
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4412, 8.11.2013  Ν. 132(Ι)/2013 

132(Ι)/2013 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ   

 

Προοίμιο. Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης με τίτλο - 

  

Επίσημη Εφημερίδα 

της EE: L 326, 

8.12.2011,  

σ.113. 

 

 

 

 

 

Επίσημη Εφημερίδα 

της EE: L 363, 

20.12.2006,  

σ. 238. 

 

 

 

Επίσημη Εφημερίδα 

της EE: L 158, 

10.6.2013,  

σ. 362. 

 

(α) «Οδηγία 2011/89/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου του 2011 για 

τροποποίηση των οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 

2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη 

συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών 

οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους 

ετερογενών δραστηριοτήτων»,  

 

(β) «Οδηγία 2006/101/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 

2006, για την προσαρμογή των οδηγιών 73/239/ΕΟΚ, 

74/557/ΕΟΚ και 2002/83/ΕΚ στον τομέα της ελεύθερης 

παροχής υπηρεσιών, λόγω της προσχώρησης της 

Βουλγαρίας και Ρουμανίας» και  

 

(γ) «Οδηγία 2013/23/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαϊου 2013 

για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα των 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, λόγω της προσχώρησης 

της Δημοκρατίας της Κροατίας», 

  

 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 

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

Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων  

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2013 και θα διαβάζεται με τους 

περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 

Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2002 έως 2011 (που στο εξής  

θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και 

ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ασκήσεως 

Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι 
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153(Ι) του 2004 

240(Ι) του 2004 

17(Ι) του 2005 

26(Ι) του 2008 

105(Ι) του 2009 

50(Ι) του 2011. 

του 2002 έως 2013. 

  
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του 

βασικού νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

 

 (α) Με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των 

ακόλουθων νέων όρων και των ορισμών αυτών: 

  
  

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

της ΕΕ:L 331, 

15.12.2010, 

σ. 12. 

«“Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών” σημαίνει την 

Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή που συγκροτήθηκε με 

τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

24ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη σύσταση 

Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή 

Τραπεζών), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 

716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 

2009/78/ΕΚ της Επιτροπής, όπως εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται· 

  
  

 

 

Επίσημη 

Εφημερίδα 

της ΕΕ:L 331, 

15.12.2010, 

σ. 48. 

“Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων” σημαίνει την 

Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή που συγκροτήθηκε με 

τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1094/2010 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

24ης Νοεμβρίου 2010 για τη σύσταση Ευρωπαϊκής 

Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή       

Ασφαλίσεων     και       Επαγγελματικών 

Συντάξεων), την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 

716/2009/ΕΚ και την κατάργηση της απόφασης 

2009/79/ΕΚ της Επιτροπής, όπως εκάστοτε 

τροποποιείται ή αντικαθίσταται·»· και 

   

 (β) με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου 

«ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου μεικτής δραστηριότητας» 
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με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

  

         «“ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου μεικτής 

δραστηριότητας” σημαίνει τη μητρική επιχείρηση, η οποία 

δεν είναι ασφαλιστική επιχείρηση, ασφαλιστική επιχείρηση 

τρίτης χώρας, αντασφαλιστική επιχείρηση, αντασφαλιστική 

επιχείρηση τρίτης χώρας, ασφαλιστική εταιρεία 

χαρτοφυλακίου ή εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, 

η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον μια ασφαλιστική ή 

αντασφαλιστική επιχείρηση μεταξύ των θυγατρικών της·». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 5 του 

βασικού νόμου. 

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

 (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το 

ακόλουθο νέο εδάφιο (3): 

  

  «(3) Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία, της 

οποίας η μητρική επιχείρηση είναι ασφαλιστική 

εταιρεία χαρτοφυλακίου, εταιρεία 

χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, ασφαλιστική 

ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, 

υπόκειται σε συμπληρωματική εποπτεία 

σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα στο άρθρο 70Β, 

στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου 195Β, στα 

εδάφια (9) και (10) του άρθρου 196, καθώς και 

στο άρθρο 198: 

  

       Νοείται ότι, σε περίπτωση που εταιρεία 

χρηματοπιστωτικών συμμετοχών υπόκειται σε 

ισοδύναμες διατάξεις δυνάμει του παρόντος 

Νόμου και των Οδηγιών χρηματοπιστωτικού 

ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων που 

εκδίδονται από τον Έφορο Ασφαλίσεων, 

δυνάμει του εδαφίου (6) του παρόντος άρθρου, 

ειδικότερα όσον αφορά την εποπτεία   με    

βάση   τους   κινδύνους,  ο   Έφορος, εφόσον 



 4 

είναι η αρμόδια αρχή που είναι υπεύθυνη να 

ασκεί τη συμπληρωματική εποπτεία, δύναται, 

μετά από διαβουλεύσεις με τις άλλες 

ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές, να εφαρμόσει 

στην εν λόγω εταιρεία μόνο τη σχετική διάταξη 

των εν λόγων Οδηγιών χρηματοπιστωτικού 

ομίλου ετερογενών δραστηριοτήτων: 

