
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ  

ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (Αρ.5) ΤΟΥ 2004 
 

 
Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τα άρθρα 22, 23, 24, 25 και 28(6) της 

πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - 
  
 «Οδηγία 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Δεκεμβρίου 2002 σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία 

πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 

επενδύσεων χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων 

και για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 73/239/ΕΟΚ, 

79/267/ΕΟΚ, 92/49/ΕΟΚ, 92/96/ΕΟΚ, 93/6/ΕΟΚ και 93/22/ΕΟΚ και των 

Οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 98/78/ΕΚ 

και 2000/12/ΕΚ» (ΕΕ L 35 της 16.12.2002, σ.1), 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως - 
  
Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

 

35(Ι) του 2002 

141(Ι) του 2003 

165(Ι) του 2003 

69 (Ι) του 2004 

70 (Ι) του 2004 

136 (Ι) του 2004 

152 (Ι) του 2004 

153 (Ι) του 2004. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ασκήσεως 

Ασφαλιστικών Εργασιών και ΄Αλλων Συναφών Θεμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ.6) του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με τους 

περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και ΄Αλλων Συναφών 

Θεμάτων Νόμους του 2002 έως (Αρ.5) του 2004   και   ο    βασικός    

νόμος   και  ο   παρών   Νόμος   θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της 

Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και ΄Αλλων Συναφών Θεμάτων 

Νόμοι του 2002 έως (Αρ.6) του 2004. 

 

  
Τροποποίηση 

του άρθρου 2 

του βασικού 

νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την ένθεση σ’ αυτό, 

στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακολούθων νέων ορισμών: 
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 «‘Ε.Ο.Χ.’ σημαίνει τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο· 
  
 ‘κράτος μέλος’ σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή 

συμβαλλόμενο μέρος του Ε.Ο.Χ. · 
  
 ‘Οδηγίες χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων’ 

σημαίνει τις Oδηγίες που εκδίδονται από τον ΄Εφορο δυνάμει του 

εδαφίου (5) του άρθρου 5, για σκοπούς ρύθμισης της συμπληρωματικής 

εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων, ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 

Ε.Π.Ε.Υ. που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικό όμιλο ετερογενών 

δραστηριοτήτων· 
  
 

 

 

 

 

Κεφ. 113. 

9 του 1968 

76 του 1977 

17 του 1979 

105 του 1985 

198 του 1986 

19 του 1990 

41(Ι) του 1994 

15(Ι) του 1995 

21(Ι) του 1997 

82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 

2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 

151(Ι) του 2000 

76(Ι) του 2001 

70(Ι) του 2003 

167(Ι) του 2003. 

‘όμιλος’ σημαίνει τον όμιλο επιχειρήσεων, ο οποίος αποτελείται από 

μητρική επιχείρηση, τις θυγατρικές της και τις οντότητες, στις οποίες η 

μητρική επιχείρηση ή οι θυγατρικές της κατέχουν συμμετοχή, καθώς και 

οι επιχειρήσεις που, χωρίς να συνδέονται μεταξύ τους με σχέση κατά 

την έννοια του άρθρου 148 του περί Εταιρειών Νόμου, έχουν τεθεί με 

την επιχείρηση αυτή υπό ενιαία διεύθυνση, κατόπιν σύμβασης ή 

σύμφωνα με όρους των καταστατικών τους ή τα διοικητικά τους όργανα 

αποτελούνται κατά πλειοψηφία, κατά τη διάρκεια της χρήσης και μέχρι 

την κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών, από τα ίδια πρόσωπα· 
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 ‘χρηματοπιστωτικός όμιλος ετερογενών δραστηριοτήτων’ σημαίνει, 

τηρουμένων των Οδηγιών του ομίλου χρηματοπιστωτικού ετερογενών 

δραστηριοτήτων και που αναφέρονται, μεταξύ άλλων, στα κατώτατα 

όρια προσδιορισμού ενός χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών 

δραστηριοτήτων, τον όμιλο ή τον υπόλοιπο ομίλου που πληροί τις 

ακόλουθες προϋποθέσεις: 
   
