουμένων 
δυνάμει 
λογιστικών 
προνοιών. 

Κατάλοιπον 
Εξουσίας προς 
επιβολήν 
όρων διά 
την προστασία 
των κατόχων 
ααφαλι

49.—(1) Πας όστις, ων αξιωματούχος ή υπάλληλος ασφαλιστικής 
τίνος εταιρείας υποκείμενης εις τον παρόντα Νόμον, καταστρέφει, 
ακρωτηριάζει ή παραποιεί, ή ενέχεται εις την καταστροφήν, ακρω
τηριασμόν ή την παραποίησιν οιουδήποτε εγγράφου αφορώντος εις 
τα περιουσιακά στοιχεία ή τας υποθέσεις της εταιρείας, ή προβαίνει 
εις οιανδήποτε ψευδή καταχώρισιν εν οιοδήποτε τοιούτω εγγράφω 
ή ενέχεται εις αυτήν, είναι ένοχος ποινικού αδικήματος εκτός εάν 
ούτος απόδειξη ότι δεν είχε πρόθεσιν α/α απόκρυψη την κατάστασιν 
πραγμάτων της εταιρείας ή να καταστροπηγήση τον Νόμον. 

(2) Το ως άνω ειρημένον πρόσωπον όπερ δολίως αποχωρίζεται, 
αλλοιοί ή παραλείπει να καταχώρηση τι, εν οιωδήποτε τοιούτω εγ^ 
γράφω, ή όπερ ενέχεται εις τον δόλιο ν αποχωρισμόν, αλλοίωσιν ή 
παράλειψιν εν τω τοιούτω εγγράφω, είναι ένογρν ποινικού αδική
ματος. 

(3) Πρόσωπον τι, όπερ καλείται να παράσχη επεξήγησιν ή να 
προδή είς τίνα δήλωσιν σχετικήν προς την κατάστασιν της εταιρείας, 
παρέχει ή προβαίνει εις ταύτην εν γνώσει ότι είναι ψευδής ως προς 
ουσιώδες τι στοιχείον ή οτπερισκέπτως παρέχει ή προβαίνει εις επε
ξήγησιν ή δήλωσιν ήτις είναι ψευδής, είναι ένοχον ποινικού αδική
ματος. 

'(4) Πρόσωπον όπερ ήθελεν ευρεθή ένοχον ποινικού αδικήματος 
δυνάμει του παρόντος άρθρου υπόκειται εις χρημοπικήν ποινήν μη 
υπερδαίνουσοη/ τας χιλίας λίρας ή εις φυλάκισιν μη υπερδαίνουσαν 
τα τρία έτη ή εις αμφοτέρας τας ποινάς ταύτας, εφ' όσον πρόκειται 
περί φυσικού προσώπου, εις χρηματικήν δε ποινήν μη υπε^δαίνουσοτν 
τας δύο χιλιάδας λίρας εις πάσαν ετέραν περίπτωσιν. 

50.—(1) Ουδέν των εν τω παρόντι Μέρει του Νόμου διαλαμβα
νομένων δύναται να ερμηνευθή ως υποχρεούν δικηγόρον ασκούντα 
το επάγγελμα όπως παρουσίαση έγγραφόν τι περιέχον προνομιού
χον ανακοίνωσιν γενομένην υπ' αυτού ή προς αυτόν υπό την ιδιό
τητα του ως δικηγόρου ή ως επιτρέπον την λήψιν κατοχής οιου
δήποτε τοιούτου εγγράφου ευρισκομένου εις την κατοχήν τούτου. 

(2) Ο ' Εφορος δεν δύναται, δυνάμει του άρθρου 46 ταυ παρόντος 
Νόμου, να απαίτηση ή να εξουσιοδότηση λειτουργόν αυτού να απαί
τηση την παρουσίασιν υπό τίνος προσώπου ασκούντος τραπεζικάς 
εργασίας εγγράφου τινός αφορώντος εις τας υποθέσεις πελάτου του, 
εκτός εάν είτε τούτο εξ αντικειμένου είναι αναγκαίον προς 
τον σκοπόν διερευνήσεως των υποθέσεων του πρώτου οη/αφε
ρομένου προσώπου είτε ο πελάτης είναι πρόσωπον εις το οποίον 
έχει επιδληθή υποχρέωσις δυνάμει του εν λόγω άρθρου. 

51. Ο Έφορος δύνοπαι να απαίτηση όπως οιαδήποτε έγγραφα, 
άτινα δυνάμει του άρθρου 28 οπταιτείται να κατατεθούν παρ* αυτώ 
υπό τίνος εταιρείας εντός της εν τω άρθρω τούτω καθοριζομένης 
προθεσμίας, κατατεθούν παρ' αυτώ κατά ή ττρο ωρισμένης ημερο
μηνίας προ της λήξεως της εν λόγω προθεσμίας* η ημερομηνία αύτη 
δέον να είναι ουχί ενω,Όΐτίέρα των αριών μηνών προ της λήξεως 
της εν λόγω προβεσιμίας και ουχί ενωρίτερα του ενός μηνός μετά 
την ημερομηνίαν καθ* ην εζητήθησαν τα έγγραφα. 

52. Ο Έφορος δύναται να απαίτηση παρ' εταιρείας τινός όπως 
λάδη τα κατά την κρίσιν αυτού κατάλληλα μέτρα διά την προστα
σίαν των κατόχων ασφαλιστηρίων ή των μελλοντικών κατόχων ασφα
λιστηρίων της εταιρείας έναντι του κινδύνου αδυναμίας της εταιρείας 
να ανταπσκριθή εις τας υποχρεώσεις της ή, εν περιπτώσει κλάδου 
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μακροπροθέσμων εργασιών, να εκπλήρωση τας εύλογους προσδο
κίας των κατόχων ασφαλιστηρίων ή των μελλοντικών κατόχων ασφα
λιστηρίων. 

53.—(1) Πάσα εξουσία του Εφόρου δυνάμει των άρθρων 46 έως Λόγοι δι'ους 
52 θα ασκήται αναφορικώς προς οιανδήποτε ασφαλιστικήν εταιρείαν «έσονται 
υποκειμένην εις τον παρόντα 'Νό,μον 'και θα ασκήται εφ' οιοδήποτε σιε^ουσιαι· 
των κάτωθι λόγων— 

(α) Οσάκις ο Έφορος θεωρή την άσκησιν της εξουσίας επι
θυμητήν διά την προστασίαν Κυπρίων κατόχων ασφαλιστη
ρίων της εταιρείας έναντι του κίνδυνου αδυναμίας της 
εταιρείας να ανταποκριθή εις τας υποχρεώσεις της, ή εν 
περιπτώσει κλάδου μακροπροθέσμων εργασιών, να εκπλή
ρωση τας εύλογους προσδοκίας των κατόχων ασφαλιστηρίων 
ή μελλοντικών κατόχων ασφαλιστηρίων" 

(β) οσάκις η, &ται.ρεία παρέλειψε να εκπλήρωση· υποχρέωσιν 
η οποία της επεβλήθη δυνάμει του παρόντος Μόιμου·· 

(γ) οσάκις η εταιρεία τω παρέσχε παραπλανητικός ή ανακρι
βείς πληροφορίας δυνάμει ή, διά τους σκοπούς του παρόν
τος Νόμου' 

(δ) οσάκις ούτος δεν ικαναποιηθή ότι υφίστοςνται εν ισχύι 
ή ότι θα γίνουν επαρκείς διευθετήσεις διά την αντασφα
λισιν κινδύνων έναντι των οποίων ασφαλίζονται υπό της 
εταιρείας πρόσωπα εν τη πορεία διεξαγωγής των εργασιών 
της, οίτινες κίνδυνοι είναι τοιαύτης φύσεως εις την περί
πτωσιν των οποίων ούτος θεωρεί ότι απαιτούνται τοιαύται 
διευθετήσεις* 

(ε) οσάκις υφίσταται λόγος διά τον οποίον ούτος θα εκωλύετο, 
δυνάμει του άρθρου 9 του παρόντος Νόμου, να εκδώση 
άδειαν εις την εταιρείαν εάν αύτη ήθελεν υποβάλει σχετι
κήν αίτη,σιν. 

(2) Πάσα τοιαύτη εξουσία, ως αναφέρεται εν τω εδαφίω (1), θα 
ασκήται αναφορικώς προς οιανδήποτε τοιαύτην εταιρείαν— 

(α) εφ* όσον διεξάγει εργασίας γενικού κλάδου, επί τω λόγω 
ότι ο Έφορος δεν ικανοποιείται ότι η εταιρεία δεν πρό
κειται να θεώρηθή\ (δυνάμει του άρθρου 36(2) (α) και (γ) 
του παρόντος Νόμου) διά τους σκοπούς του άρθρου 211 
του περί Εταιρειών Νόμου ως μη δυναμένη να εξόφληση ΚεΦ·113· 
τας οφειλάς της" 76 So ϊ 977 

(β) .εφ' όσον ασκεί κλάδον μακροπροθέσμων εργασιών, επί τω 17 του 1979. 
λόγω ότι ο ' Εφορος δεν ικανοποιείται ότι η αξία του ενερ
γητικού του αντιπροσωπεύοντος το οπτόθεμα ή τα αποθέ
ματα τα τηρούμενα αναφορικώς προς τας μακροπρόθεσμους 
εργασίας αυτής υπερβαίνει το ποσόν των εκ των μακρο
προθέσμων εργασιών υποχρεώσεων της" 

και διά τους σκοπούς της παραγράφου (β), η αξία του ενεργητι
κού και το ποσόν των υποχρεώσεων θα υπολογίζεται συμφώνως προς 
οιουσδήποτε εφαρμοστέους κανόνας περί εκτιμήσεως. 

(3) Η υπό των εδαφίων (2) 'έως (4) του άρθρου 46 χορηγούμενη 
εις τον 'Έφορον εξουσία θα ασκήται ωσαύτως επί τω λόγω ότι 
ούτος θεωρεί την άσκησιν της εξουσίας ταύτης επιθυμητήν διά το 
γενικόν συμφέρον των προσώπων άτινα είναι ή πιθανόν να καταστούν 
κάτοχοι ασφαλιστηρίων ασφαλιστικών εταιρειών υποκειμένων εις 
τον παρόντα Νόμον η εις τα εδάφια ταύτα μνεία του όρου «εται
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ΕιδσποΙησις 
περί 
προτιθέμενης 
ασκήσεως 
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λόγω <χνι

κανότητος 
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Ακύρωσις, 
διαφορο

ποίησις και 
δημοσίευσις 
απαιτήσεων. 

ρεί<χ» θα περιλαμβάνη και οιονδήποτε οργανισμόν (μετά ή άνευ 
νομικές προσωπικότητος) όστις φαίνεται εις τον Έφορον ότι είναι 
ασφαλιστική εταιρεία υποκείμενη εις τον παρόντα Νόμον. 

(4) ΗΝυπό του άρθρου 52 χορηγούμενη εις τον Έφορον εξουσία 
δεν θα ασκήται ειμή εν περιπτώσει καθ' ην ούτος θεωρεί ότι ο εν 
τω άρθρω τούτω αναφερόμενος σκοπός δεν δύναται καταλλήλως να 
επιτευχθή διά μόνης της ασκήσεως των εξουσιών των χορηγουμένων 
διά των άρθρων 12 και 46. 

(5) Οσάκις ο Έφορος ασκή τας διά των άρθρων 46 έως 52 χο
ρηγού μένας αυτώ εξουσίας, οφείλει να αναφέρη, τον λόγο ν διά τον 
οποίον ασκεί ταύτας. 

(6) Οι λόγοι οίτινες καθορίζονται εις τα εδάφια 1 (β) έως (ε), 
(2) και (3) τίθενται άνευ βλάβης του λόγου όστις καθορίζεται εις 
το εδάφιον 1 (α) . 