   

 
 

 

66(Ι) του 1997 

74(Ι) του 1999 

94(Ι) του 2000 

119(Ι) του 2003 

4(Ι) του 2004 

151(Ι) του 2004 

231(Ι) του 2004 

235(Ι) του 2004 

20(Ι) του 2005 

80(Ι) του 2008 

100(Ι) του 2009 

123(Ι) του 2009 

27(Ι) του 2011 

104(Ι) του 2011 

107(Ι) του 2012 

14(Ι) του 2013 

87(Ι) του 2013 

102(Ι) του 2013. 

22 του 1985 

68 του 1987 

190 του 1989 

8 του 1992 

22(Ι) του 1992 

140(Ι) του 1999 

140(Ι) του 2000 

171(Ι) του 2000 

8(Ι) του 2001 

123(Ι) του 2003 

124(Ι) του 2003 

144(Ι) του 2003 

    Νοείται περαιτέρω ότι, σε περίπτωση που 

εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών 

υπόκειται σε ισοδύναμες διατάξεις δυνάμει του 

παρόντος Νόμου και του περί Εργασιών 

Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμου καθώς και του 

περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόμου, όπως 

αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται ή 

αντικαθίστανται, ειδικότερα όσον αφορά την 

εποπτεία με βάση τους κινδύνους, ο Έφορος, 

εφόσον είναι η αρμόδια αρχή που ασκεί τη 

συμπληρωματική εποπτεία, δύναται, κατόπιν 

συμφωνίας με την αρχή ενοποιημένης 

εποπτείας του τραπεζικού τομέα και του τομέα 

των επενδυτικών υπηρεσιών, να εφαρμόσει 

μόνο τη διάταξη των εν λόγω Οδηγιών 

χρηματοπιστωτικού ομίλου ετερογενών 

δραστηριοτήτων που αφορά τον πλέον 

σημαντικό τομέα, όπως καθορίζεται σύμφωνα 

με την παράγραφο 3(2) των Οδηγιών αυτών.»· 

και 
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5(Ι) του 2004 

170(Ι) του 2004 

230(Ι) του 2004 

23(Ι) του 2005 

49(Ι) του 2005 

76(Ι) του 2005 

29(Ι) του 2007 

37(Ι) του 2007 

177(Ι) του 2007 

104(Ι) του 2009 

124(Ι) του 2009 

85(Ι) του 2010 

118(Ι) του 2011 

130(Ι) του 2012 

204(Ι) του 2012 

214(Ι) του 2012 

15(Ι) του 2013 

39(Ι) του 2013 

88(Ι) του 2013 

107(Ι) του 2013. 

   

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (4A): 

  

  «(4Α) Ο Έφορος, εφόσον είναι η αρμόδια εποπτική αρχή να 

ασκεί την συμπληρωματική εποπτεία, ενημερώνει την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Αρχή 

Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων για τις 

αποφάσεις που έχουν ληφθεί δυνάμει του εδαφίου (4).». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 6 του 

βασικού νόμου. 

4. Το άρθρο 6 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

αντικατάσταση του εδαφίου (3) αυτού, με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο (3): 

 

  «(3) Ο Έφορος δύναται, στις περιπτώσεις στις οποίες 

κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία και ασφαλιστική ή 

αντασφαλιστική επιχείρηση που έχει λάβει αντίστοιχη άδεια 

λειτουργίας σε άλλο κράτος μέλος, έχουν ως μητρική 

επιχείρηση την ίδια ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, 
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ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, αντασφαλιστική 

επιχείρηση τρίτης χώρας, εταιρεία χρηματοπιστωτικών 

συμμετοχών, ή ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου μικτής 

δραστηριότητας, να συμφωνεί με τις αρμόδιες αρχές του εν 

λόγω κράτους μέλους, εάν θα ασκεί ο ίδιος ή η αρμόδια 

αρχή του εν λόγω κράτους μέλους τη συμπληρωματική 

εποπτεία κατά τα οριζόμενα στα εδάφια (2), (3) και (4) του 

άρθρου 5.». 

  

Τροποποίηση του 

βασικού νόμου με 

την αντικατάσταση 

του άρθρου 70Β. 