  (α)  Επικεφαλής του ομίλου είναι τράπεζα, ασφαλιστική 

επιχείρηση, Ε.Π.Ε.Υ. και αναγνωρισμένη Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης 

χώρας ή τουλάχιστον μία από τις θυγατρικές του ομίλου είναι 

τέτοια οντότητα· 
   
  (β)  εφόσον  επικεφαλής  του  ομίλου είναι τράπεζα, ασφαλιστική 

επιχείρηση, Ε.Π.Ε.Υ. ή αναγνωρισμένη Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης 

χώρας και πρόκειται, είτε για μητρική επιχείρηση 

επιχειρήσεως του χρηματοπιστωτικού τομέα, είτε για 

επιχείρηση που κατέχει συμμετοχή σε επιχείρηση του 

χρηματοπιστωτικού τομέα, είτε για επιχείρηση που, χωρίς να 

συνδέεται με επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα με 

σχέση κατά την έννοια του άρθρου 148 του περί Εταιρειών 

Νόμου, έχει τεθεί με την επιχείρηση αυτή υπό ενιαία 

διεύθυνση, κατόπιν σύμβασης ή σύμφωνα με όρους των 

καταστατικών τους ή τα διοικητικά τους όργανα αποτελούνται 

κατά πλειοψηφία, κατά τη διάρκεια της χρήσης και μέχρι την 

κατάρτιση των ενοποιημένων λογαριασμών, από τα ίδια 

πρόσωπα· 
   
  (γ)  εφόσον δεν είναι επικεφαλής του ομίλου τράπεζα, 

ασφαλιστική επιχείρηση, Ε.Π.Ε.Υ. ή αναγνωρισμένη Ε.Π.Ε.Υ. 

τρίτης χώρας, οι δραστηριότητες του ομίλου ασκούνται 

κυρίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα κατά την έννοια των 

Οδηγιών χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών 

δραστηριοτήτων· 
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  (δ)  μία τουλάχιστον από τις οντότητες του ομίλου υπάγεται στον 

ασφαλιστικό τομέα και μία τουλάχιστον στον τραπεζικό τομέα 

ή στον τομέα των επενδυτικών υπηρεσιών· και 
   
  (ε)  τόσο οι ενοποιημένες ή/και αθροιστικές δραστηριότητες των 

οντοτήτων του ομίλου στον ασφαλιστικό τομέα, όσο και οι 

ενοποιημένες ή/και αθροιστικές δραστηριότητες των 

οντοτήτων του ομίλου στον τραπεζικό τομέα και στον τομέα 

των επενδυτικών υπηρεσιών, είναι ουσιώδεις κατά την έννοια 

των Οδηγιών χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών 

δραστηριοτήτων.». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 5 

του βασικού 

νόμου. 

3. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται –  

 

  (α)  Με την αναρίθμηση του υφιστάμενου εδαφίου (5) σε εδάφιο 

(6)· 
   
  (β)  με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (4) του ακόλουθου 

νέου εδαφίου (5): 
    
  «(5) Ο ´Έφορος  έχει  την  αρμοδιότητα  να  ασκεί 

συμπληρωματική εποπτεία επί χρηματοπιστωτικού 

ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων κατά τα οριζόμενα 

στις Οδηγίες χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών 

δραστηριοτήτων που εκδίδονται από τον ΄Εφορο.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 7 

του βασικού 

νόμου. 