54.—!(1) Πριν ή ασκήση ιεπί τίνος εταιρείας την υπό του εδαφίου 
(Ί);(δ) .του1 άρθρου ·1Ί του παρόντος Μόμου χορηγουμένην αυτώ 
εξουσίαν οσάκις, ιτίθεται θέμα πληρώσεως των απαιτήσεων του άρ
θρου 9 και των δυνάμει αυτού εκδιδο,μίένων ιΚανονισμών, ο Έφο
ρος θα εσιιδίδη εις το εν λόγω πρόσωπον, ωσαύτως δε και εις την 
εταίρε ία ν,, γραπτήν ειδοποίησιν αναφέρουσαν— 

(α) ότι ο ' Εφορος προτίθεται να ασκήση την υπό του ειρημέ
ινου άρθρου χορηγουμένην αυτώ εξουσίαν, επίσης δε τον λό
γον διά τον οποίον προτίθεται να ασκήση ταύτη ν, και 

(β) ότι το πρόσωπον εις το οποίον επεδόθη η ειδοποίησις, ως 
επίσης και η εταιρεία, δύναται εντός προθεσμίας τριά
κοντα ημερών από της ημερομηνίας επιδόσεως αυτής να 
ίκαταΘέση παρά τω Εφόρ'ω ειδοποίησιν εφέσεως προς τον 
Υπουργόν. 

(2) Η δυνάμει του εδαφίου (1) ειδοποίησις εφέσεως δέον να είναι 
έγγραφος και να καθορίζη εν λεπτομερεία τους λόγους επί των 
οποίων βασίζεται. 

(3) Ο Έφορος θα διαβιβάζη προς τον Υπουργόν την κατά το 
εδάφιον (1) κατατιθεμένην παρ* αυτώ ειδοποίηοιν εφέσεως, ομού 
μεθ' οιωνδήποτε συναφών εγγράφων, εντός Ί5 ημερών από της ημε
ρομηνίας λήψεως υπ' αυτού της τοιαύτης ειδοποιήσεως. 

(4) Ο Υπουργός θα αποφασίζη εντός τριάκοντα ηιμερών επί της 
εφέσεως και θα διαβιΐδάζη: την απόφασιν αυτού προς τον Έφορον. 

(5) Ο ' Εφορος οφείλει πάραυτα να διαβίβαση εγγράφως προς 
τον εφεσείοντα την απόφασιν του Υπουργού, εκτός εάν εν τω μεταξύ 
απεσύρθη η έφεσις, ή εάν το πρόσωπον, ούτινος η ικανότης τίθεται 
εν αμφιβολία, έπαυσε να είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου, 
ρυθμιστής (controller) ή διευθυντής της εταιρείας. 

55.—(1) Ο Έφορος δύναται να ακύρωση απαίτησιν επιβληθείσαν 
δυνάμει των άρθρων 12 και 46 έως 54 του παρόντος Νόμου, εάν 
κρίνη ότι δεν είναι πλέον αναγκαία η ουνέχισις της ισχύος αυτής, 
δύναται δε επί πλέον να διαφοροποιή από καιρού εις καιρόν οιαν
δήποτε τοιαύτη ν απαίτηοΊν. 

(2) Ουδεμία απαίτησις επιβληθείσα δυνάμει του εδαφίου (1) του 
άρθρου 12 του παρόντος Νόμου, δύναται να διαφόροποιηθή προ της 
λήξεως της υπό του Εφόρου καθορισθείσης περιόδου, πλην κατά 
τρόπον καθιοτώντα ελαστικήν την απαίτησιν. 

(3) Η δυνάμει του εδαφίου (1) ακύρωσις απαιτήσεως επιβληθείσης 
δυνάμει του άρθρου 12 του παρόντος Νόμου δύναται να περιορισθή 
κατά τρόπον ώστε να αφορά μόνον εις συμβάσεις ωρισμένου είδους. 
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(4) Ειδοποίησις της επιβολής απαιτήσεως δυνάμει του άρθρου 
12, καθώς και της ακυρώσεως ή διαφοροποιήσεως οιασδήποτε τοι
αύτης απαιτήσεως, θα δημοσιεύεται υπό του Εφόρου εις την επί
σημον εφημερίδα της Δημοκρατίας, ως και δι' ετέρων μέσων άτινα 
ήθελε κρίνει πρόσφορα διά την ενημέρωσα/ του κοινού. 

Μέρος ΔέκατονΕΙΔΙΚΑ Ι ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ 
ΕΙ;Σ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΑΣΦΑΛΙίΣΤΙιΚΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

56.— (1) Αι εν τοις εφεξής διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου, Αλλοδαπαί 
ήτοι το άρθρον 347 και τα άρθρα 349 έως 354, αμφοτέρων περιλαμ Εταιρείαι 
βανομένων, εφαρμόζονται και εάν έτι ελλείψει του παρόντος άρθρου g του 1968 
αύται δεν θα ετύγχανον εφαρμογής επί ασφαλιστικών εταιρειών συ 76 του 1977 
σταθεισών εκτός της Δημοκρατίας αίτινες ασκούσιν ασφαλιστικός 17 του 1979. 
επιχειρήσεις εντός της Δημοκρατίας, ως αύται εφαρμόζονται και 
επί των εταιρειών αίτινες αναφέρονται εν άρθρω 346 του ως είρηται 
Νόμου. 

(2) Κανονισμοί εκδιδόμενοι δυνάμει του παρόντος Νόμου δυνατόν 
να προνοήσουν ότι, προκειμένου περί ασφαλιστικών εταιρειών συ
σταθεισών εν οιαδήποτε χώρα εκτός της Δημοκρατίας τα άρθρα 3, 
36 και 57, καθ' όσον αφορά τας περί καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου διατάξεις αυτών, θα ισχύουν κατόπιν τοιούτων τροπο
ποιήσεων, ως ο Υπουργός ήθελε κρίνει αναγκαίον να επιφέρη λαβών 
απ' όψιν το ισχύον περί εταιρειών δίκαιον ή το νόμισμα της εν λόγω 
χώρας. 

57.—(1) Οσάκις τη αιτήσει ασφαλιστικής εταιρείας ασκούσης γε Ηγγυημέναι 
νικόν κλάδον ασφαλειών, ο Υπουργός ικανοποιήται ότι αύτη είναι Εταιρείαι. 
ηγγυημένη παρ* ετέρας ασφαλιστικής εταιρείας πληρούσης τας εν 
εδαφίω (2) αναγραφομένας προϋποθέσεις εγγυητού, ούτος δύνοτται 
διά διατάγματος αυτού να εξαίρεση της εφαρμογής του άρθρου 36 
την πρώτη,ν μνησθείσαν εταιρείαν, υπό τους εν τω διατάγματι ειδι
κώς καθοριζόμενους όρους. 

(2) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου ο εγγυητής δέον όπως 
είναι— 

(α) νομικόν πρόσωπον έχον καταβεβλημένον μετοχικόν κεφά
λαιον διακοσίων τουλάχιστον χιλιάδων λιρών (ως απαι
τείται υπό του άρθρου 8) ούτινος το ενεργητικόν έχει αξίαν 
υπερβαίνουσαν το παθητικόν αυτού κατά το εν άρθρω 36 
προβλεπόμενον ποσόν' ή' 

(β) ασφαλιστής (underwriter) μη υποκείμενος εις τας διατάξεις 
του παρόντος Νόμου δυνάμει του εδαφίου (3) του άρθρου 
3· ή 

(γ) ασφαλιστική εταιρεία ήτις, τυχούσα εγγυήσεως παρ' ετέρας 
ασφαλιστικής εταιρείας, επέτυχε την έκδοσιν διοπάγματος 
δυνάμει του παρόντος άρθρου, 

εν τη έννοια δε του παρόντος άρθρου ασφαλιστική τις εταιρεία λο
γίζεται ηγγυημένη παρ' ετέρας μόνον εφ' όσον άπασαι αι υποχρε
ώσεις αυτής προς τους κοαοχους ασφαλιστηρίων, εν αναφορά προς 
οιονδήποτε ασφαλιστικόν κλάδον εκ των καθοριζομένων εν άρθρω 
3, έχωσιν οη/τασφαλισθή παρά τη ετέρα εταιρεία ή έτυχον εγγυ
ήσεως υπό της τοιαύτης εταιρείας. 

58. Οσάκις ασφαλιστική εταιρεία υποκείμενη εις τας διατάξεις Εταιρείαι 
του παρόντος Νόμου ασκή ασφαλιστικός εργασίας του ,κλάδου επεν κλ<5^>,υ 

δύσεως ομολόγων, αύτη δεν δύναται νά παράσχη εις τον κάτοχον ^χόγων** 
ασφαλιστηρίου εκδοθέντος μετά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος 
Νόμου οιονδήποτε ωφέλημα εξαρτώμενον εκ της τύχης : 
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Οργανισμοί 
αμοιβαίας 
ασφαλίσεως." 
Δεύτερος 
Πίναξ. 

Ανάκλησις 
διαταγμάτων. 

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

Τα ησφαλι
σμένα ποσά 
κ.λ.π. 
εκπεφρασμένα 
εις το 
νόμισμα της 
Δημοκρατίας. 

Αντιπρόσωποι 
ασφαλειών, 
μεσίται και 
αντιπρόσωποι 
μεσιτών. 

Εγγραφή και 
ακύρωσις 
εγγραφής 
αντιπροσώπων 
ασφαλειών. 
μεσιτών και 
αντιπροσώπων 
μεσιτών. 

Νοείται ότι το παρόν άρθρον δεν θα 'τύχη ερμηνείας, ήτις ήθελε 
καθ' οιονδήποτε τρόπον επηρεάσει δυσμενώς οιονδήποτε ζήτημα περί 
την εφαρμογήν του αφορώντος εις τα λαχεία δικαίου επί δικαιο
πραξιών αναφορικώς προς ασφαλιστήρια εκδοθέντα προ, κατά ή 
μετά την έναρξιν της ισχύος του παρόντος Νόμου. 

59. Καθ' όσον αφορά εις οργανισμούς αμοιβαίας ευθύνης περί ων 
προνοεί Ό Δεύτερος Πίναξ, θα τυγχάνωσιν εφαρμογής αι εν τω 
Πίνακι τούτω διαλαμβανόμενοι διατάξεις, ίνα ούτω η εφαρμογή του 
παρόντος Νόμου προσαρμοσθή προς την ιδιάζουσαν φύσιν των τοι
ούτων οργανισμών. 

60. Τα δυνάμει του παρόντος Μέρους εκδιδόμενα διατάγματα 
ανακαλούνται υπό του Υπουργού— 

(ά) εάν ούτος δεν είναι πλέον ικανοποιημένος επί των ζητη.* 
ιμάτων βάσει των οποίων εξεδόθη το διάταγμα' 

(β) εάν ούτος ικανοποιηθή ότι δεν ετηρήθη οιοσδήποτε των 
όρων του διατάγματος. 

Μέρος Ενδέκατον.ΠΟΙΙΚΜΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙιΚΑΙ 
ιΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

61. Οσάκις εν οιαδήποτε διαφημίσει, αγγελία, ή ετέρω επισήμω 
εντύπω ασφαλιστικής εταιρείας υποκείμενης εις τας διατάξεις του 
παρόντος Νόμου, αναφέρεται το ποσόν του εγκεκριμένου κεφαλαίου 
της εταιρείας, δέον όπως εν τη αυτή δημοσιεύσει αναφέρεται ωσαύ
τως και το ποσόν του εκδιδομένου και καταβεβλημένου κεφαλαίου 
της εταίρείας.ι 

62.—'(1) Το ησφαλισμένον ποσόν, τα ασφάλιστρα και παν έτερον 
χρηματικόν ποσόν, όπερ ήθελεν αναφέρεται εν οιωδήποτε ασφαλι
στηρίω, δέον όπως είναι εκπεφρασμένα εις το νόχμισμα της Δημο
κρατίας, εκτός εάν ρητώς οι συμβαλλόμενοι άλλως συμφωνήσωσι, 
είτε κατά τον χρόνον εκδόσεως του ασφαλιστηρίου είτε και μετα
γενεστέρως. 

(2) Εν η περιπτώσει οι συμβαλλόμενοι επί εγχωρίου ασφαλι
στηρίου ήθελον συμφωνήσει ότι το ησφαλισμένον ποσόν, τα ασφά
λιστρα ως και παν έτερον εν τω ασφαλιστηρίω αναφερόμενον "ποσόν 
θα είναι εκπεφρασμένα εις νόμισμα έτερον ή το νόμισμα της Δημο
κρατίας, η γενομένη συμφωνία ως και το επιλεγέν νόμισμα θα <χνα-
γράφωνται σαφώς εν τω αοφαλιστη>ρίω ή οπισθογιράφωνται επ* 
αυτού δι' εντύπων ή δακτυλογραφημένων ψηφίων ουχί μικρότερων 
και εξ ίσου ευανάγνωστων ως και τα ψηφία δι' ων αναγράφονται 
α ι λοιπά ί πρόνοια ι του ασφαλιστηρίου. 