5. Το άρθρο 70Β του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το 

ακόλουθο νέο άρθρο 70B. 

 «Υπολογισμός 

προσαρμοσμένης 

φερεγγυότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Όγδοο 

Παράρτημα. 

70Β.-(1) Ο υπολογισμός της προσαρμοσμένης 

φερεγγυότητας της κυπριακής ασφαλιστικής 

εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων της ασφαλιστικής 

εταιρείας χαρτοφυλακίου, της εταιρείας 

χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, της 

ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας ή της 

αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας, 

που υπόκειται στη συμπληρωματική  εποπτεία  

που προβλέπεται στο εδάφιο (3) του άρθρου 

5, καθορίζεται στο Όγδοο Παράρτημα και 

παρουσιάζεται σε καθορισμένο τύπο, ο οποίος 

υποβάλλεται στον Έφορο κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 92.  

   

       (2) Σε περίπτωση που ο Έφορος κρίνει, 

στη βάση υπολογισμών κατά τα οριζόμενα στο 

εδάφιο (1), ότι τίθεται σε κίνδυνο ή ενδέχεται 

να τεθεί σε κίνδυνο η φερεγγυότητα μιας 

κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας θυγατρικής 

της ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, 

της εταιρείας χρηματοπιστωτικών 

συμμετοχών, ή της ασφαλιστικής ή της 

αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας, 
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λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα σε σχέση με την 

εν λόγω κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία.». 

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 193 του 

βασικού νόμου. 

6. Το εδάφιο (4) του άρθρου 193 του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (ε) αυτού, της 

τελείας με άνω τελεία· και 

  

 (β) με την προσθήκη αμέσως μετά της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (στ): 

  

  «(στ) δύναται να εκδίδει Οδηγίες σύμφωνα με τις 

κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις που εκδίδονται από 

την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Αρχή 

Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων.».  

  

Τροποποίηση του 

άρθρου 195Α του 

βασικού νόμου. 

7. Το εδάφιο (2) του άρθρου 195Α του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) αυτού, 

με την ακόλουθη νέα παράγραφο (α): 

  

  «(α) Δεν είναι υποχρεωμένος να εποπτεύει ατομικώς την 

ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, την αντασφαλιστική 

επιχείρηση τρίτης χώρας, την ασφαλιστική εταιρεία 

χαρτοφυλακίου, την εταιρεία χρηματοπιστωτικών 

συμμετοχών ή την ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου 

μεικτής δραστηριότητας·». 

  

Τροποποίηση του 

Τρίτου 

Παραρτήματος 

του βασικού νόμου. 

8. Το Τρίτο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (28) αυτού, της 

τελείας με άνω τελεία· και 

  

 (β) με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (28) αυτού, 

των ακόλουθων νέων παραγράφων (29), (30) και (31): 
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  «(29) όσον αφορά τη Δημοκρατία της Βουλγαρίας: 

“акционерно дружество”, “взаимозастрахователна 

кооперация”· 

  

  (30) όσον αφορά τη Ρουμανία: “societăți pe acțiuni”, 

“societăți mutual”· 

  

  (31) όσον αφορά τη Δημοκρατία της Κροατίας: “dioničko 

društvo”, “društvo za uzajamno osiguranje”». 

  

Τροποποίηση του 

Εβδόμου 

Παραρτήματος του 

βασικού νόμου. 

9. Το Μέρος Β του Εβδόμου Παραρτήματος του βασικού νόμου 

τροποποιείται ως ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση της υποπαράγραφου (α) της 

παραγράφου Β(2) αυτού, με την ακόλουθη νέα υποπαράγραφο 

(α): 

  

  «(α) Όταν πρόκειται για συνδεδεμένη επιχείρηση 

ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή εταιρείας 

χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, η οποία έχει την 

καταστατική της έδρα στη Δημοκρατία και αμφότερες η 

ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή η εταιρεία 

χρηματοπιστωτικών συμμετοχών και η συνδεδεμένη 

ασφαλιστική εταιρεία λαμβάνονται υπόψη κατά τον 

υπολογισμό που πραγματοποιείται·»· 

  

 (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου Β(3) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο Β(3): 

  

  «Β(3) Ο Έφορος δύναται να μην προβεί στον υπολογισμό 

της προσαρμοσμένης  φερεγγυότητας  ασφαλιστικής 

επιχείρησης, εάν μια ασφαλιστική επιχείρηση είναι 

συνδεδεμένη μιας άλλης ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής 

επιχείρησης ή μιας ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή 

μιας εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμμετοχών εδρεύουσας 
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σε άλλο κράτος μέλος, εφόσον συμφωνήσει με τις 

