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  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  
τίτλος. 

64(Ι) του 1997 
38(Ι) του 2007. 

 

1.  Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Μεταβίβασης 
Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων (Τροποποιητικός) Νόμος του 
2011 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί της Μεταβίβασης Τραπεζικών 
Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμους του 1997 και 2007 (που στο εξής 
θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο 
παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Μεταβίβασης 
Τραπεζικών Εργασιών και Εξασφαλίσεων Νόμοι του 1997 έως 2011. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με 
την αντικατάσταση του ορισμού του όρου «μεταβιβαζόμενες εργασίες 
και επιχείρηση της εξαγορασθείσας Τράπεζας» με τον ακόλουθο νέο 
ορισμό: 

  
  «μεταβιβαζόμενες εργασίες και επιχείρηση της εξαγορασθείσας 

Τράπεζας» σημαίνει - 
   
  (α) τις εργασίες, τις εξασφαλίσεις, όλα τα στοιχεία ενεργητικού 

ή περιουσιακά στοιχεία που ήταν εγγεγραμμένα στο όνομα 
ή ανήκαν ή κρατούνταν από την εξαγορασθείσα Τράπεζα 
αμέσως πριν από το χρόνο μεταβίβασης και όλα τα στοιχεία 
παθητικού της εξαγορασθείσας Τράπεζας αμέσως πριν 
από το χρόνο μεταβίβασης, όπως καθορίζονται στη σχετική 
συμφωνία μεταξύ εξαγορασθείσας Τράπεζας και 
αποκτώσας Τράπεζας, ή 

    
 

130(Ι) του 2010. 
 (β) το κάλυμμα και τις υποχρεώσεις έναντι των πιστωτών 

καλύμματος κατά τα οριζόμενα στον περί Καλυμμένων 
Αξιογράφων Νόμο του 2010∙». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 5  
του βασικού  
νόμου. 

3.  Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:   

   
 
 

(α) με την προσθήκη, αμέσως μετά τη λέξη «εργασίες» (τρίτη 
γραμμή), της φράσης «και επιχείρηση»∙  

   
 (β) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β), της λέξης 

«αξασφάλιση» (ένατη γραμμή) με τη λέξη «εξασφάλιση»∙ και 
   
 (γ) με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) του σημείου της 
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τελείας (ενδέκατη γραμμή) με άνω και κάτω τελεία και την 
προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

   
   «Νοείται ότι όταν η εξασφάλιση συνίσταται από μετρητά που 

έχουν δεσμευτεί σε λογαριασμό της εξαγορασθείσας Τράπεζας, ο 
κάτοχος του λογαριασμού διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει την 
παραμονή των δεσμευμένων μετρητών του λογαριασμού αυτού 
στην εξαγορασθείσα Τράπεζα, νοουμένου ότι αυτή συνεχίσει τις 
τραπεζικές της εργασίες και εφόσον ο κάτοχος παράσχει ισόποση 
εξασφάλιση αποδεκτή από την αποκτώσα Τράπεζα.». 
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