4.Το άρθρο 7 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση 

του υφισταμένου εδαφίου (11) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

  «(11) Ο ΄Εφορος δύναται να διαβιβάζει – 
   
  (α)  Στην Κεντρική Τράπεζα και σε άλλους οργανισμούς με 
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ανάλογη αποστολή, όταν ενεργούν υπό την ιδιότητα της 

νομισματικής αρχής· και, 
   
  (β)  ενδεχομένως, σε άλλες δημόσιες αρχές που είναι 

υπεύθυνες για την εποπτεία των συστημάτων 

πληρωμών, πληροφορίες που προορίζονται για την 

εκπλήρωση της αποστολής τους, ενώ δεν εμποδίζει τις 

εν λόγω αρχές ή οργανισμούς να ανακοινώνουν στις 

αρμόδιες αρχές τις πληροφορίες που αυτές χρειάζονται 

για τους σκοπούς του εδαφίου (3):   

 

  Νοείται ότι, οι πληροφορίες που λαμβάνονται στο 

πλαίσιο αυτό, υπόκεινται στο επαγγελματικό απόρρητο 

που επιβάλλεται με το παρόν άρθρο.». 
  
Tροποποίηση 

του βασικού 

νόμου με την 

προσθήκη νέου 

άρθρου 20Α. 

5. Το Τρίτο Κεφάλαιο του Μέρους ΙΙΙ του βασικού νόμου τροποποιείται 

με την προσθήκη σε αυτό, αμέσως μετά το άρθρο 20, του ακόλουθου 

νέου άρθρου 20Α: 

  
 «Ανταλλαγή 

πληροφοριών 

με αρμόδιες 

αρχές στην 

Ε.Ε. 

20Α.-(1) Τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 21, πριν 

από τη χορήγηση άδειας άσκησης ασφαλιστικών 

εργασιών σε ασφαλιστική επιχείρηση, ο ΄Εφορος ζητά τη 

γνώμη των αρμοδίων εποπτικών αρχών του άλλου 

κράτους μέλους που εμπλέκεται, όταν ασφαλιστική 

επιχείρηση - 
   
   (α)   Είναι  θυγατρική  ασφαλιστικής  επιχείρησης με  

άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος·  
    
   (β)  είναι θυγατρική της μητρικής επιχείρησης 

ασφαλιστικής επιχείρησης με άδεια λειτουργίας 

σε άλλο κράτος μέλος· ή 
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   (γ)  ελέγχεται από το ίδιο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που ελέγχει ασφαλιστική επιχείρηση 

με άδεια λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος. 
    
       (2) Ο ΄Εφορος, πριν από τη χορήγηση άδειας 

άσκησης ασφαλιστικών εργασιών σε ασφαλιστική 

επιχείρηση, ζητά τη γνώμη της αρμόδιας εποπτικής 

αρχής του εμπλεκόμενου κράτους μέλους, η οποία είναι 

υπεύθυνη για την εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων ή 

E.Π.E.Y., όταν ασφαλιστική επιχείρηση- 
    
   (α)  Είναι θυγατρική πιστωτικού ιδρύματος ή 

επιχείρησης επενδύσεων με άδεια λειτουργίας 

σε κράτος μέλος, 
    
   (β)  είναι θυγατρική της μητρικής επιχείρησης 

πιστωτικού ιδρύματος ή επιχείρησης 

επενδύσεων με άδεια λειτουργίας σε κράτος 

μέλος, ή 
    
   (γ)  ελέγχεται  από  το  ίδιο  φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο που ελέγχει πιστωτικό ίδρυμα ή 

επιχείρηση επενδύσεων με άδεια λειτουργίας 

σε κράτος μέλος. 
   
       (3) Ο ΄Εφορος διαβουλεύεται με τις αρμόδιες 

εποπτικές αρχές, που αναφέρονται στα εδάφια (1) και (2), 

ιδίως όταν αξιολογεί την ποιότητα των μετόχων και την 

εντιμότητα και την ικανότητα των διευθυντικών στελεχών 

που συμμετέχουν στη διαχείριση άλλης οντότητας του 

ίδιου ομίλου:   
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   Νοείται ότι, ο ΄Εφορος, μαζί με τις εν λόγω 

αρμόδιες εποπτικές αρχές, ανταλλάσσουν οποιαδήποτε 

πληροφορία σχετικά με την ποιότητα των μετόχων και την 

εντιμότητα και την ικανότητα των διευθυντικών στελεχών 

που ενδιαφέρει τις αρμόδιες εποπτικές αρχές που 

εμπλέκονται, όταν πρόκειται για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας, καθώς και για τον έλεγχο της εφαρμογής των 

όρων λειτουργίας.». 
  