αντίστοιχες αρμόδιες αρχές των οικείων κρατών μελών να 

ανατεθεί στην αρμόδια αρχή του εν λόγω άλλου κράτους 

μέλους η άσκηση της συμπληρωματικής εποπτείας: 

       Νοείται ότι, η παρέκκλιση αυτή επιτρέπεται μόνον 

εφόσον προσκομισθούν στον Έφορο επαρκείς αποδείξεις 

ότι τα στοιχεία που είναι επιλέξιμα για τον υπολογισμό του 

περιθωρίου φερεγγυότητας των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων,  οι οποίες  λαμβάνονται υπόψη στον 

υπολογισμό, είναι καταλλήλως κατανεμημένα μεταξύ των 

επιχειρήσεων αυτών.»· 

   

  

 (γ) με την αντικατάσταση της παραγράφου Δ(1) από την 

ακόλουθη νέα παράγραφο Δ(1): 

  

  «Δ(1) Κατά τον υπολογισμό της προσαρμοσμένης 

φερεγγυότητας ασφαλιστικής επιχείρησης που έχει 

συμμετοχή σε μια συνδεδεμένη ασφαλιστική επιχείρηση, μια 

συνδεδεμένη αντασφαλιστική επιχείρηση, μια ασφαλιστική 

επιχείρηση τρίτης χώρας ή μια αντασφαλιστική επιχείρηση 

τρίτης χώρας, μέσω μιας ασφαλιστικής εταιρείας 

χαρτοφυλακίου ή μιας εταιρείας χρηματοπιστωτικών 

συμμετοχών, λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση της 

ενδιάμεσης ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή της 

ενδιάμεσης ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου ή της 

ενδιάμεσης εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμμετοχών. Για 

σκοπούς αποκλειστικά του υπολογισμού, ο οποίος 

πραγματοποιείται σύμφωνα με τις γενικές αρχές και τις 

μεθόδους που ορίζονται στο παρόν Παράρτημα, η 

συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου ή 

εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών αντιμετωπίζεται 

ως εάν να επρόκειτο για ασφαλιστική επιχείρηση 

υπαγόμενη σε απαίτηση μηδενικής φερεγγυότητας και ως 

εάν να διεπόταν από τους ίδιους όρους, οι οποίοι ορίζονται 

στο Μέρος Α του Πέμπτου Παραρτήματος ή στο Μέρος Α 
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του Έκτου Παραρτήματος σε σχέση με τα στοιχεία που είναι 

επιλέξιμα για την κάλυψη του περιθωρίου φερεγγυότητας.». 

  

Τροποποίηση του 

Όγδοου  

Παραρτήματος του 

βασικού νόμου. 

10. Το Όγδοο Παράρτημα του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 (α) Με την αντικατάσταση του τίτλου αυτού, με τον ακόλουθο 

νέο τίτλο: 

  

 «ΟΓΔΟΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

[άρθρα 70Β(1), 195Α] 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΜΕΙΚΤΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ή 

ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»·  

  

 (β) με την αντικατάσταση της παραγράφου Α αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο Α: 

  

  «Α. Γενικά 

(1) Όταν δύο ή περισσότερες από τις ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο (3) του άρθρου 

5, είναι θυγατρικές ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, 

εταιρείας χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, ασφαλιστικής 

επιχείρησης τρίτης χώρας ή αντασφαλιστικής επιχείρησης 

τρίτης χώρας και είναι εγκατεστημένες σε διαφορετικά κράτη 

μέλη, οι αρμόδιες αρχές φροντίζουν για τη συνεπή 

εφαρμογή της μεθόδου υπολογισμού που περιγράφεται στο 

παρόν Παράρτημα.  ο Έφορος ασκεί τη συμπληρωματική 

εποπτεία με την ίδια συχνότητα με εκείνη που προβλέπεται 

στο άρθρο 70 για τον υπολογισμό του περιθωρίου 

φερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.»· 
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 (γ) με την αντικατάσταση των υποπαραγράφων (β) και (γ) της 

παραγράφου Β(1) αυτού, με τις ακόλουθες νέες παραγράφους 

(β) και (γ) αντίστοιχα: 

  

  «(β) η ασφαλιστική επιχείρηση και μία ή περισσότερες άλλες 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια άσκησης 

