Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 153(Ι)/2018
Αρ. 4679, 19.12.2018
Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 153(Ι) του 2018
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) του 2018
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
66(I) 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(I) του 2013
102(I) του 2013
141(Ι) του 2013
5(Ι) του 2015
26(Ι) του 2015
35(Ι) του 2015
71(Ι) του 2015
93(Ι) του 2015
109(Ι) του 2015
152(Ι) του 2015
168(Ι) του 2015
21(Ι) του 2016
5(I) του 2017
38(I) του 2017
169(I) του 2017
28(I) του 2018
89(I) του 2018.
Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εργασιών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ. 2) του 2018 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εργασιών
Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 έως (Αρ. 3) του 2018.

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

(α)

Με την προθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του
ορισμού του:
Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 119,
4.5.2016,
σ. 1.

(β)

“«Κανονισμός (ΕE) 2016/679» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την
προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ
(Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)»˙”˙

με την προθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(5) Τυχόν όροι που παρατίθενται σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική
χρησιμοποιούνται, όχι ως μέρος του επίσημου κειμένου του παρόντος Νόμου, αλλά προς

καθοδηγητική βοήθεια και για καλύτερη κατανόηση των όρων που χρησιμοποιούνται στο
επίσημο κείμενο του παρόντος Νόμου.».
Τροποποίηση
του άρθρου 29
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 29 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1) αυτού της φράσης «ή χρησιμοποιεί προς ίδιο
όφελος» (τέταρτη και πέμπτη γραμμή), με τη φράση «ή προς ίδιο όφελος χρησιμοποιεί»·

(β)

με τη διαγραφή στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (2) αυτού, της λέξης «το» (δεύτερη
γραμμή), πριν από τη φράση «λογαριασμό του πελάτη»∙

(γ)

με την αντικατάσταση, στην επιφύλαξη της παραγράφου (ζiv) του εδαφίου (2) αυτού, της
φράσης «ή χρησιμοποιεί προς ίδιο όφελος» (πέμπτη γραμμή), με τη φράση «ή προς ίδιο
όφελος χρησιμοποιεί»∙

(δ)

με την προσθήκη στην παράγραφο (η) του εδαφίου (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση
«για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή», (πρώτη και δεύτερη γραμμή) της φράσης «είναι
αναγκαία», και την αντικατάσταση της τελείας στο τέλος αυτής της παραγράφου με άνω
τελεία∙

(ε)

με την προσθήκη, αμέσως μετά την παράγραφο (η) του εδαφίου (2) αυτού, της
ακόλουθης νέας παραγράφου:
«(θ)

χωρίς περιορισμό των λοιπών διατάξεων του παρόντος εδαφίου, η παροχή των
πληροφοριών είναι αναγκαία για(i)

την κατάλληλη αξιολόγηση του ΑΠΙ ή οποιουδήποτε μέρους του
ενεργητικού του ΑΠΙ αναφορικά με καλόπιστη (bona fide) εμπορική
πράξη ή μέλλουσα εμπορική πράξη(Α)

για πώληση, είτε με παραχώρηση (“allotment”) είτε αλλιώς, από
το ΑΠΙ σε δυνητικό αγοραστή, εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου
του ΑΠΙ που ισούται με τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του
συνολικού εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου του ΑΠΙ
(υπολογιζόμενου κατά το χρόνο αμέσως μετά την ολοκλήρωση
της εν λόγω πώλησης)˙ ή/και

(Β)

για πώληση (είτε με εκχώρηση είτε αλλιώς), από το ΑΠΙ σε
δυνητικό αγοραστή, οποιουδήποτε μέρους του ενεργητικού του
ΑΠΙ˙ ή/και

(Γ)

για συνομολόγηση, με το ΑΠΙ, συμφωνίας συμμετοχής όπου
τρίτο πρόσωπο (το οποίο για τους σκοπούς της παρούσας
παραγράφου θα αναφέρεται εφεξής ως «ο συμμετέχων»)
αναλαμβάνει μέρος ή το σύνολο των κινδύνων πιστωτικών
διευκολύνσεων
που
παραχωρήθηκαν
από
το
ΑΠΙ
(“participation/sub-participation agreement”)˙ ή/και

(Δ)

για επιβάρυνση από το ΑΠΙ οποιουδήποτε μέρους του
ενεργητικού του ΑΠΙ προς όφελος τρίτου προσώπου (το οποίο
για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου θα αναφέρεται
εφεξής ως «ο αντισυμβαλλόμενος») ˙ ή/και

(ii)

την ανάθεση, από το ΑΠΙ, εργασιών ή/και υπηρεσιών ή/και δραστηριοτήτων σε συνεργάτη, ή/και την αγορά ή/και την απόκτηση από το ΑΠΙ
προϊόντων ή/και υπηρεσιών που παρέχονται από συνεργάτη˙ ή/και

(iii)

την ολοκλήρωση ή/και εφαρμογή οποιασδήποτε εκ των πράξεων που
αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii), νοουμένου ότι οι
πληροφορίες
παρέχονται,
κοινοποιούνται
ή
αποκαλύπτονται
αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου (Α)

σε δυνητικό ή πραγματικό αγοραστή ή εκδοχέα εκχώρησης ή
συμμετέχοντα ή αντισυμβαλλόμενο ή συνεργάτη˙ ή/και

(Β)

στη μητρική επιχείρηση οποιουδήποτε εκ των προσώπων που
αναφέρονται στο σημείο (Α) της υποπαραγράφου (iii)˙ ή/και

(Γ)

στη θυγατρική εταιρεία είτε οποιουδήποτε εκ των προσώπων
που αναφέρονται στο σημείο (Α) της υποπαγράφου (iii) είτε της
μητρικής του επιχείρησης˙ ή/και

(Δ)

σε πρόσωπο που παρέχει διευκολύνσεις σε οποιοδήποτε εκ
των προσώπων που αναφέρονται στο σημείο (Α) της
υποπαραγράφου (iii) για τους σκοπούς οποιασδήποτε εκ των
πράξεων που αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii)˙
ή/και

(Ε)

σε επαγγελματία σύμβουλο ή άλλο συνεργάτη ή/και
οποιοδήποτε
υπάλληλο,
αξιωματούχο,
αντιπρόσωπο,
διευθυντή, διαχειριστή ή/και εμπιστευματοδόχο οποιουδήποτε
εκ των προσώπων που αναφέρονται στο σημείο (Α) της
υποπαραγράφου (iii):
Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, η με
οποιοδήποτε τρόπο πρόσβαση και διάθεση πληροφοριών, που
αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς φυσικών προσώπων, οι
οποίες εμπίπτουν στην έννοια του όρου «δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα» κατά τα προβλεπόμενα στο Άρθρο
4(1) του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, γίνεται μόνο σύμφωνα με
τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού.».