Τροποποίηση 

του άρθρου 134 

του βασικού 

νόμου. 

6. Το άρθρο 134 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (2), με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

   
   «(2) Κάθε κάτοχος ατομικού ασφαλιστηρίου στον Κλάδο Ζωής, 

έχει το δικαίωμα, μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερολογιακών 

ημερών, από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τη σύναψη της 

σύμβασης, να γνωστοποιεί εγγράφως στην ενδιαφερόμενη 

κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία ή άλλη ασφαλιστική επιχείρηση, 

την απόφαση προς υπαναχώρηση και τερματισμό της 

σύμβασης.». 
  
Tροποποίηση 

του άρθρου 143 

του βασικού 

νόμου. 

7. Το άρθρο 143 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, 

αμέσως μετά το εδάφιο (2), του ακόλουθου νέου εδαφίου (3): 

 

 
  «(3) Χωρίς επηρεασμό του εδαφίου (11) του άρθρου 7, εάν το 

πρόσωπο που αναφέρεται στα εδάφια (1) ή (2) είναι ασφαλιστική 

επιχείρηση, πιστωτικό ίδρυμα ή επιχείρηση επενδύσεων με άδεια 

λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, ή μητρική επιχείρηση τέτοιας 

οντότητας, ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο που ελέγχει την 

οντότητα αυτή, και εάν, λόγω αυτής της εξαγοράς, η επιχείρηση, 

στην οποία ο αγοραστής σκοπεύει να αποκτήσει συμμετοχή 

καθίσταται θυγατρική του εν λόγω αγοραστή ή περιέρχεται υπό 
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τον έλεγχό του, η αξιολόγηση της εξαγοράς υπόκειται στη 

διαδικασία της προηγούμενης διαβούλευσης που αναφέρεται στο 

άρθρο 20Α.». 
   
Τροποποίηση 

του άρθρου 163 

του βασικού 

νόμου. 

8. Το άρθρο 163 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του υφιστάμενου εδαφίου (8) με το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 

         «Οι απαιτήσεις των δικαιούχων ασφαλίσματος ή δυνάμει 

ασφαλιστηρίου έναντι τρίτων προσώπων του Κλάδου 

Γενικής Φύσεως ή του Κλάδου Ζωής, ανάλογα με την 

περίπτωση, καθώς και οι καθολικοί ή ειδικοί διάδοχοί τους, 

προηγούνται κατά προτεραιότητα, των απαιτήσεων των 

προσώπων που προβλέπονται στο άρθρο 300 του περί 

Εταιρειών Νόμου, το οποίο καθορίζει τις προνομιούχες 

απαιτήσεις σε περίπτωση εκκαθάρισης εταιρείας και την 

έκταση που αυτές γίνονται αποδεκτές». 
   
Τροποποίηση 

του Τέταρτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

9. Το Τέταρτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση της υποπαραγράφου (ζ) της παραγράφου 6 του Μέρους 

Β του Μέρους 1 με την ακόλουθη νέα παράγραφο: 

  «(ζ) Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί το επιτόκιο που καθορίζεται 

για τους σκοπούς της υποπαραγράφου (α), να υπερβαίνει την 

αναπροσαρμοσμένη ολική απόδοση των περιουσιακών στοιχείων 

που υπολογίζεται ως ο σταθμικός μέσος όρος (weighted average) 

των μειωμένων αποδόσεων των ξεχωριστών περιουσιακών 

στοιχείων σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου (β), και 

όταν ο σταθμικός μέσος όρος υπολογισθεί - 
   
   (i)  το βάρος που δίνεται σε κάθε επένδυση θα είναι η αξία 

της, υπολογισμένη σύμφωνα με τις Οδηγίες για 

Εγκεκριμένες Επενδύσεις που εκδίδονται δυνάμει του 

παρόντος Νόμου· και 
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(ii)  η απόδοση μαζί με την αξία οποιωνδήποτε 

συνδεδεμένων περιουσιακών στοιχείων δεν θα 

περιλαμβάνεται στον υπολογισμό, εκτός σε σχέση με 

το επιτόκιο που χρησιμοποιήθηκε για την αποτίμηση 

των πληρωμών ωφελημάτων συνδεδεμένων με 

περιουσία.». 
   