63. Ουδείς δύναται να ενεργή εν τη Δημοκρατία ως αντιπρόσωπος 
ασφαλειών, ιμεσίτης ή αντιπρόσωπος μεσιτών, εκτός εάν είναι εγγε
γραμμένος συ,μφώνως ταις διατάξεσι του άρθρου 64. 

64.—(1) Η αίτησις εγγραφής αντιπροσώπου ασφαλειών, μεσιτών 
ή αντιπροσώπου μεσιτών υποβάλλεται εις τον Έφορον εν τω 
καθωρισμένω τύπω. 

(2) Ο Έφορος δεν προβαίνει εις εγγραφήν ή ακυροί την εγγρα
φήν οιουδήποτε προσώπου ως αντιπροσώπου ασφαλειών ιμεσίτου ή 
αντιπροσώπου μεσιτών— 

(α) εάν δεν έχη ικανοποιηθή— 
(ι) προκειμένου περί φυσικού ή νομικού προσώπου, ή 

περί σώματος προσώπων ή οργανισμού ιμη έχοντα 
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νομική ν προσωπικότητα, εκτός συνεταιρισμού πε
ριορισμένης ευθύνης, ότι άπαντες οι απασχολού
μενοι εκ μέρους ιτου τοιούτου προσώπου, σώματος 
προσώπων ή οργανισμού ως μεσάζοντες επί ζητη
ιμάτων ασφαλίσεως μεταξύ οιουδήποτε προσώπου 
και οιουδήποτε ασφαλιστού" ή 

(ιι) προκειμένου περί συνεταιρισμού περιωρισ,μένης 
ευθύνης, ότι άπαντες οι συνεταίροι, εκτός των επί 
περιορισμένη· ευθύνη συνεταίρων, ως και οι ασχο
λούμενοι εκ ιμέρους του συνεταιρισμού ως μεσά
ζοντες επί ζητημάτων ασφαλίσεως μεταξύ οιουδή
ποτε προσώπου και οιουδήποτε ασφαλιστού, 

θα είχον τα προσόντα να εγγραφώσιν ως εάν ήσαν αντι
πρόσωποι ασφαλειών, μεσίται ή αντιπρόσωποι μεσιτών* ή 

(β) ε ά ν 
(ι) δυνάμει του εν ισχύ ι εν τη Δημοκρατία νόιμου του 

αφορώντος εις την πτώχευσιν εξεδόθη διάταγμα 
παραλαβής κατά του αιτητού ή του εγγραφέντος 
προσώπου, ως θα ήτο η περίπτωσις, ή εάν οιοσδή
ποτε εξ αυτών ιεκηρύχθη. εις πτώχευσιν και εν εκα
τέρα περιπτώσει δεν έτυχεν αποκαταστάσεως ή, 
δυνάμει του εν τη Δημοκρατία εν ισχύ ι οικείου 
νόμου, συνωμολόγησε συμβι;βασμόν ή· εκχώρησιν ή 
ετέραν διευθέτησα/ μετά των πιστωτών αυτού, η 
δε τοιαύτη πράξις δειν έχει ακυρωθή ή καταργηθή' 

(ιι) ο αιτητής ή το εγγραφέν πρόσωπον κατεδτκάσθη 
παρ* οιουδήποτε δικαστηρίου, οπουδήποτε κειμένου 
δι' αδίκημα εμπεριέχον το στοιχείον της ελλείψεως 
εντιμότητος εφ' όσον δεν προσέβαλε δι' εφέσεως 
την τοιαύτη ν καταδίκη ν, ή ήσκησεν έφεσιν αλλ' 
αύτη <χτζεσύρβτ\ ή απερρίφθη:: 

Νοείται ότι ο Έφορος κέκτηται εξουσίαν όπως, 
τη; εγκρίσει του Υπουργού, μη επιμείνη επί της 
εφαρμογής των διατάξεων της παρούσης υποπα
ραγράφου εάν άλλως ήθελεν ικανοποιηθή ως προς 
τον χαρακτήρα και την ικανότητα του αιτητού ή 
εγγραφέντος προσώπου και ότι λόγω των ειδικών 
συνθηκ'ών της περιπτώσεως και του μεσολαβή
σοτντος χρονικού διαστήματος και της κατ' αυτό 
επιδειχθείσης διαγωγής αυτού 6α ήτο εύλογον 
όπως μη επιμείνη εις την εφαρμογή ν των ρηθεισών 
διατάξεωνί 

'(γ) εάν δεν έχη ικανοποιηθή ότι ο αιτητής κατέχη τας αναγ
καίας διά ,την εκτέλεσιν των καθηκόντων αυτού ως αντι
προσώπου ασφαλειών, μεσίτου ή αντιπροσώπου μεσιτών 
γνώσεις και πείραν, ως αύται ήθελον καθορισθή διά 
'Κανονισμών εκδιδομένων υπό του Υπουργικού Συμβουλίου. 

'(3) Παν Πιστόπόιητικόν Εγγραφής εκδιδόμενον δυνάμει του πα^ 
ρδντοο, άρθρου δέον όπως, διαρκούσης της χρονικής -αυτού ιισχύος, 
αναρτάται εμφανώς υπό του κατόχου εις τον κύριον τόπον διεξα
γωγής εργασιών αυτού εν τη Δημοκρατία και εις τοιούτο μέρος 
ένθα το κοινόν δικοαούται να εισέρχεται, αντίγραφον δε τούτου 
ομοίως θα αναρτάται εις έκαστον των εν ΐη Δημοκρατία υποκα
ταστημάτων του αντιπροσώπου ασφαλειών, ,τόυ μεσίτου ή του αντι
προσώπου μεσιτών.ι 
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Λογαριασμοί 
τηρούμενοι 
υπό μεσιτών 
ή υπό αντι
προσώπων 
μεσιτών. 

Ποινή δι* 
έκδοσιν 
ψευδών 
καταστάσεων 
κλπ. 

Πρόσωπα 
ενεργούντα 
διά λογα

ριασμό ν μη 
εγγεγραμ

μένων 
ασφαλιστών. 

(4) Ά μ α ως ειδοποιηθή ο αντιπρόσωπος ασφαλειών, ο μεσίτης 
ή ο αντιπρόσωπος μεσιτών ότι η Εγγραφή αυτού έχει ακυρωθή, 
ούτος οφείλει αμέσως να παραδώση το Πιστοποιητικόν και παν 
αντίγραφον τούτου εις τον Έφορον. 

(5) Πας όστις άνευ νομίμου αιτίας παραλείπει να, συμμορφωθή 
προς τας διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων (3) και (4), ή όστις 
αναρτά ή αφήνει να συνέχιση να είναι ανηιρτη μένον πιστοποιητικόν, 
όπερ δεν είναι ή έπαυσε να είναι έγκυρον, είναι ένοχος αδικήιμα
τος και, επί τη καταδίκη του, υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν μη 
υπερβαίνουσαν τας πεντήκοντα λίρας, 

65. Έκαστος εγγεγραμμένος .μεσίτης ή αντιπρόσωπος μεσιτών 
οφείλει όπως— 

(α) τηρή τακτικούς και ειδικούς λογαριασμούς επί πάσης 
ασφαλιστικής 'εργασίας διεξαχθείσης μέσω αυτού ή της 
αντιπροσωπείας αυτού μετά μελών ενώσεως ασφαλιστών 
(underwriters) και ετέρων ασφαλιστών* 

(β) υποβάλλη εν τω καθωρισμένω τύπω εις τον Έφορον εντός 
εξ μηνών από της λήξεως εκάστου οικονομικού έτους, 
έκθεσιν επί πασών των εν παραγράφω (α) αναφερομένων 
ασφαλιστικών εργασιών" ικαι 

(γ) τοποθετή περιουσιακά στοιχεία εις εγκεκρυμένην τοποθέ
τησιν συμφώνώς ταις διατάξεσι του άρθρου 20, αναφορικώς 
προς οιασδήποτε ασφαλιστικάς εργασίας δυεξαχθείσας υπ? 

αυτού ή μέσω αυτού μετά τίνος ενώσεως ασφαλιστών 
(underwriters) ή ασφαλιστικών εταιρειών αίτινες δεν κατέ
χουν άδειαν ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών εν τη· Δημο
κρατία' η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 
εκτείνεται και επί .μεσιτών, ως εάν ούτοι ήσαν ασφαλι
στικαί εταιρείαι. 

66.—(1) Πας όστις εκδίδει οιονδήποτε λογαριασμόν, ισολογισμόν, 
κατάστασιν ή έτερον έγγραφο ν συμφώνως προς οιανδήποτε των 
διατάξεων του παρόντος Νόμου, όπερ ήθελεν είναι ψευδές εν τινι 
ουσιώδει αυτού στοιχείω ως και πας έτερος όστις μετέχει εις την 
παρασκευήν ή έκδοσιν του εγγράφου ή υπογράφει τούτο, είναι 
ένοχος αδικήματος εκτός εάν αποδειχθή ότι ο κατηγορούμενος εφ* 
όσον πρόκειται περί φυσικού προσώπου, ή εις πάσαν ετέραν περί
πτωσιν, άπαντες, οίτινες ήθελον ενεργήσει διά λογαριασμόν του 
κατηγορουμένου, δεν εγνώριζον το ψευδές του εγγράφου ότε εξε
δόθηΗ 

'(2) Πρόσωπον όπερ ήθελεν ευρεθή ένοχον του ev τω παρόντι 
άρθρω προνοουιμένου αδικήματος υπόκειται εις χρηματικήν ποινήν 
μη υπερβαίνουσαν τας χιλίας λίρας ή εις φυλάκισιν μέχρι τριών 
ετών, ή εις αμφοτέρας τας ως άνω ποινάς, εφ' όσον πρόκειται περί 
φυσικού προσώπου, εις χρηματικήν δε ποινήν μη υπερβαίνουσαν 
τας δύο χιλιάδας λίιρας εις πάσαν ετέραν . περίπτωσιν. 

67.—(1) Πας όστις πείθει ή παρακινεί, ή πειράται να πείση ή: 
παρακίνηση έτερον όπως συνομολόγηση ή υπσδάλη αίτηοιν προς 
συνομολόγησιν ασφαλιστικής συμβάσεως μετόχ προσώπου, όπερ δεν 
κέκτηται την επί τούτω άδειαν ως υπέχει υποχρέωσα/ συμφώνως 
ταις διατάξεσι του παρόντος Νόμου, και όπερ δεν είναι μέλος 
εγκεκριμένης δυνάμει του Νόμου ενώσεως ασψαελιστών (underwriters) 
είναι, υπό την επιφύλαξιν των εν εδαφίω (3) διατάξεων, ένοχος 
αδικήματος και «εν περιπτώσει καταδίκης υπό'κειται εις χρηματικήν 
ποινήν μη; υπερβαίνουσαν τας πεντακόσιας λίρας. 
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(2) Επιφυλατταμένων των διατάξεων του εδαφίου (3), πρόσωπον 
τι είναι ένοχον του εν εδαφίω (>1) προνοουμένου αδικήματος ανε
ξαρτήτως του γεγονότος ότι— 

(α) η, ασφαλιστική εργασία διεξάγεται υπό μεσίτου ασφαλειών' 
και 

(β) η ασφαλιστική σύμ&ασις συνομολογείται εν αγνοία και 
άνευ της συναινέσεως αυτού μετά προσώπου, όπερ δεν 
κατέχει άδειαν ασφαλιστου ουδέ είναι μέλος εγκεκριμένης 
ενώσεως ασφαλιστών (underwriters). 

(3) Το πρόσωπον όπερ ήθελε πείσει ή παρακινήσει έτερον όπως 
συνομολόγηση ασφαλιστικήν σύμβασιν ως η προνόου μένη εν εδαφίω 
(1), δεν είναι ένοχον αδικήματος δυνάμει του εν λόγω εδαφίου 
εάν—ι 

ι(α) η, ασφάλισις εν τω συνόλω της αναληφθή υπό μεσίτου εξου
σιοδοτημένου υπό εγκεκριμένης ενώσεως ασφαλιστών 
i(uderwriters) όπως διεξάγή ασφαλιστικός εργασίας ,μετά 
μελών της ενώσεως" και 

(β) σημαντικόν <μέρος του ασφαλιζομένου 'κινδύνου ασφαλισθή 
παρά τινι αδειόύ·χώ ασφαλιοτή, ή παρά τινι των μελών 
εγκεκριμένης ενώσεως ασφαλιστών (underwriters) ή παρά 
τινι α1£'£ΐούχω ασφαλιστή καί τινι των μελών εγκεκριμένης 
ενώσεως ασφαλιστών (underwriters) και 

(γ) το μέρος του ήσφαλισμένου κινδύνου, όπερ δεν ήθελεν 
ασφαλισθή συμφώνως ταις διατάξεσι της παραγράφου (β), 
ασφαλισθή ·π<χρά τινι ασφαλιστή όστις δεν επιδιώκει αμέ
σως ή εμμέσως εργασίας εν τη Δημοκρατία, ουδέ διαφη
μίζει τας εργασίας αυτού εν οιαδήποτε εφημερίδι ή ετέρω 
εντύπω εν τη Δημοκρατία. 