ασφαλιστικών εργασιών από τον Έφορο, έχουν ως μητρική 

επιχείρηση την ίδια ασφαλιστική εταιρεία χαρτοφυλακίου, 

εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, ασφαλιστική ή 

αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, η δε ασφαλιστική 

επιχείρηση λαμβάνεται υπόψη στον προβλεπόμενο από το 

παρόν Παράρτημα υπολογισμό που πραγματοποιείται για 

μία από τις άλλες επιχειρήσεις· 

  

  (γ) η ασφαλιστική επιχείρηση και μία ή περισσότερες άλλες 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις που έχουν λάβει άδεια   άσκησης   

ασφαλιστικών  εργασιών  σε   άλλα κράτη μέλη, έχουν ως 

μητρική επιχείρηση την ίδια ασφαλιστική εταιρεία 

χαρτοφυλακίου, εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, 

ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, και 

έχει δε συναφθεί, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 6, 

συμφωνία με την οποία η άσκηση της συμπληρωματικής 

εποπτείας του παρόντος Παραρτήματος ανατίθεται στην 

αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους.»· 

  

 (δ) με την αντικατάσταση της παραγράφου Β(2) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο Β(2): 

  

  «Β(2) Σε περίπτωση που ασφαλιστικές εταιρείες 

χαρτοφυλακίου, εταιρείες χρηματοπιστωτικών συμμετοχών,   

ή   ασφαλιστικές   ή   αντασφαλιστικές επιχειρήσεις τρίτης 

χώρας, κατέχουν διαδοχικές συμμετοχές στην ασφαλιστική 

εταιρεία χαρτοφυλακίου, στην  εταιρεία  χρηματοπιστωτικών 

συμμετοχών ή στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 

επιχείρηση τρίτης χώρας, ο προβλεπόμενος στο παρόν 

Παράρτημα υπολογισμός περιορίζεται στο επίπεδο της 
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επικεφαλής μητρικής επιχείρησης της ασφαλιστικής 

επιχείρησης, η οποία είναι ασφαλιστική εταιρεία 

χαρτοφυλακίου, εταιρεία χρηματοπιστωτικών συμμετοχών, 

ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας.»· 

  

 (ε) με την αντικατάσταση της παραγράφου Β(3) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο Β(3): 

  

  «Β(3) Ο Έφορος μεριμνά ώστε στο επίπεδο της 

ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου, της εταιρείας 

χρηματοπιστωτικών συμμετοχών ή της ασφαλιστικής ή   

αντασφαλιστικής  επιχείρησης  τρίτης  χώρας,  να 

πραγματοποιούνται υπολογισμοί ανάλογοι με αυτούς που 

περιγράφονται στο Έβδομο Παράρτημα: 

  

        Νοείται ότι, η αναλογία αυτή συνίσταται στην εφαρμογή 

των γενικών αρχών και μεθόδων που προβλέπονται στο 

Έβδομο Παράρτημα στο επίπεδο της ασφαλιστικής 

εταιρείας χαρτοφυλακίου, της εταιρείας χρηματοπιστωτικών 

συμμετοχών, της ασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας ή 

της αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας.»· και 

  

 (στ) με την αντικατάσταση της παραγράφου Β(4) αυτού, με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο Β(4): 

  

  «Β(4) Για σκοπούς αποκλειστικά των υπολογισμών αυτών, 

η μητρική επιχείρηση θεωρείται ως ασφαλιστική επιχείρηση 

που υπόκειται - 

  (α) σε μηδενική απαίτηση περιθωρίου 

φερεγγυότητας, όταν πρόκειται για ασφαλιστική 

εταιρεία χαρτοφυλακίου ή εταιρεία χρηματοπι-

στωτικών συμμετοχών, ή 

  

  (β) σε απαίτηση περιθωρίου φερεγγυότητας, η οποία 

καθορίζεται σύμφωνα με τις αρχές που 

προβλέπονται στην παράγραφο Δ(1) του Μέρους Β 
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του Έβδομου Παραρτήματος, όταν πρόκειται για 

ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας ή 

αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας, και 

  

  (γ) στις ίδιες προϋποθέσεις με εκείνες που ορίζονται 

στο Μέρος Α του Πέμπτου Παραρτήματος ή  στο  

Μέρος  Α  του   Έκτου   Παραρτήματος,  όσον αφορά 

τα στοιχεία που είναι επιλέξιμα για το περιθώριο 

φερεγγυότητας.». 

  

Έναρξη της ισχύος 

του παρόντος  

Νόμου.  

11.-(1) Υπό την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος 

τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της δημοσίευσής του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

  

 (2) Το άρθρο 8 του παρόντος Νόμου θεωρείται ότι τέθηκε σε 

ισχύ από την 1η Ιουλίου 2013. 

  

 

 

 

 

 

 