Τροποποίηση 

του Πέμπτου 

Παραρτήματος 

 του βασικού 

νόμου. 

10.  Το Μέρος Α του Πέμπτου Παραρτήματος του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη, στο τέλος του, της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (10): 

   
  «(10) Το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας μειώνεται 

κατά το ποσό- 
   
  (α)  συμμετοχών, τις οποίες κατέχει η ασφαλιστική 

επιχείρηση σε- 
   
   (i)   ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
   (ii)  αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, 
   (iii)  ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου, 
   (iv) πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες, οι οποίες 

ασκούν εργασίες που είναι αναπόσπαστα 

συνδεδεμένες με τραπεζικές εργασίες ή 

σχετίζονται στενά με αυτές κατά την έννοια 

των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 

1977 μέχρι (Αρ.3) του 2004, 
  

148(Ι) του 2002 

214(Ι) του 2002 

6(Ι) του 2003 

86(Ι) του 2003 

194(Ι) του 2003 

195(Ι) του 2003 

145(Ι) του 2004 

 (v)  Ε.Π.Ε.Υ. και αναγνωρισμένη Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης 

χώρας, κατά την έννοια των περί 

Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμων του 2002 έως 

(Αρ.2) του 2004 και των Οδηγιών που 
εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα και την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την επάρκεια 
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238(I)του 2004. των ιδίων κεφαλαίων, και χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα· 
   
  (β)  καθενός από τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία 

κατέχει η ασφαλιστική επιχείρηση σε σχέση με τις 

οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο (α), 

στις οποίες κατέχει συμμετοχή: 
   
   (i)  Τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

παράγραφο (7) του Μέρους Α του Πέμπτου 

Παραρτήματος, 

 (ii)  τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

παράγραφο (5) του Μέρους Α του ΄Εκτου 

Παραρτήματος, 
  

 

 

 

66(Ι) του 1997 

74(Ι) του 1999 

94(Ι) του 2000 

119(Ι) του 2003 

4(Ι) του 2004 

151(Ι) του 2004 

235(I)του 2004. 

 (iii)  οι απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης και τα 

μέσα που αναφέρονται σε Οδηγίες που 

εκδίδονται από την Κεντρική Τράπεζα δυνάμει 

του άρθρου 22 των περί Τραπεζικών 

Εργασιών Νόμων του 1997 μέχρι (Αρ.3) του 

2004: 

    
   Νοείται ότι, ως εναλλακτική λύση για την αφαίρεση 

των στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) 

και (β), τα οποία κατέχει η ασφαλιστική επιχείρηση σε 

πιστωτικά ιδρύματα, Ε.Π.Ε.Υ. και αναγνωρισμένες 

Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης χώρας και σε εταιρείες, οι οποίες ασκούν 

εργασίες που είναι αναπόσπαστα συνδεμένες με 

τραπεζικές εργασίες ή σχετίζονται στενά με αυτές κατά 

την έννοια των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 

1997 μέχρι (Αρ.3) του 2004, ο ΄Εφορος δύναται να 
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επιτρέπει στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις να εφαρμόζουν, 

τηρουμένων των αναλογιών, τις μεθόδους 1, 2 ή 3 που 

περιγράφονται στις Οδηγίες χρηματοπιστωτικού ομίλου 

ετερογενών δραστηριοτήτων, νοουμένου ότι η μέθοδος 1 

αναφορικά με τη λογιστική ενοποίηση εφαρμόζεται μόνον 

εφόσον ο ΄Εφορος είναι πεπεισμένος για το ενιαίο της 

διαχείρισης και του εσωτερικού ελέγχου όσον αφορά τις 

οντότητες που θα συμπεριληφθούν στο πεδίο 

εφαρμογής της ενοποίησης, και η επιλεγείσα μέθοδος 

εφαρμόζεται με τρόπο διαχρονικά σταθερό: 
    
