
 
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                         Ν. 66(Ι)/2021 
Αρ. 4830,  20.4.2021                             

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)   
(Αρ. 2) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 66(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016 ΕΩΣ 2021 

 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: 
L 334, 
27.12.2019,  
σ. 155. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρo 2.2)-4) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Οδηγία (ΕΕ) 2019/2177 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης 
Δεκεμβρίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/138/ΕΚ σχετικά με την ανάληψη και 
την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II), της οδηγίας 
2014/65/ΕΕ για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοοικονομικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας»,   

  

  Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

  

Συνοπτικός 
τίτλος. 

38(Ι) του 2016 
88(Ι) του 2017 

155(Ι) του 2018 
38(Ι) του 2019 

136(Ι) του 2019 
19(Ι) του 2020 

123(Ι) του 2020 
30(Ι) του 2021. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών 
και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται με 
τους περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους 
του 2016 έως 2021 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος 
και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών 
Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2016 έως (Αρ. 2) του 2021. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 119 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 119 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο 
(5) αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  

 «(5Α) Ο Έφορος ενημερώνει την ΕΙΟΡΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 35, 
παράγραφος 1, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/210 σχετικά με αιτήσεις για χρήση ή αλλαγή 
του εσωτερικού υποδείγματος και δύναται να υποβάλει αίτημα στην ΕΙΟΡΑ ζητώντας τη 
συνδρομή της, σχετικά με την απόφαση επί της αίτησης.».  

  

Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
Τμήματος 
στο Όγδοο 
Κεφάλαιο του 
Μέρους ΙΙ. 

3. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη στο Όγδοο Κεφάλαιο του Μέρους ΙΙ 
αυτού, αμέσως μετά το Τμήμα 2, του ακόλουθου νέου Τμήματος: 

 

   

  «Τμήμα 2Α 
Ειδοποίηση και πλατφόρμες συνεργασίας 

   

 Ειδοποίηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 

165Α.-(1) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Έφορος προτίθεται να 
χορηγήσει άδεια λειτουργίας σε κυπριακή ασφαλιστική επιχείρηση ή κυπριακή 
αντασφαλιστική επιχείρηση, της οποίας το πρόγραμμα δραστηριοτήτων 
υποδεικνύει ότι μέρος των δραστηριοτήτων της θα βασίζεται στην ελευθερία 
παροχής υπηρεσιών ή στην ελευθερία εγκατάστασης σε άλλο κράτος μέλος και 
το εν λόγω πρόγραμμα δραστηριοτήτων της υποδεικνύει επίσης ότι οι εν λόγω 
δραστηριότητες ενδέχεται να είναι σημαντικές σε σχέση με την αγορά του 
κράτους μέλους υποδοχής,  ειδοποιεί σχετικά την ΕΙΟΡΑ και την εποπτική 
αρχή του σχετικού κράτους μέλους υποδοχής.  

   

  (2) Ο Έφορος, μαζί με την ειδοποίηση που προβλέπεται στο εδάφιο (1), 
ειδοποιεί την ΕΙΟΡΑ και την εποπτική αρχή του σχετικού κράτους μέλους 
υποδοχής, σε περίπτωση κατά την οποία εντοπίζει επιδείνωση των 



 
 

 
χρηματοοικονομικών συνθηκών ή άλλους αναδυόμενους κινδύνους που 
προκαλεί μια ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση, η οποία εκτελεί 
δραστηριότητες με βάση την ελευθερία παροχής υπηρεσιών ή την ελευθερία 

εγκατάστασης που μπορεί να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις ο Έφορος, για 
τις ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις άλλου κράτους μέλους που 
λειτουργούν στη Δημοκρατία υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή 
ελεύθερης εγκατάστασης, δύναται να ειδοποιήσει το άλλο κράτος μέλος, σε 
περίπτωση κατά την οποία έχει σοβαρές και βάσιμες ανησυχίες όσον αφορά 
την προστασία των καταναλωτών και δύναται να παραπέμψει το ζήτημα στην 
ΕΙΟΡΑ και να ζητήσει τη συνδρομή της σε περίπτωση κατά την οποία δεν 
μπορεί να εξευρεθεί διμερής λύση. 

   

  
 

(3) Οι ειδοποιήσεις που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2) είναι 
αρκούντως λεπτομερείς, ώστε να καθίσταται δυνατή η ορθή εκτίμηση.  

   

  (4) Οι ειδοποιήσεις που προβλέπονται στα εδάφια (1) και (2), δεν θίγουν 
την εποπτική εντολή του Εφόρου που προβλέπεται στον παρόντα Νόμο. 

   

 Πλατφόρμες 
συνεργασίας. 