68.—(1) Επιφυλαττομένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου, Ποινήδιά 
ασφαλιστική εταιρεία παραλείπουσα να συμμορφωθή προς οιαν παράλειψιν 
δήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόιμου, εν περιπτώσει κατά <*>μμ°ρφώσεως 
c/

1 , , Ί . , ~ , , προς τον 
δίκης υπόκειται, έκτος οσάκις προνοήται έτερα ποινή, εις χρήμα Νόμον 
τικήν πουνιήν μη υπερβαίνουσαν τας διακοσίας λίρας ή, εν περι
πτώσει συνεχιζόμενης παραλείψεως συμμορφώσεως εις χρηματικήν 
ποινήν ιμη υπερβαίνουσαν τας πεντήκοντα λίρας δι* εκάστην ημέραν 
καθ* ην εξακολουθεί η παράλειψις εις την αυτήν ποινήν υπόκειται 
έκαστον μέλος /του διοικητικού συμβουλίου, ο διευθυντής, ο γραμ
ματεύς ή έτερος υπάλληλος ή αντιπρόσωπος της εταιρείας όστις εν 
γνώσει αυτού μετέχει της τοιαύτης παραλείψεως. 

'(2) Επιφυλαττσμένων των διατάξεων του παρόντος άρθρου εάν 
τοιαύτη παράλειψις εξακολούθηση διά περίοδον τριών μηνών, αφ' 
ης ο Έφορος ήθελε κοινοποιήσει τη εταιρεία ειδοποίησιν περί την 
γενομένην παράλειψιν (τη αιτήσει ενός ή πλειόνων κατόχων ασφα
λιστηρίων ή μετόχων ο ' Εφορος διατάσσει .την δη'μοσίευσιν της 
τοιαύτης ειδοποιήσεως εις μίαν ή πλείονας εφημερίδας), η παρά
λειψις θα συνιστά λόγον προς διάλυσιν της εταιρείας υπό του δικα
στηρίου συμφώνως ιταις διατάξεσι του περί Εταιρειών Νόμου. Κεφ. 113. 

9 του 1968 
(3) Το παρόν άρθρον δεν τυγχάνει εφαρμογής καθ* όσον αφορά 76 του 1977 

εις παράλειψιν συμμορφώσεως προς τας διατάξεις των άρθρων 7 17 του 1979. 
και 15, του εδαφίου (4) του άρθρου 36, του άρθρου 37 ως και του 
Δευτέρου Πίνακος, 
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69. Π α ς όστις δι ' οιασδήποτε δηλώσεως, υποσχέσεως ή προβλέ
ψεως εν γνώσει ότι αύτη; είναι παραπλανητ ική , ψευδής: ή. απατηλή, 
ή δι' οιασδήποτε ανέντιμου αποκρύψεως ουσιωδών γεγονότων , ή 
οιά της απερίσκεπτου (ανεντίμως ή άλλως πως) δηλώσεως, υπο
σχέσεως ή πραβλέψιεως ήτις είναι παραπλανητ ική , ψευδής ή απα
τηλή, παρασύρει ή αποπε ιράται να παρασύρη έτερον ό π ω ς συνάψη 
ή προσφ&ρθή να ίσυνάψη οιανδήποτε ασφαλιστική ν σύμβασιν μετ' 
ασφαλιστικής τίνος εταιρε ίας είναι ένοχος ποινικού αδ ικήματος και 
ο αχθείς εις σύναψιν ασφαλιστικού συμβολαίου μετά τ η ς τοιαύτης 
ασφαλιστικής εταιρείας 'δύναται κατ ' εκλογήιν αυτού είτε να ζητήση 
την ακύρωσιν της συμβάσεως και την ανόρθωσιν πάσης; ζημίας κατά 
τ α ς διατάξε ις του περί ιΑατικών (Αδικημάτων 'Νόμου είτε να ιεμμείνη 
εις την εκπλήρωσιν της συμβάσεως .και απαίτηση όπως αποκα
τασταθή εις ην θίέσιν θ α ευρίσκετο <εάν αι ανωτέρω γενόμεναι δη
λώσεις, υποσχέσεις ή προβλέψεις ήσαν αλη,θείς. 

(70.^(1) Παν ιπρόαωπον ή ένωσις προσώπων μετά ή: άνευ νομικής 
προσωπικότη,τος όπερ ασφαλίζει, αμέσως ή εμμέσως, οιονδήποτε 
κίνδυνον ή περιουσί,αν κειμένην εν τη> Δημοκρατία,, πλην περιουσίας 
ασφαλιζόμενης διά ασφαλίσεως κλάδου θαλάσσης, αέρος και μετα
φορών, μετ' ασφαλιστικής εταιρείας ή ενώσεως ασφαλιστών 
(underwriters) μη κατεχόντων άδειαν δ ι ε ξ α γ ω γ ή ς ασφαλιστικών ερ
γασ ιών εν τη Δημοκρατ ία διαπράττε ι ποινικόν αδ ίκημα . 

(2) Πρόσωπον όπερ ήθελεν ευρεθή ένοχον ποινικού αδικήματος 
δυνάμει του εδαφίου (1) υπόκειται εις φυλάκισιν μη υπερβαίνουσαν 
το εν έτος ή εις χρημάτικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας χ ιλ ίας 
λ ίρας ή εις αμφοτέρας τ α ς ποινάς ταύτας , εφ* όσον πρόκειται περί 
φυσικού προσώπου, εις χρημάτικήν δε ποινήν μη υπερβαίνουσαν τας 
τρεις χ ιλ ιάδας λ ίρας εις πάσαν ετέραν περίπτωση/. 

Αδικήμαπαί. 71.—(1) Π α ς όστις παραβαίνε ι ή παραλε ίπε ι να συμμορφωθή προς 
οιανδήποτε των απαιτήσεων του παρόντος Νόμου είναι ένοχος αδι
κήματος και, επΐ τη καταδίκη του, υπόκειται εις φυλάκιοιν μέχρι 
δύο ετών ή εις χρημάτικήν ποινήν μη υπερβαίνουσαν τ α ς χ ιλ ίας 
λίρας , ή εις αμφοτέρας τ α ς ποινάς ταύτας , και, εν περιπτώσει εξα
κολουθήσεώς της παραλε ίψεως , εις επιπρόσθετον χρημάτ ικήν ποινήν 
μη υπερβαίνουσαν τ α ς πεντήκοντα λίρας δι* εκάστην ημέραν καθ* 
ην εξακολουθεί η τίαραλειψις. 

(2) Έν περιπτώσει παραβάσεως ή παραλείψεως συμμορφώσεως 
διοπτραττομένης υπο νσμί'κού προσώπου ή ενώσεως προσώπων ή 
οργανισμού άνευ νομικής προσωπικότητος, ποη/ πρόσωπον όπερ κατά 
τον χρόνον της παραβάσεως ή της παραλείψεως συμμορφώσεως, ήτο 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου, διευθυντής, γραμμοίτεύς ή έτε
ρος υπάλληλος ή αντιπρόσωπος του νομικού προσώπου ή ήτο μέλος 
της ενώσεως προσώπων ή του οργανισμού, είναι ένοχος αδικήματος 
και, επί τη καταδίκη του, υπόκειται εις τας εν τω εδαφίω (1) προ
βλεπομένας ποινάς, εκτός εάν απόδειξη ότι η παράβασις ή η παρά
λιε ιψις συμμορφώσεως διεπράχθηι εν αγνοία αυτού ή ότι κατέβαλε 
την δέουσαν επιμέλειαν διά την παρεμπόδισιν αυτής. 

(3) Το παρόν, άρθρον δεν τυγχάνει εφαρμογής εφ* οιασδήποτε 
περιπτώσεως εμπιπτούσης εις τας διατάξεις του άρθρου 68 ή εφ' 
οιασδήποτε περιπτώσεως συνιστώσης αδίκημα κατά παράβασιν 
οιουδήποτε ετέρου άρθρου του παρόντος Νόμου. 

Safi£o^lQKai ^ * ^ ι ΧΡΊΓ1**™*0" ποιναί αίτινες επιβάλλονται δυνάμει του παρόν
χρηματίκών τ ο ς N^l·*0" εκτπράττονται και διατίθενται καθ* ον τρόπον και αι 
«οινών. δυνάμει του περί Εταιρειών Νόμου επιβαλλόμενοι τοιαύται . 

Παβαπλανητι

κσ( δηλώσεις 
κλπ. παρασύ
ρουσα ι 
πρόσωπον τι 
εις την 
σύναψιν 
ασφαλιστικής 
συμβάσεως. 

Κεφ. 1 Αο 
87 του 1973 
54 του 1978. 

Περιουσία 
ευρισκομένη 
εν τη 
Δημοκρατία. 
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73. Αι ειδοποιήσεις, αίτινες δυνάμει του παρόντος Νόμου απο Ειτίδοσις 
στέλλονται εις κατόχους ασφαλιστηρίων, απευθύνονται και απσστέλ ειδοποιήσεων, 
λονται εις τα πρόσωπα εις α συνήθως αποστέλλονται αι αφορώσαι 
εις το ασφαλιστήριον ειδοποιήσεις' πάσα δε ούτω αποστελλόμενη 
ειδοποίησις λογίζεται ως ειδοποίησις γενομένη προς τον κάτοχον 
του ασφαλιστηρίου: 

Νοείται ότι οσάκις πρόσωπον, όπερ ισχυρίζεται ότι κέκτηται συμ
φέρον τι εν ασφαλιστήρίω ήθελεν ειδοποιήσει εγγράφως την εται
ρείαν περί του συμφέροντος αυτού αι δυνάμει του παρόντος Νόμου 
αποστελλόμενοι εις κατόχους ασφαλιστηρίων ειδοποιήσεις αποστέλ
λονται ωσαύτως και εις το εν λόγω πρόσωπον, εις την υπ' αυτού 
καθοριζσμένην εν τη ειδοποιήσει διεύθυνσιν. 

74.— (1) Ο Υπουργός δύναται να ορίση ότι θα υπόκεινται εις επι Έγγραφα 
θεώρησιν τα δυνάμει του παρόντος Νόμου κατατιθέμενα παρά τω κατατιθέμενα 
Εφόρω έγγραφα, ή τα κεκυρωμένα αντίγραφα τούτων' πας τις δύ Ξ ό̂*™ 
τα ι να λάβη αντίγραφα των τοιούτων εγγράφων τη καταβολή των 
υπό του Υπουργού καθοριζομένων τελών. 

(2) Παν έγγραφον, φερόμενον ως κεκυρωμένον υπό του Εφόρου 
αντίγραφον ούτω κατατιθεμένου εγγράφου, γίνεται δεκτόν ως αντί
γραφον του εγγράφου έχον την αυτήν απσδεικτικήν ισχύν ως και το 
πρωτότυπον, εκτός καθ' ην έκτασιν ήθελεν απο'δειχθή υφισταμένη 
μεταξύ πρωτοτύπου και αντιγράφου διαφορά. 

