Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 21(Ι)/2020
Αρ. 4746, 6.3.2020
Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 21(Ι) του 2020
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2019
Προοίμιο.

1. Για σκοπούς 2.
Επίσημη
(α) Oρθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 3 και το Άρθρο 4 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
Εφημερίδα της
τίτλο «Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Απριλίου
ΕΕ: L 173,
2014 περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων», ως διορθώθηκε και
12.6.2014,
σ. 149∙
L 212,
18.7.2014,
σ. 47∙
L 309,
30.10.2014,
σ. 37.
(β) αποτελεσματικής εφαρμογής του βασικού νόμου.
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
66(I) του 1997
74(I) του 1999
94(I) του 2000
119(I) του 2003
4(I) του 2004
151(I) του 2004
231(I) του 2004
235(I) του 2004
20(I) του 2005
80(I) του 2008
100(I) του 2009
123(I) του 2009
27(I) του 2011
104(I) του 2011
107(I) του 2012
14(Ι) του 2013
87(Ι) του 2013
102(I) του 2013
141(I) του 2013
5(I) του 2015
26(Ι) του 2015
35(I) του 2015
71(Ι) του 2015
93(I) του 2015
109(I) του 2015
152(I) του 2015
168(I) 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
153(Ι) του 2018
80(Ι) του 2019
149(Ι) του 2019.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων
Νόμους του 1997 έως (Αρ. 2) του 2019 (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 2020.

Τροποποίηση
του άρθρου
33Βδις
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 33Βδις του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) αυτού, με την ακόλουθη νέα
παράγραφο:
«(β)
5(Ι) του 2016
41(I) του 2018
22(Ι) του 2020.

(β)

το εν λόγω ΑΠΙ διατηρεί καταθέσεις που καλύπτονται από
το αντίστοιχο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων, το οποίο
προβλέπεται στον περί Συστήματος Εγγύησης των
Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων
Ιδρυμάτων Νόμο» και

με την αντικατάσταση της παραγράφου (α) του εδαφίου (4) αυτού, με την ακόλουθη νέα
παράγραφο:
«(α) Ως πρωταρχικό καθήκον, να συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΕΚ
και να διασφαλίζει, το συντομότερο δυνατό, την καταβολή σε καταθέτες
αποζημιώσεων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον περί Συστήματος Εγγύησης
των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο και
στους δυνάμει αυτού εκδιδόμενους κανονισμούς».

Τροποποίηση
του άρθρου 34
του βασικού
νόμου.

3. Το άρθρο 34 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Παροχή πληροφοριών
στη Διαχειριστική
Επιτροπή του ΣΕΚ.

34.-(1) Η Κεντρική Τράπεζα παρέχει στη Διαχειριστική Επιτροπή
του ΣΕΚ οποιεσδήποτε πληροφορίες έχει στην κατοχή της, οι οποίες
ενδέχεται να βοηθήσουν τη Διαχειριστική Επιτροπή στην άσκηση των
καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της.
(2) Η Κεντρική Τράπεζα, σε περίπτωση που διαπιστώσει
προβλήματα σε οποιοδήποτε ΑΠΙ τα οποία πιθανόν να ενεργοποιήσουν την παρέμβαση του ΣΕΚ, ενημερώνει τη Διαχειριστική
Επιτροπή του ΣΕΚ το συντομότερο δυνατό.
(3)(α) Σε περίπτωση που η Κεντρική Τράπεζα διαπιστώσει ότι ΑΠΙ
δεν φαίνεται προς το παρόν ικανό να επιστρέψει ληξιπρόθεσμη και
απαιτητή κατάθεση για λόγους που έχουν άμεση σχέση με την
οικονομική του κατάσταση και δεν προβλέπεται να καταστεί ικανό προς
τούτο στο προσεχές μέλλον, ενημερώνει αμέσως τη Διαχειριστική
Επιτροπή του ΣΕΚ.
(β) Η Κεντρική Τράπεζα προβαίνει στην πιο πάνω διαπίστωση το
συντομότερο δυνατό και οπωσδήποτε εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από τη στιγμή που απεδείχθη για πρώτη φορά ότι το ΑΠΙ δεν
έχει επιστρέψει τις ληξιπρόθεσμες και απαιτητές καταθέσεις.».