165Β.-(1) Ο Έφορος, σε περίπτωση δικαιολογημένων ανησυχιών περί 
αρνητικών επιπτώσεων για τους λήπτες ασφάλισης, δύναται να υποβάλει 
αίτημα στην ΕΙΟΡΑ για την εκ μέρους της δημιουργία και συντονισμό 
πλατφόρμας συνεργασίας για την ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών και 
την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των σχετικών εποπτικών αρχών σε 
περίπτωση κατά την οποία ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση εκτελεί ή 
προτίθεται να εκτελέσει δραστηριότητες που βασίζονται στην ελεύθερη παροχή 
υπηρεσιών ή στην ελευθερία εγκατάστασης και σε περίπτωση κατά την οποία- 

   

   (α) οι δραστηριότητες αυτές είναι σημαντικές σε σχέση με την αγορά του 

κράτους μέλους υποδοχής 

    

   (β) έχει γίνει ειδοποίηση από τον Έφορο, ως η εποπτική αρχή του 
κράτους μέλους καταγωγής της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής 
επιχείρησης βάσει του εδαφίου (2) του άρθρου 165Α, για επιδείνωση 
των χρηματοοικονομικών συνθηκών ή για άλλους αναδυόμενους 

κινδύνους ή 

    

   (γ) το ζήτημα έχει παραπεμφθεί στην ΕΙΟΡΑ βάσει του εδαφίου (2) του 
άρθρου 165Α.       

   

  (2) Το εδάφιο (1) και το Άρθρο 152β της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ δεν θίγει το 
δικαίωμα του Εφόρου μαζί με τις σχετικές εποπτικές αρχές να δημιουργήσουν 
πλατφόρμα συνεργασίας σε περίπτωση κατά την οποία όλοι συμφωνούν για 
αυτό.    

   

  (3) Η σύσταση πλατφόρμας συνεργασίας δυνάμει των διατάξεων των 
εδαφίων (1) και (2) δεν θίγει την εποπτική εντολή του Εφόρου όπως 
προβλέπεται στον παρόντα Νόμο. 

   

  (4) Με την επιφύλαξη του Άρθρου 35 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1094/2010, κατόπιν αιτήματος της ΕΙΟΡΑ, ο Έφορος παρέχει, εγκαίρως, όλες 
τις αναγκαίες πληροφορίες για την ορθή λειτουργία της πλατφόρμας 
συνεργασίας.». 

   

Τροποποίηση 
του άρθρου 269 
του βασικού 
νόμου. 

4. Το άρθρο 269 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 
 
 

  

  (α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο: 

   

          «(1) Στην περίπτωση κατά την οποία ο Έφορος είναι η αρμόδια εποπτική αρχή 
του ομίλου και υποβάλλεται σε αυτόν αίτηση από ασφαλιστική ή αντασφαλιστική 
επιχείρηση και τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις της ή από κοινού από τις 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις ασφαλιστικής εταιρείας χαρτοφυλακίου για να επιτραπεί 



 
 

 
ο υπολογισμός της ενοποιημένης κεφαλαιακής απαίτησης του ομίλου και της 
κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 
επιχειρήσεων του ομίλου βάσει εσωτερικού υποδείγματος, ενημερώνει χωρίς 
καθυστέρηση τα άλλα μέλη του Σώματος εποπτών, περιλαμβανομένης και της 
ΕΙΟΡΑ, σχετικά με την παραλαβή της αίτησης και διαβιβάζει στα εν λόγω μέλη την 
πλήρη αίτηση, περιλαμβανομένης της τεκμηρίωσης που υπέβαλε η επιχείρηση, 
ώστε να αποφασίσουν σε συνεργασία μεταξύ τους για την  έγκριση ή μη της αίτησης 

και να καθορίσουν τυχόν όρους και προϋποθέσεις ο Έφορος δύναται να υποβάλει 
αίτημα στην ΕΙΟΡΑ για παροχή τεχνικής συνδρομής, σύμφωνα με το Άρθρο 8, 
παράγραφος 1, στοιχείο β) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, σχετικά με την 
απόφαση για την αίτηση.»·και 

   

  (β) με την αντικατάσταση του εδαφίου (4) αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο: 
 
        «(4) Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΙΟΡΑ δεν λάβει απόφαση, όπως 

προβλέπεται στο Άρθρο 231, παράγραφος 3, δεύτερο εδάφιο, της Οδηγίας 
2009/138/ΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 19, παράγραφος 3, του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, ο Έφορος, ως επόπτης του ομίλου, λαμβάνει 
την τελική απόφαση, η οποία είναι καθοριστική και εφαρμόζεται από τις 
ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 276 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 276 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) 
αυτού, με το ακόλουθο εδάφιο: 

  

 «(5)  Σε περίπτωση κατά την οποία η ΕΙΟΡΑ δεν λάβει απόφαση, όπως προβλέπεται στο 
Άρθρο 237, παράγραφος 3, τρίτο εδάφιο, της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Άρθρου 19, παράγραφος 3, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010, ο Έφορος, ως επόπτης 
του ομίλου, λαμβάνει την τελική απόφαση, η οποία είναι καθοριστική και εφαρμόζεται από τις 
ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές.». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 287 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 287 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού. 
 

  

Έναρξη της 
ισχύος του 
παρόντος 
Νόμου. 

7. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ σε μία από τις ακόλουθες ημερομηνίες, οποιαδήποτε από 
τις δύο είναι η μεταγενέστερη: 

  

  (α) Κατά την 30ή Ιουνίου 2021· 

   

  (β) κατά την ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