    Νοείται περαιτέρω ότι, οι ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις, που υπόκεινται σε συμπληρωματική 

εποπτεία σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο και τις Οδηγίες 

χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, 

δεν είναι απαραίτητο να αφαιρούν τα στοιχεία που 

αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β), τα οποία 

κατέχουν σε πιστωτικά ιδρύματα, Ε.Π.Ε.Υ., 

αναγνωρισμένη Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης χώρας, εταιρείες, οι 

οποίες ασκούν εργασίες που είναι αναπόσπαστα 

συνδεδεμένες με τραπεζικές εργασίες ή σχετίζονται 

στενά με αυτές, κατά την έννοια των περί Τραπεζικών 

Εργασιών Νόμων του 1997 μέχρι (Αρ.3) του 2004 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ή ασφαλιστικές εταιρείες 

χαρτοφυλακίου, που εμπίπτουν στη συμπληρωματική 

εποπτεία: 
    
    Νοείται επίσης περαιτέρω ότι, για τους σκοπούς 

της αφαίρεσης των συμμετοχών που αναφέρεται στην 

παρούσα παράγραφο, ως συμμετοχή νοείται η 

συμμετοχή κατά την έννοια του άρθρου 2.». 
  
Τροποποίηση 

του  Έκτου 
11. Το Μέρος Α του Έκτου Παραρτήματος του βασικού νόμου 
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Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

τροποποιείται με την προσθήκη, στο τέλος του κειμένου, της ακόλουθης 

νέας παραγράφου (9): 

   
  «(9) Το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας μειώνεται, επίσης, 

κατά το ποσό - 
  (α)  Συμμετοχών, τις οποίες κατέχει η ασφαλιστική επιχείρηση σε- 
   
   (i)  ασφαλιστικές επιχειρήσεις, 

(ii)  αντασφαλιστικές επιχειρήσεις, 

(iii)  ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου, 

(iv)  πιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες, οι οποίες ασκούν 

εργασίες που είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με 

τραπεζικές εργασίες ή σχετίζονται στενά με αυτές 

κατά την έννοια των περί Τραπεζικών Εργασιών 

Νόμων του 1997 μέχρι (Αρ.3) του 2004, 

(ν)  Ε.Π.Ε.Υ. και αναγνωρισμένη Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης χώρας 

κατά την έννοια των περί Επιχειρήσεων Παροχής 

Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμων του 2002 

έως (Αρ.2) του 2004 και των Οδηγιών που εκδίδονται 

από την Κεντρική Τράπεζα και την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς για την επάρκεια των ιδίων 

κεφαλαίων, και 
   
  (β)   καθενός  από  τα  ακόλουθα στοιχεία, τα οποία κατέχει η 

ασφαλιστική επιχείρηση σε σχέση με τις οντότητες που 

αναφέρονται στην παράγραφο (α) στις οποίες κατέχει 

συμμετοχή- 
    
   (i)  τα στοιχεία που αναφέρονται στην παράγραφο (5) 

του Μέρους Α του Έκτου Παραρτήματος, 

(ii)  τα  στοιχεία  που  αναφέρονται  στην παράγραφο (7) 

του Μέρους Α του Πέμπτου Παραρτήματος, 

(iii)  οι απαιτήσεις μειωμένης εξασφάλισης και τα μέσα 
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που αναφέρονται σε οδηγίες που εκδίδονται από την 

Κεντρική Τράπεζα δυνάμει του άρθρου 22 των περί 
Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 μέχρι (Αρ.3) 

του 2004: 
   Νοείται ότι, ως εναλλακτική λύση για την αφαίρεση των 

στοιχείων που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β), τα οποία 

κατέχει η ασφαλιστική επιχείρηση σε πιστωτικά ιδρύματα, Ε.Π.Ε.Υ. 