75.^(1) Εν συνεννοήσει μετά των ασφαλιστικών εταιρειών, αίτινες Ταμείον 
κέκτηνται άδειαν ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών του κλάδου Ασφαλιστών 

1 , ■ w » c » ν ± ο · Μηχανοκινήτων 
μηχανοκίνητων οχημοττων, ο Υπουργός δύναται να λάβη παν μετρον οχημάτων. 
όπερ ούτος ήθελε κρίνει αναγκαίον ή ευκταίον. προς καθίδρυσιν 
ταμείου (κληθησσμένου «Ταμείον Ασφαλιστών Μηχανοκινήτων Οχη
μάτων» εν τοις εφεξής δε αναφερομένου ως το «Ταμείον»), όπερ 
ήθελε τελεί υπό την διοίκησιν και έλεγχον του Συμβουλευτικού Σώ . 
ματος Ασφαλειών και λειτουργεί βάσει Κανονισμών εκδιδομένων 
υπό του εν λόγω Συμβουλευτικού Σώματος εν συνεννοήσει μετά των 
τοιούτων ασφαλιστικών εταιρειών και δημοσιευομένων εν τη επι
σήμω εφημέριοι' η καθίδρυσις του ταμείου γίνεται επί τω τέλει ικα
νοποιήσεως απαιτήσεων οάτινες απορρέουσιν εκ κινδύνων υπέρ τρίτου 
οι οποίοι οπχαιτείται όπως καλύπτωνται υπό της υποχρεωτικής ασφα
λίσεως της προβλεπομένης υπό των διατάξεων του περί Μηχανο
κινήτων Οχημάτων (Ασφάλειαι υπέρ Τρίτου) Νόμου και οι οποίοι Κεφ. 333. 
δεν έχουν ούτω καλυφθή ή έχουν καλυφθή υπό ατελούς ασφαλείας, του 

ή δι' ετέρους δευτερευούσης φύσεως σκοπούς καθοριζόμενους υπό 
του Υπουργού εν συνεννοήσει μετά των ασφαλιστικών εταιρειών, 
αίτινες κέκτηνται άδειαν ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών του 
κλάδου μηχανοκινήτων οχημάτων./ 

(2) Εκάστη εταιρεία, έχουσα άδειαν ασκήσεως ασφαλιστικών 
εργασιών του κλάδου μηχανοκινήτων οχημάτων, καταβάλλει τω 
Ταμείω τας υπό του Συμβουλευτικού Σώματος Ασφαλειών εκά
στοτε καθοριζόμένας ετησίας εισφοράς' εκ του Ταμείου καταβάλ
λονται τοιαύτα ποσά άτινα, τηρουμένων τών εν τοις ανωτέρω γενο
μένων Κανονισμών, το Συμβουλευτικόν Σώμα Ασφαλειών ήθελεν 
εκάστοτε καθορίσει. 

(76.—(;1) Τη συστάσει του Υπτουιργού γενομένη κατόπιν συνεννο Κανονισμοί 
ήσεως ,μετά του .καθιδρυθέντος: δυνάμει του άρθρου 5 Συμβουλεύω ™ερ1τα_ 
τικού Σώματος Ασφαλειών, αο Υπουιργικόν Συμβούλιον δύναται ασφαλΐστρων. 
να εκδίδηι 'Κανονισμούς ^καθορίζοντας τα ασφάλιστρα ή κλίμακας 
ασφαλίστρων, άτινα αι εχαιρείαι δύνανται να επι'βάλλωσιν αναφο
ρικώα προς πάντας ή; τινας των εν εδαφίω '(Ι1ί)ι του άρθρου 3 καθο
ριζομένων ασφαλιστικών κλάδων οίτινες διά νόμου 'κατέστη,σαν 
υποχρεωτικοί. 
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(2) Εν όισω ιΚανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει του εδαφίου· (1) 
ευρίσκονται €ν ισχυι αναφορικώς' προς οιονδήποτε ασφαλιστικόν 
κ'λάδον, ουδεμία ασφαλιστική εταιρεία δύναται να χρεώνη· δι'^οιαν
δήποτε εργασίαν εμπίπτουισαν εις τον τοιούτον κλάδον ασφάλιστρα 
ή κλίμακας ασφαλίστρων ετίέρας ή των ούτω προβλεπομένων. 

Δαπάναι. 77. Επιφυλαττσμένων των διατάξεων του εδαφίου (5) του άρθρου 
37, άπασαι αι δυνάμει του παρόντος Νόμου υπό του Υπουργού ως 
και του Εφόρου διενεργούμενοι δαπάναι βαρύνουσι το Πάγιον Τα
μείον της Δημοκρατίας. 

78.(1) Δύνανται να εκδοθούν κανονισμοί αιταιτούντες παρ' οιου
δήποτε προσώπου, όπερ—

(α) προσκαλεί έτερον όπως υποβάλη πρσσφοράν ή πρότασιν ή 
προβή εις οιονδήποτε έτερον διάδημα προς τον σκοπόν 
συνάψεως ασφαλιστικής.συμβάσεως «μετά τίνος ασφαλυστικής 
Εταιρείας' και 

(β) συνδέεται μετά της εταιρείας ταύτης ως προβλέπεται υπό 
των Κανονισμών, 

όπως παρέχη εις το πρόσωπον προς το οποίον απευθύνεται η πρόσ
κλησις τας καθοριζαμένας πληροφορίας περί της σχέσεως του μετά 
της εταιρείας. 

(2) Οι δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδιδόμενοι κανονισμοί δύ
νανται να διαλαμβάνουν διαφοροποιημένας διατάξεις αναφορικός 
προς διαφορετικάς περιπτώσεις και περιστάσεις. 

(3) Πας όστις παραβαίνει τους δυνάμει του παρόντος άρθρου 
εκδιδόμενους Κανονισμούς είναι ένοχος ποινυκού αδικήματος. 

ΑσφοΛιστικαί 79.— (1) Κανονισμοί δύνανται να εκδοθούν αναφορικώς προς την 
διαφημίσεις. μορφήν και το περιεχόμενον των ασφαλιστικών διαφημίσεων. 

(2) Οι δυνάμει του παρόντος άρθρου εκδιδόμενοι κοη/ονιαμοί δύ
νανται να περιέχουν διαφοροποιημένος διατάξεις εν σχέσει προς 
ασφαλιστικός διαφημίσεις διαφορετικών κατηγοριών ή είδους. 

(3) Τηρουμένου του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου, παν πρό
σωπον όπερ εκδίδει ασφαλιοτικήν διαφήμισα/ κατά παράβασιν κανο
νισμών εκδοθέντων δυνάμει του παρόντος άρθρου είναι ένοχον ποι
νικού αδικήματος. 

(4) 'Πρόσωπον όπερ εν τη συνήθη πορεία των εργασιών του εκδί
δει κατ* εντσλήν ετέρου διαφήμισιν, της οποίας η υπό του ετέρου 
τούτου προσώπου έκδοσις συνιστά ποινικόν αδίκημα δυνάμει του 
εδαφίου (3), δεν είναι ένοχον ποινικού αδικήματος εάν απόδειξη 
ότι το εν τη διαφημίσει περιεχόμενον υλικόν δεν επενοήθη ή επε
λέχθη (εν όλω ή εν μέρει) υπ' αυτού ή υφ' οιουδήποτε ετέρου προ
σώπου τελούντος υπό τας οδηγίας ή τον έλεγχον αυτού. 

(5) Εν τω παρόντι άρθρω «ασφαλιστική διαφήμισις» σημαίνει 
διαφήμισιν προσκαλούσαν πρόσωπα όπως συνάψουν ή προσφερθούν 
να συνάψουν ασφαλιστικάς συμβάσεις' διαφήμισις ήτις περιέχει πλη
ροφορίας προωρισμένας να οδηγήσουν αμέσως ή εμμέσως πρόσωπα 
εις την σύναψιν ή την προσφοράν συνάψεως τοιούτων συμβάσεων 
θα θεωρήται ως διαφήμισις προσκαλούσα αυτά όπως προβούν εις 
τούτο. 

ΜεσΙται 
ασφαλιστικών 
συναλλαγών. 



1151 

(6) Εν τω παρόντι άρθρω «διαψήμισις» περιλαμβάνει πάσαν μορ
φήν διαφημίσεως, ανεξαρτήτως εάν αύτη πραγματοποιήται διά δημο
σιεύσεως, δι' αναρτήσεως ειδοποιήσεων, δι* εγκυκλίων ή ετέρων 
εγγράφων, δι' επιδείξεως φωτογραφιών ή κινηματογραφικών ται
νιών, διά του ραδιοφώνου ή της τηλεοράσεως* μνεία δε της εκδό
σεως διαφημίσεως θα ερμηνεύηται αναλόγως. 

(7) Διά τους σκοπούς του παρόντος άρθρου διαφήμισις εκδο
θείσα υφ* οιουδήποτε προσώπου διά λογαριασμόν ή κατ* εντολήν 
ετέρου προσώπου θα θεωρήται ως διαφήμισις εκδοθείσα υπό του 
ετέρου τούτον προσώπου" διά τους σκοπούς δε οιασδήποτε δυνάμει 

. του παρόντος άρθρου διαδικασίας διαφήμιχπς προσκαλούσα πρό
σωπα όπως συνάψουν ή προσφερθούν να συνάψουν συμβάσεις μετά 
προσώπου καθοριζομένου εν τη διαφημίσει θα τεκμαίρεται, μέχρις 
αποδείξεως του εναντίου, ότι έχει εκδοθή υπό του εν λόγω προσώ
που. 

80. Το Υπουργικόν Συμβούλιον δύναται να εκδίδη Κανονισμούς κανονισμοί, 
εν γένει διά την καλλιτέ,ρον πραγμάτωσιν των σκοπών του παρόν
τος Νόμου, ειδικώτερον δε και άνευ επηρεασμού της γενικότητος 
των ανωτέρω— 

(α) δι' οιονδήποτε σκοπόν διά τον οποίον απαιτείται η έκδοσις 
'Κανονισμών δυνάμει του παρόντος Νόμου' 

(β) διά τον καθορισμόν των καταβλητέων δυνάμει του παρόν 
τος Νόμου νενομισμένων τελών" 

(γ) διά τον καθορισμόν παντός θέματος, όπερ δυνάμει του 
παρόντος Νόμου χρήζει ή είναι δεκτικόν καθορισμού* 

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

81. Κανονισμοί εκδιδόμενοι επί τη βάσει του παρόντος Νόμου, Κατάθεσις 
κατατίθενται εις την Βουλήν των Αντιπροσώπων. ιΕάν εντός τριά των Καν°
κοντα ημερών από της τοιαύτης καταθέσεως η Βουλή ιτων Αντί ,̂̂ βουλήν 
προσώπων δι' αποφάσεως αυτής δεν τροποποίηση ή ακύρωση τους 
κατατεθέντας. (Κανονισμούς ε ν όλω ή εν μέρει τότε ούτοι αμέσως 
μετά την πάροδον της ως άνω <προθεσμίας δημοσιεύονται εν τη 
επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας και τίθενται εν ισχύ ι από .της 
τοιαύτης δημοσιεύσεως. Εν περιπτώσει τροποποιήσεως τούτων εν 
όλω ή εν μέρει υπό της Βουλής των Αντιπροσώπων ούτοι δημο
σιεύονται εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας ως ήθελον 
ούτω τροποποιηθή υπ' αυτής και τίθενται εν ισχύι από της τοιαύ
της δημοσιεύσεως. 

82.—(1) Επιφυλαττομένων των διατάξεων του εδαφίου (2); και ο Υπουργός 
τηρουμένου παντός όρου και περιορισμού ον ο Υπουργός ήθελεν ^ ^ ^ ά 
επιβάλει, ο Υπουργός δύναται τη αιτήσει ασφαλιστικής τίνος εται εργασίας1" ** 
ρείας να αποφασίση όπως οιαδήποτε ασφαλιστική εργασία, ην ο εις κλάδους, 
ασφαλιστής ασκεί ή προτίθεται να ασκήση και ήτις εμπίπτει έν τινι 
ειδικώ κλάδω, θεωρήται διά τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ως 
ασφαλιστική εργασία ετέρου κλάδου. 

(2). Ο Υπουργός δεν θέλει αποδέχεται την γενομένην δυνάμει 
του εδαφίου (1) άίτησιν, εκτός εάν πεισθή ότι η τοιαύτη απόφασις 
δεν ήθελεν είναι επιΦλοίβής δια τα συμφέροντα οιουδήποτε προσώ
που, ουδέ καταστρατηγεί τους σκοπούς του Παρόντος Νόμου. 
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Λημοσίευσις 
εκδόσεως, 
τροποποιήσεως 
ή ακυρώσεως 
αδείας. 

ΤρσποποΙησις. 
και κατάρ

γησις 
νομοθετικών 
διατάξεων. 
Π^μιαος 
ΠΙναξ. 

Κατάργησις 
και επι

φύλαξις. 
27 του 1967 
85 του 1969 
21 του 1976 
32 του 1980. 

Έναρξις 
ισχύος. 

83.— (1) Πάσα έκδοσις, τροποποίησις ή ακύρωσις αδείας επί τη 
βάσει των διατάξεων του παρόντος Νόμου δημοσιεύεται εις την 
επίσημον εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

(2) Ο τρόπος και το περιεχόμενον της δημοσιεύσεως καθορί^ 
ζονται διά 'Κανονισμών.; 

84. Οι εν τη πρώτη στήλη του Πέμπτου 'Πίνακος εκτιθέμενοι 
νόμοι τυγχάνουσιν εφαρίμογής υποκείμενοι εις τας εν τη δευτέρα 
στήλη του ως είρηται Πίνακος, έναντι ενός εκάστου τοιούτου νόμου, 
αναγραφομένας τροποποιήσεις, αίτινες κατέστησαν αναγκαίαι ως 
εκ των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

85.—(1) Οι περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμοι του 1967 έως 1980 
διά του παρόντος καταργούνται. 

(2) Οι δυνάμει των καταργουμένων Νόμων εκδοθέντες Κανονι
σμοί θα συνεχίσουν να ισχύουν εις ην έκτασιν δεν είναι ασυμβί
βαστοι προς οιανδήποτε των διατάξεων του παρόντος Νόμου μέχρις 
ότου τροποποιηθούν, ή ανακληθούν διά Κανονισμών εκδοθησομένων 
δυνάμει του παρόντος Νόιμου< 

(3) Πας διορισμός, εξουσιοδότησις, έγκρισις, διάταγμα, ή πάσης 
φύσεως π,ράξις γενομένη υπό του Υπουργικού Συμβουλίου ή οιασδή
ποτε ετέρας αρχής ή προσώπου δυνάμει των διά του παρόντος 
Νόμου καταργουμένων Νόμων ή των δυνάμει αυτού εκδοθέντων 
Κανονισμών λογίζονται ως γενόμεναι δυνάμει των διατάξεων του 
παρόντος Νόμου. 

'(4) Πάσα εγγραφή γενομένη ή άδεια εκδοθείσα δυνάμει των διά 
του παρόντος Νόμου καταργουμένων Νόμων ή των δυνάμει αυτού 
εκδοθέντων Κανονισμών λογίζεται γενομένη ή εκδοθείσα δυνάμει 
των διατάξεων του παρόντος Νόμου. 

86. Η ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ημερομηνίαν καθο
ρισθησομένην υπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως 
δηιμοσιευθησομένης εν τη επισήμω εφημερίδι της Δημοκρατίας" 
δυνατόν να ο,ρισθώσι διαφορετικοί ημερομηνίαι καθ* όσον αφορά 
εις την έναρξιν ισχύος διαφόρων άρθρων του παρόντος Νόμου. 

ΠΡΩΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΦΟΡΩΣΑΙ Ε Ι Σ ΩΡΙΣΜΕΝΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑΣ 
Ε Ν Ω Σ Ε Ι Σ ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ (UNDERWRITERS) 

(Άρθρον 3(3).)Ι 
1.—(α) Άπαντα τα ασφάλιστρα τα εισπραττόμενα παρ* εκάστου 

μέλους της ενώσεως θα κατέχωνται υπό μορφήν τραστ (trust) εν τη 
χώρα εν η η ενωσις συνέστη, επ' ονόματι επιτρόπων (trustees) διά 
την πλήρωμήν των σχετικών ασφαλιστικών υποχρεώσεων εκάστου 
μέλους, και την κάλυψιν των δαπανών των ασφαλιστικών αυτού 
εργασιών 

(β) Ασφάλιστρα εισπραττόμενα αναφορικώς προς τον κλάδον 
μακροπροθέσμων εργασιών εν ουδεμία περιπτώσει μεταφέρονται 
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εις το αυτό απόθεμα τραστ (trust fund) δυνάμει της παρούσης παρα
γράφου ως και ασφάλιστρα εισπραττόμενα αναφορικώς προς τον 
κλάδον γενικών εργασιών, το συστατικών όμως του τραστ έγγραφον 
(trust deed) δύναται να προνοή ότι τα ασφάλιστρα τα εισπραττόμενα 
αναφορικούς προς απαντάς ή τινας των κλάδων μακροπροθέσμων 
εργασιών και απαντάς ή τινας των. κλάδων γενικών εργασιών θα 
μεταφέρωνται εις κοινόν απόθεμα ή εις οιονδήποτε αριθμόν χωρι
στών αποθεμάτων. 

2: Οι λογαριασμοί εκάστου μέλους ενώσεως συσταθείσης εν τη 
Δημοκρατία εξελέγχονται ετησίως υπό τίνος εγκεκριμένου υπό του 
Εφόρου ελεγκτού' ο ελεγκτής δεν δύναται να είναι υπάλληλος, διευ
θυντής ή μέλος του διοικητικού τσυμβουλίου του τοιούτου μέλους. 

3. Ο ελεγκτής μέλους ενώσεως συσταθείσης εν τη Δημοκρατία πι
στοποιεί κατ' έτος εις την επιτροπείαν ή το διοικητικόν συμβούλιον 
της ενώσεως— 

(α) ότι παρεσχέθησαν αυτώ επαρκή στοιχεία εκ των βιβλίων 
του μέλους' 

(β) ότι οι λογαριασμοί του μέλους παρεσκευάσθησαν προση
κόντως συμφώνως προς τα βιβλία του μέλους και τα παρα
σχεθέντα αυτώ υπό του μέλους στοιχεία' 

(γ) ότι ο ισολογισμός και ο λογαριασμός κερδών και ζημιών 
παρέχουσιν αληθή και πιστήν εικόνα της οικονομικής κατα
στάσεως του μέλους και των κερδών και ζημιών αυτού" 

(δ) εάν κατά την γνώμην του ελεγκτού η αξία των περιου
σιακών στοιχείων, άτινα διατίθενται προς αντιμετώπισιν των 
εξ ασφαλιστικών εργασιών υποχρεώσεων του μέλους, ορθώς 
αναγράφεται εις τους λογαριασμούς, και εάν η; ως είρηται 
αξία είναι ή μη επαρκής προς αντιμετώπισιν των υποχρε
ώσεων ως αύται υπελογίσθησαν— 

(ι) υπό τίνος αναλογιστού εν τη περιπτώσει υποχρε
ώσεων απορρεουσών εκ του κλάδου μακροπροθέ
σμων εργασιών και 

(ιι) εν τη περιπτώσει ετέρων υποχρεώσεων, υπό του 
ελεγκτού συμφώνως προς οιασδήποτε οδηγίας, αίτι
νες ήθελον δοθή αυτώ υπό του Υπουργού. 

4. Οσάκις αι υποχρεώσεις μέλους ενώσεως τίνος υπολογίζωνται 
υπό αναλογιστού δυνάμει της παραγράφου 3 (δ) Ι (ι) , ο αναλσγιστής 
οφείλει όπως παρέχη εις την επιτροπείαν ή το διοικητικόν συμβού
λιον της ενώσεως ως και εις τον Έφορον πιστοποιητικόν εμφαίνον 
το ποσόν των τοιούτων υποχρεώσεων, εκθέτει δε εν τω πιστοποι
ητικά) την βάσιν εφ' ης εγένετο ο υπολογισμός" εις το πιστοποιητι
κόν του ελεγκτού επισυνάπτεται αντίγραφον του πιστοποιητικού του 
αναλογιστού. 

5. Η επιτροπεία ή διοικητικόν συμβούλιον εκάστης ενώσεως κατα
θέτει κατ' έτος τταρά τω Εφόρω— 

(α) εν τη περιπτώσει ενώσεως συσταθείσης εν τη Δημοκρατία, 
τοιαύτας εκθέσεις και καταστάσεις περί τας ασφαλιστικός 
εργασίας εκάστου των μελών, ως ήθελεν εκάστοτε καθορι
σθή διά Κανονισμών ή ορισθή υπό του Εφόρου" 

(β) εν τη περιπτώσει ενώσεως συσταθείσης εν οιαδήποτε χώρα 
'εκτός της Δημοκρατίας— 

(ι) πιστοποιητικόν υπογεγραμμένον υπό του. προέδρου 
ή του ανωτέρου υπαλλήλου της ενώσεως, ως και 
υπό της αρχής της εμπεπιστευμένης την διοικητικήν 
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εφαρμογήν του δικαίου του αφορώντος εις ενώσεις 
ασφαλιστών (underwriters) εν τη εν λόγω χώρα, εμ
φαίνον ότι κατά το παρελθόν έτος τα μέλη της 
ενώσεως συνεμορφώθησαν πλήρως προς τας προ
νοίας του ως είρηται δικαίου" και 

(ιι) κεκυρωμένον αντίγραφον των εκθέσεων περί τας 
ασφαλιστικάς εργασίας τας ασκουμένας υπό μελών 
της ενώσεως, αίτινες συμφώνως τω εν λόγω δικαίω 
υποβάλλονται εις την ως άνω αρχήν. 

6. Αι ακόλουθοι διατάξεις του παρόντος Νόμου, ήτοι τα άρθρα 
7 έως 21, αμφοτέρων περιλαμβανομένων, και τα άρθρα 32, 75 και 
76 εφ' όσον συντρέχει περίπτωσις εφαρμογής αυτών, θα εφαρμόζων
ται επί εγκεκριμένων ενώσεων ασφαλιστών (underwriters) εντός ή 
εκτός της Δημοκρατίας συσταθεισών, ως αύται εφαρμόζονται και 
επί ασφαλιστικών εταιρειών. 

ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΙΝΑΞ 
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΑΖΟΥΣΑΝ ΦΥΣΙΝ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ 
(ιΆρθρα 7, 36, 59)ι 

1.—(1) Οσάκις, επί τη αιτήσει οργανισμού τίνος προσώπων, μετά 
ή άνευ νομικής προσωπικότητος, ο Υπουργός ικανοποιείται ότι— 

(α) ο οργανισμός ούτος ασκεί ή προτίθεται να ασκήση εν τη 
Δημοκρατία ασφαλίσεις του κλάδου μακροπροθέσμων 
εργασιών" και 

(β) το καταστατικύν αυτού προβλέπει ότι ολόκληρον το διανε
μητέον πλεόνασμα ή κέρδος αυτού, οποτεδήποτε τούτο ήθε
λε καθορισθή ή εγκριθή, διανέμεται ή διατίθεται προς όφε
λος των κατόχων ασφαλιστηρίων του οργανισμού, ή προς 
όφελος εκείνων εκ των κατόχων ασφαλιστηρίων του οργανι
σμού οίτινες συμφώνως προς τους όρους των ασφαλιστη
ρίων ή των εγγράφων υφ' ων διέπεται η συγκρότησις του 
οργανισμού δικαιούνται όπως ιμεΐέχωσι των κερδών του 
οργανισμού, 

ο Υπουργός δύναται διά διατάγματος αυτού να διάταξη όπως αι 
ακόλουθοι διατάξεις του παρόντος Νόμου, ήτοι— 

(ι) εδάφιον (1) του άρθρου 7, καθ' ην έκ'τασιν τούτο αφορά 
εις την υποχρέωσα/ όπως πρόσωπον τι είναι εταιρεία έχουσα 
νσμικήν προσωπικότητα' 

;(ιι) το εδάφιον (4) του άρθρου 7" και 
(ιιι) το εδάφιον (2) (α) του άρθρου 8, 

δεν θα τυγχάνωσιν εφαρμογής επί του οργανισμού, εφ' όσον ούτος 
δεν ασκεί έτερον κλάδον ασφαλειών πλην του κλάδου μακροπρό
θεσμων εργασιών ή του τυχόν καθοριζομένου εν τω διατάγματι 
κλάδου. 