και αναγνωρισμένες Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης χώρας και σε εταιρείες, οι 

οποίες ασκούν εργασίες που είναι αναπόσπαστα συνεδεμένες με 

τραπεζικές εργασίες ή σχετίζονται στενά με αυτές κατά την έννοια 

των περί Τραπεζικών Εργασιών Νόμων του 1997 μέχρι (Αρ.3) του 

2004, ο ΄Εφορος δύναται να επιτρέπει στις ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις να εφαρμόζουν, τηρουμένων των αναλογιών, τις 

μεθόδους 1, 2 ή 3 που περιγράφονται στις Οδηγίες 

χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων, 

νοουμένου ότι η μέθοδος 1 που αναφέρεται στη λογιστική 

ενοποίηση εφαρμόζεται μόνον εφόσον ο ΄Εφορος είναι 

πεπεισμένος για το ενιαίο της διαχείρισης και του εσωτερικού 

ελέγχου όσον αφορά τις οντότητες που θα συμπεριληφθούν στο 

πεδίο εφαρμογής της ενοποίησης, και η επιλεγείσα μέθοδος 

εφαρμόζεται με τρόπο διαχρονικά σταθερό: 
   
   Νοείται περαιτέρω ότι, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που 

υπόκεινται σε συμπληρωματική εποπτεία σύμφωνα με τον 

παρόντα Νόμο και τις Οδηγίες χρηματοπιστωτικού ομίλου 

ετερογενών δραστηριοτήτων, δεν είναι απαραίτητο να αφαιρούν τα 

στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους (α) και (β), τα οποία 

κατέχουν σε πιστωτικά ιδρύματα, Ε.Π.Ε.Υ., αναγνωρισμένη 

Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης χώρας, εταιρείες οι οποίες ασκούν εργασίες που 

είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες με τραπεζικές εργασίες ή 

σχετίζονται στενά με αυτές, κατά την έννοια των περί τραπεζικών 

Εργασιών Νόμων του 1994 μέχρι (Αρ.3) του 2004, ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις, ή ασφαλιστικές εταιρείες χαρτοφυλακίου, που 
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εμπίπτουν στη συμπληρωματική εποπτεία: 
   Νοείται επίσης περαιτέρω ότι, για σκοπούς της αφαίρεσης 

των συμμετοχών που αναφέρεται στην παρούσα παράγραφο, ως 

συμμετοχή, νοείται η συμμετοχή κατά την έννοια του άρθρου 2.». 
  
Τροποποίηση  

του Έβδομου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

νόμου. 

12. Το Μέρος Α του Έβδομου Παραρτήματος του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη, στο τέλος του κειμένου, κάτω από την 

επικεφαλίδα «Α. Αναλογικότητα», της ακόλουθης νέας παραγράφου (4): 

  «(4)Κατά τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης φερεγγυότητας 

μιας ασφαλιστικής επιχείρησης, εξαιρουμένων των υφιστάμενων 

κατά την 1η Μαΐου 2004 ασφαλιστικών επιχειρήσεων, η οποία είναι 

συμμετέχουσα επιχείρηση σε πιστωτικό ίδρυμα, Ε.Π.Ε.Υ. ή 

αναγνωρισμένη Ε.Π.Ε.Υ. τρίτης χώρας εφαρμόζονται, τηρουμένων 

των αναλογιών, οι διατάξεις που αναφέρονται στην αφαίρεση των 

συμμετοχών αυτών και περιλαμβάνονται στο Μέρος Α του 

Πέμπτου Παραρτήματος για τον Κλάδο Γενικής Φύσεως και στο 

Μέρος Α του ΄Εκτου Παραρτήματος για τον Κλάδο Ζωής.». 
  
Επιφύλαξη. 

 

 

 
70(Ι) του 2004. 

13.  Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν επηρεάζουν τις διατάξεις του 

εδαφίου (2) του άρθρου 12 του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών 

Εργασιών και ΄Αλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) 

Νόμου του 2004. 
  

 

 

 

 
Δ13(στ)/ΕΕ/ΕΠ20040625/19νόμοςσυν.θεμ./ΣΠΧ/Μελ.11/10/04 
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