(2) Εφ' όσον ήθελεν εκδοθή διάταγμα δυνάμει της παραγράφου 
(1), ο οργανισμός εις ον αφορά το τοιούτο διάταγμα οφείλει όπως 
προ της συνεχίσεως ή ενάρξεως της ασκήσεως του κλάδου μακρο
προθέσμων εργασιών εν τη Δημοκρατία, καταθέτη παρά τη 'Κεν
τρική Τραπέζη το ποσόν των τριάκοντα χιλιάδων λιρών* το άνω 
ποσόν παραμένει κατατεθειμένον παρά τη Κεντρική Τραπέζη, εν όσω 
ο οργανισμός συνεχίζει την άσκησιν του κλάδου μακροπροθέσμων 
εργασιών εν τη Δηιμοκρατία. 
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'(3)' Εις ην περίπτωσιν ο οργανισμός δεν απέκτησεν εισέτι νομικήν 
' προσωπικότητα, η, κατάθεσις δύναται να διενεργηθή υπό των προσ^ 

υπογραψάντων το ιδρυτικόν της εταιρείας έγγραφον, ή υπό τίνων εξ 
■Μ αυτών* αφ' ης δε η εταιρεία συσταθή και απόκτηση νομικήν προσω

πικότητα, η κατάθεσις λογίζεται γενομένη υπό της εταιρείας, συνι
9 στα δε ιμέρος του ενεργητικού αυτής" ο ' Εφορος εταιρειών δεν εκ

δίδει πιστοποιητικόν εγγραφής της εταιρείας πριν ή χωρήση κατά
θεσις ως εν τοις ανωτέρω. 

(4) Εις ην περίπτωσιν ο οργανισμός προτίθεται να ασκή ασφαλι
στικήν επιχείρησιν πλειόνων του ενός κλάδων εκ των καθοριζομένων 
εν εδαφίω (1) του άρθρου 3, ούτος καταθέτει δυνάμει της παρούσης 
παραγράφου χωριστόν ποσόν τριάκοντα χιλιάδων λιρών δι' ένα 
έκαστον τοιούτον κλάδον. 

(5) Η Κεντρική Τράπεζα δεν αποδέχεται οιανδήποτε κατάθεσιν 
δυνάμει της παρούσης παραγράφου ειμή μόνον κατόπιν πιστοποι
ήσεως του Υπουργού; 

2.—(1) Οσάκις, επί τη αιτήσει οργανισμού τίνος προσώπων, μετά 
ή άνευ νομικής προσωπικότητος, ο Υπουργός ικανοποιείται ότι— 

(α) ο οργανισμός ούτος ασκεί ή προτίθεται να ασκήση ασφα
λίσεις του κλάδου πυρός' και 

(β) δεν πράττει ούτω ειμή μόνον επί τω τέλει αμοιβαίας ασφα
λίσεως των μελών αυτού κατά ζημιών προκαλουμένων εις 

*' οικοδομάς ή έτερα περιουσιακά στοιχεία ανήκοντα κατά 
κυριότητα εις τα μέλη ή κατεχόμενα υπ' αυτών, ο Υπουργός 
δύναται διά διατάγματος αυτού να διάταξη όπως αι ακό
λουθοι διατάξεις του παρόντος Νόμου, ήτοι— 

» (ι) το εδάφιον (1) του άρθρου 7, καθ' ην έκτασιν τούτο 
αφορά εις την υποχρέωσιν όπως πρόσωπον τι είναι 
εταιρεία έχουσα νομικήν προσωπικότητα' 

(ιι) το εδάφιον (4) του άρθρου 7' 
(ιιι) το εδάφιον 2 (α) του άρθρου 8' και 
(ιν) το άρθρον 36, 

!καθ* ιην έκτασιν αύται, μη εκδοθέντος του διατάγματος, θα 
ετύγχανον εφαρμογής επί του οργανισμού, μη εφαρμόζωνται 
επ' αυτού, εφ' όσον ούτος δεν ασκεί ετέρας ασφαλιοτικάς εργα
'σίας πλην των εργασιών του κλάδου πυρός και των συναφών 
ιπρος τον εν λόγω κλάδον ασφαλιστικών εργασιών. 

3. Οσάκις, επί τη αιτήσει οργανισμού τίνος, προσώπων, μετά ή. 
άνευ νομικής προσωπικότητος, ο Υπουργός ικανοποιήται ότι— 

(α) ο οργανισμός ούτος ασκεί ή προτίθεται να ασκήση. ασφα
λίσεις, είτε του κλάδου εργατικών αποζημιώσεων, είτε του 
κλάδου θαλάσσης, αέρος και μεταφορών και 

(β) δεν πράττει ούτω ειμή μόνον επί τω τέλει αμοιβαίας ασφα
λίσεως των μελών αυτού κατά κινδύνων συναφών προς εμπο
ρικάς ή βιαμηχανικάς αυτών επιχειρήσεις, 

ο Υπουργός δύναται διά διατάγματος αυτού να διάταξη όπως αι 
> διατάξεις του παρόντος Νόμου (πλην των διατάξεων του άρθρου 

37 του εδαφίου (2) του άρθρου 38 και του εδαφίου (1) του άρθρου 
40) καθ' ην έκτασιν αύται, μη εκδοθέντος του διατάγματος, θα 
ετύγχανον εφαρμογής επί του οργανισμού, ,μη εφαρμόζωνται απ* 

j, αυτού, εφ* όσον ούτος δεν ασκεί ετέρας ασφαλιστικάς εργασίας 
πλην των εργασιών του κλάδου εργατικών αποζημιώσεων ή, ανα
λόγως της περιπτώσεως, του κλάδου θαλάσσης, αέρος και μετα
φορών και των συναφών προς τους εν λόγω κλάδους ασφαλιστικών 
εργαοιών. 
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4. Οσάκις το δυνάμει του παρόντος Πίνακος εκδιδόμενον διάταγμα 
Κεφ. 113. αφορά εις εταιρείαν εγγεγραμμένην δυνάμει του περί Εταιρειών * 
9 του 1968 Νόμου, ήτις δεν εποίησεν εισέτι έναρξιν των εργασιών αυτής, η 

76 του 1977 δήλωσις ήτις δυνάμει του άρθρου 104 του ως είρηται Νόμου κατά t 
17 του 1979. χίφεχοα παρά τω Εφόρω Εταιρειών προ της ενάρξεως των εργασιών 

της εταιρείας, δέον όπως συνοδεύηται υπό αντιγράφου του Υπουρ *. 
γικού διατάγματος, κεκυρωμενου παρά τω Εφόρω και περιέχον
τος την οικείαν υπσυργικήν οπτόφασιν' το τοιούτον αντίγραφον κατα
τίθεται παρά τω Εφόρω Εταιρειών. 

5. Διάταγμα εκδοθέν δυνάμει του παρόντος Πίνακος ανακαλείται 
υπό του Υπουργού— 

(α) τη αιτήσει του οργανισμού εις ον αφορά το διάταγμα' ή 
(β) εάν ο Υπουργός δεν είναι πλέον ικανοποιημένος επί των 

ζητημάτων δάσει των οποίων εξεδόθη το διάταγμα" ή 
(γ) εάν ο Υπουργός ήθελε πεισθή ότι δεν ετηρήθη οιοσδήποτε 

των εν τω διοττοτ/ματι περιεχομένων όρων. 
6·Γ(1) Τα δυνάμει της παραγράφου (1) τσυ παρόντος Πίνακος 

κατατιθέμενα παρά τη Κεντρική Τραπέζη ποσά τοποθετούνται υπό 
της ειρημένης Τραπέζης, τη αδεία του Υπουργού, εις εγκεκριμένας 
τοποθετήσεις, επιλεγομένας υπό της καταθέτιδος εταιρείας' ο εκ 
τοιούτων τοποθετήσεων απορρέων τόκος καταδάλλιεται εις την 
εταιρείαν. 

(2) Κατάθεσις ούτω γενομένη αναφορικώς προς οιονδήποτε ασφα > 
λιστικόν κλάδον, δι* ον απαιτείται όπως τηρήται χωριστόν ασφαλι
στικόν απόθεμα, λογίζεται ως συνιστώσα μέρος του εν λόγω απο
θέματος* οι δε τόκοι οίτινες ήθελον προκύψει εκ τοιαύτης καταθέ
σεως ή εκ των χρεωγράφων εις α αύτη είναι εκάστοτε τοποθετη ,-, 
μένη, μεταφέρονται υπό της εταιρείας εις το εν λόγω απόθεμα. 

7.—(1) Δύνανται να εκοοθώσι Κανονισμοί αφορώντες εις τα ακό
λουθα θέματα : αιτήσεις δι* έκδοσιν πιστοποιητικών, την διενέργειαν 
καταθέσεων, την τοποθέτησιν ή χρήσιν τοιούτων καταθέσεων, την 
κατάθεσιν χρηματιστηριακών αξιών ή ετέρων χρεωγράφων αντί χρη
μάτων, την καταδολήν των εκάστοτε δεδουλευμένων τόκων εκ των 
χρεωγράφων εις α αι καταθέσεις είναι εκάστοτε τοποθετημένοι, 
την ανάληψιν και μεταφοράν καταθέσεων μέχρις ου εκδοθώσιν οι 
τοιούτοι Κανονισμοί, αι διατάξεις του Τετάρτου Μέρους αι αφορώσαι 
εις καταθέσεις γενομένας υπό ασφαλιστικών εταιρειών δυνάμει του 
άρθρου 17 θα τυγχάνωσιν εφαρμογής, τηρουμένων των αναλογιών, 
και επί καταθέσεων γενομένων δυνάμει του παρόντος Πίνακος. 

(2) Οι δυνάμει της υποπαραγράφου (1) εκδιδόμενοι Κανονισμοί, 
οι αφορώντες εις την ανάληψιν καταθέσεων, δέον όπως διαλαμβά
νωσι πρόνοιαν περί απαλλαγής του οργανισμού εκ της προς διε
νέργειαν καταθέσεως υποχρεώσεως αυτού, ή πρόνοιαν επιτρέπουσάν 
εις τον οργανισμόν την ανάληψιν ήδη γενομένης καταθέσεως, εφ" όσον 
ο Υπουργός ήθελεν ικανοποιηθή εν τω προνοουμένω υπό των Κα
νονισμών τρόπω— 

(α) ότι, εν τη περιπτώσει οργανισμού ασκούντος τον κλάδον 
γενί'κών εργασιών, μετά ή άνευ του κλάδου μακροπρο * 
θέσμων εργασιών, η αξία του ενεργητικού του οργανισμού 
υπερβαίνει το παθητικόν αυτού κατά το εν άρθρω 36 προ
Φλεπόμενον ποσόν" ή 

(β) εν τη περιπτώσει οργανισμού ασκούντος τον κλάδον μακρό ,*. 
προθέσμων εργασιών ουχί όμως τον γενικόν κλάδον 
εργασιών— 



1157 

(ι) εάν οργανισμός υποχρεούται να τηρή χωριστόν από
θεμα ή αποθέματα, ότι η αξία των περιουσιακών 
στοιχείων του αποθέματος ή εκάστου εξ αυτών, 
υπερβαίνει τας υποχρεώσεις δι* ας τούτο δύναται 
να διατεθή και ότι το υπερβαίνον ποσόν, ή εν πε* 
ριπτώσει πλειόνων χωριστών αποθεμάτων, το άθροι
σμα των τοιούτων ποσών, δεν είναι έλασσον των 
εκατόν χιλιάδων λιρών1 

(ιι) εάν ο οργανισμός ουδεμίαν τοιαύτην υποχρέωσιν 
υπέχη, ότι η αξία του ενεργητικού του οργανισμού 
υπερβαίνει το παθητικόν αυτού κατά εκατόν χιλιά· 
δας λίρας. 

(3) Κατά πάντα υπολογισμόν υποχρεώσεων, όστις ήθελε διενερ
γηθή διά τους σκοπούς της υποπαραγράφου 2(β) , λαμβάνονται υπ* 
όψιν και άπασαι αι υπό αίρεσιν και μέλλσυσαι υποχρεώσεις. 

ΤΡΙΤΟΣ ΠΙΝΑΞ 
ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙ ΕΠΟΝΤΕΣ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣ IN 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
( Ά ρ θ ρ α 2(3), 40) 

Ασφαλιστήρια Ζωής 
1.—(1) Η αξία ασφαλιστηρίου ζωής είναι ίση προς την διαφοράν 

μεταξύ της προσηρμοσμένης παρούσης αξίας του ησφαλισμένου πο
σού επί τη βάσει του αναλαμβανομένου κινδύνου περιλαμβανομένου 
παντός μερίσματος ή προσθέτου ποσού καταβληθέντος προ της. 
ενάρξεως της διαλύσεως, και της παρούσης αξίας των μελλοντικών 
ετησίων ασφαλίστρων. 

(2) Κατά τον υπολογισμόν παρούσης τινός αξίας τόσον το επι
τόκιον όσον και οι πίνακες ποσοστού θνησιμότητος καθορίζονται 
υπό του δικαστηρίου. 

(3) Το υπολογισθησόμενον ασφάλιστρον δέον όπως είναι τοιούτον 
ώστε βάσει του ως άνω επιτοκίου και ποσοστού θνησιμότητος να 
είναι επαρκές ίνα προνοήση διά τον καλυπτάμενον υπό του ασφα
λιστηρίου κίνδυνον, εξαιρουμένου παντός ποσού προστιθεμένου εις 
τούτο λόγω εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων. 

Ετήσιαι πρόσοδοι (Annuities): 
2. Η αξία ετησίας προσόδου (annuity) υπολογίζεται βάσει των πινά* 

κων των χρησιμοποιουμένων υπό της εταιρείας, ήτις εξέδωσε την 
ετησίαν πρόσοδον (annuity) κατά τον χρόνον της εκδόσεως ή, εφ' όσον 
δεν είναι δυνατή η εξακρίβωσις των τοιούτων πινάκων, ή χρήσις 
τούτων κατά τρόπον ικανοποιούντα το δικαστήριον, βάσει επιτοκίου 
και πινάκων θνησυμότητος εκάστοτε (καθοριζομένων υπό του δικα
στηρίου. 

Α'ΣΦΑΛΙιΣΤΗΡ,ΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΒΝΔΎ1ΣΕΩΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 
ΚΑΙ ΚΛΑΔΟΥ ΑΠΟ:Σ!ΒΒΣ|ΕΩΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ 

3.—(1) Η αξία ασφαλιστηρίου κλάδου επενδύσεως ομολόγων ή 
κλάδου αποσβέσεως αποθέματος είναι ίση προς την διαφοράν 
μεταξύ της παρούσης αξίας του ησφαλισμένου ποσού αναλόγως 

ι» προς την ημερομηνίαν ή{ ημερομηνίας ικαθ* ας τούτο καθίσταται 
πληρωτέον, περ (λαμβανομένου παντός (μερίσματος ή προσθέτου 
ποσού καταβληθέντος προ της ενάρξεως της διαλύσεως, και της 
παρούσης αξίας των μελλοντικών ασφαλίσΐρων ή εισφορών. 
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ι(2) Κατά τον υπολογισμόν παρούσης τινός αξίας λαμβάνεται 
■το υπό δικαστηρίου εκάστοτε καθοριζόμενο ν επιτόκιον. 

>(3) Το υπολογισθησόμενον ασφάλιστρον ή εισφορά δέον όπως 
είναι τοιαύτη ώστε, βάσει του ως άνω επιτοκίου, να είναι επαρ·» 
κής ίνα προνοήση διά το ησφαλισμένον υπό του ασφαλιστηρίου 
ποσόν, εξαιρουμένου παντός ποσού προστιθεμένου εις τούτο λόγω. 
εξόδων και λοιπών επιβαρύνσεων. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΩΝ ΟΥΡΟ Σ. ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ, 
ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΘΑΛΑΣ'ΣΗΣ, ΑΕΡΟΣ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 
4. Η αξία ισχύοντος ασφαλιστηρίου των κλάδων πυρός, ατυχη

μάτων, μηχανοκινήτων οχημάτων, θαλάσσης, αέρος ή μεταφορών, 
είναι ίση προς το ιμέρος του τελευταίου καταβληθέντος ασφαλίστρου, 
όπερ αναλογεί προς το ιμη εκπνεύσαν μέρος της περιόδου αναφο
ρικώς προς ην κατεβλήθη το ασφάλιστρον: 

Νοείται ότι ο κανών ούτος ουδόλως εφαρμόζεται καθ* όσον 
αφορά ασφαλιστήρια επί εμπορευμάτων ή περιουσιακών στοιχείων 
ευρισκομένων επί πλοίων ή αεροσκαφών, ή ασφαλιστήρια κατά των 
κινδύνων μεταφοράς ή συναφών τοιούτων' η <χζ,ί<χ τοιούτων ασφα
λιστηρίων υπολογίζεται ως και πριν ψηφισθή ο παρών Νόμος. 

5. Η παρούσα αξία περιοδικής τίνος πληρωμής δυνά,μει ασφαλι
στηρίου του κλάδου οπυχημάτων ή μηχοα/ο κινητών οχημάτων, εν 
περιπτώσει ολικής [μονίμου ανικανότητος, είναι ίση, προς ποσόν όπερ 
εφ* όσον τούτο ήθελε τοποθετηθή εις την αγοράν εγκεκριμένης 
υττό του δικαστηρίου ισο'βίας προσόδου (life annuity), θα επήρκει διά 
την αγοράν ετησίας προσόδου (annuity), ίσης προς εβδο,μήκοντά πέντε 
επί τοις εκατόν της ετησίας αξίας της περιοδικής πληρωμής εν 
πάση δε ετέρα περιπτώσει, έν υπό τας περιστάσεις εύλογον μέρος 
του ως άνω ποσού., 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΛΑΔΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 
6. Η αξία ισχύοντος ασφαλιστηρίου του ικλαδου εργατικών απο

ζημιώσεων είναι ίση προς το ίμερος του τελευταίου καταβληθέντος 
ασφαλίστρου, όπερ αναλογεί προς το μη εκπνεύσαν μέρος της 
περιόδου .αναφορικώς προς ην κατεβλήθη το ασφάλιστρον, ο,μού 
μετά της παρούσης αξίας εβδομαδιαίας πληρωμής εν τη περι
πτώσει ασφαλιστηρίου προνοούντος την διενέργειαν εβδομαδιαίων 
πληρωιμών. 

7. Η παρούσα αξία εβδομαδιαίας πληρωμής δυνάμει ασφαλιστη
ρίου του κλάδου εργατικών αποζημιώσεων, εν η περιπτώσει η 
ανικανότης του εργάτου αναφορικώς προς ην αύτη καταβάλλεται 
είναι ολική και ιμόνιμος τοιαύτη, είναι ίση προς ποσόν όπερ, εφ* 
όσον τούτο ήθελε τοποθετηθή εις την αγοράν εγκεκριμένης υπό του 
δικαστηρίου ισόβιας προσόδου (life annuity), θα ειπήρκει διά την 
αγοράν ετησίας προσόδου (annuity) διά τον εργάτην ίσης προς έβδο
μη κοντά π&ντε επί τοις εκατόν της ετησίας αξίας της εβδομαδιαίας 
πληρωμής, εν πάση δε ετέρα περιπτώσει, έν υπό τας περιστάσεις 
εύλογον μέρος του ως άνω ποσού. 

ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΙ!ΝΑΞ 
'ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ ΠΕΡΙ 

ΤΗΝ ΒΚΤΙΜΗΣΊΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
(Άρθρον 40(3).)| 

Εν η περιπτώσει εταιρεία υποκείμενη εις τας διατάξεις του παρόν
τος Νόμου ήθελε διαλυθή υπό του δικαστηρίου ή υπό την εποπτείαν 
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«υτού, ο εκκαθαριστής οφείλει όπως, καθ' όσον αφορά άπαντα τα 
•πρόσωπα άτινα εμφαίνονται εν τοις βιβλίο ις της εταιρείας ως 
έχοντα δικαίωμα τι ή συμφέρον επί' των εκδοθέντων υπό της εται·: 
ρείας ασφαλιστηρίων— 

(α) καθορίζη την αξίαν της υποχρεώσεως της εταιρείας προς 
έκαστον τοιούτο πρόσωπον' και 

(β) γνωστοποιή ταύτην εΊς τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα εν ω 
τρόπω ήθελε το δικαστήριο ν καθορίσει, 

παν δε πρόσωπον εις ο εγένετο τοιαύτη γνωστοποίησις δεσμεύεται 
υπό της ούτω καθορισθείσης αξίας, εφ' όσον δεν ήθελε διαμφισβη
τήσει ταύτην καθ' ον τρόπον και εντός τοιαύτης προθεσμίας ως το 
δικαστήριον ήθελεν εκάστοτε καθορίσει. 

ΠΕΜΠΤΟΣ Π Ι Ι Ν Α Ξ 

(Άρθρον 84)i 

Νόμοι | Τροποποιήσεις και Καταργήσεις 

(α) Εν άρθρω 121 προστίθενται τα 
ακόλουθα :Γ 

«(4) Το παρόν άρθρον δεν εφαρμό
ζεται επί ασφαλιστικής εταιρείας, ήτις 
ήθελε συμμορφωθή προς τας διατάξεις 
του εδαφίου (4) του άρθρου 28 του 
περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμου.» 
(β) Το άρθρον 369 τροποποιείται ως 

ακολούθως:' 
(ι) εν εδαφίω (1) προστίθενται αι 

λέξεις «ή ασφαλιστικής εται
ρείας» αμέσως μετά τας λέξεις 
«Τραπεζική εταιρεία» (εν τη 
πρώτη γραμμή)* 

(ιι) εν τω τέλει αυτού προστίθενται 
τα ακόλουθα εδάφια: 

«(5) Διά τους σκοπούς του 
παρόντος Νόιμου εταιρεία, ήτις 
ήθελεν ασκεί ασφαλιστική ν επι
χείρησιν από ικοινού μετά (μιας 
ή πλειόνων ετέρων επιχειρήσεων 
λογίζεται ασφαλιστική εταιρεία. 

(6) Το παρόν άρθρον δεν 
εφαρμόζεται επί ασφαλιστικής 
εταιρείας υποκείμενης εις τας 
διατάξεις του περί Ασφαλιστικών 
'Εταιρειών Νόμου αίτινες αφο
ρώσιν εις την υποχρέωσιν της 
εταιρείας όπως κατ* έτος (κατα
θέτη λογαριασμούς και ισολογι
σμόν, εφ' όσον η εταιρεία συμ
μσρφούταΐ προς τας εν λόγω 
διατάξεις». 

Ο περί Εταιρειών 
Νόμος 
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Νόμοι Ι Τροποποιήσεις και Καταργήσεις 

Ό περί Προσωπικών 
Εταιρειών και Εμπορι
κών Επωνυμιών Νό,μος, 
Κεφ. 116. 

Ο περί Μηχανοκινή
των Οχημάτων (Ασφά
λειαι υπέρ Τρίτου) Νό
μος, Κεφ. 333 και 7 του 
1960, 

(γ) Εις το Δεύτερον Μέρος του Έκτου 
Πίνακος προστίθενται αι ακόλουθοι λέ
ξεις >μετά την λέξιν «κάτωθι» (εν τη τρίτη 
γραμμή) του υπό τον τίτλο ν «κεκυρώ
μένα αντίγραφα λογαριασμών» κεφα
λαίου — «ή ασφαλιστική εταιρεία, ήτις 
ήθελε συμμορφωθή προς τας διατάξεις 
του εδαφίου (4) του άρθρου 28 του περί 
Ασφαλιστικών Εταιρειών Νό,μου.» 

(δ) Η παράγραφος 24 του Τρίτου Μέ
ρους του Ογδόου Πίνακος τροποποιείται 
ως ακολούθως: 

(ι) εν υπάπαραγράφω (1) προστί
θενται αι ακόλουθοι λέξεις αμέ
σως .μετά τας λέξεις «ασφαλι
στική εταιρεία» και προ του 
κόμματος εν τη πρώτη γραμμή: 

«εν τη εννοία των περί Ασφα
λιστικών Εταιρειών Νόμων ήτις 
υπόκειται και συμμορφούται 
προς τας διατάξεις του ως άνω 
Νόμου, αίτινες αφορώοιν εις την 
κατάθεσιν παρά τω Εφόρω 
Ασφαλειών ισολογισμού και 
λογαριασμών κερδών και ζη
μιών». 

(ιι) διαγράφεται η υποπαράγραφος 

(ε) Ο τίτλος του Δωδεκάτου Πίνακος 
τροποποιείται δια της παρενθέσεως των 
λέξεων «ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ» αμέ
σως μετά την λέξιν «ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ». 

(στ) Τό 'Αρθρον 391 καταργείται. 
Το Άρθρον 4 καταργείται. 

Εν εδαφίω (1) του άρθρου 2 να αντι
κατασταθή ο ορισμός «ασφαλιστής» διά 
του ακολούθου:· 

«'ασφαλιστής* ση,μαίνει ασφαλιστικήν 
εταιρείαν ή ασφαλιστήν (underwriter) 
εν τη εννοία του περί Ασφαλιστικών 
Εταιρειών Νόμου, ήτις ασκεί τον 
κλάδον μηχανοκινήτων οχημάτων.» 

Τιπτώθηκε στο Τυπογραφεία της Κυπριακής Δημοκρατίας, Λευκωσία. 


