
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                               Ν. 170(Ι)/2021 
Αρ. 4858,  12.11.2021                             

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων 
(Τροποποιητικός)      (Αρ. 3) Νόμος του 2021 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 170(Ι) του 2021 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2021 

 

Προοίμιο. Για σκοπούς-  

  

 
Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 26, 
2.2.2016, 
σ. 19. 

(α) ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 1(6) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Οδηγία (ΕΕ) 2016/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιανουαρίου 
2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων», και 

   

 (β) καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του βασικού νόμου,   

  

 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 

66(Ι) του 2021. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και 
Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 2021 και θα διαβάζεται με τους περί 
Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2016 έως 
(Αρ. 2) του 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. 3) του 2021. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 347 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 347 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού 
της παραγράφου (θ), με την ακόλουθη παράγραφο:  

   

  «(θ) παράλειψη ή άρνηση γνωστοποίησης πληροφοριών στην αρμόδια αρχή του κράτους 
μέλους υποδοχής, ως αναφέρεται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (8) του άρθρου 377·». 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 357 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 357 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (5) αυτού, 
με το ακόλουθο εδάφιο:  
 

  

  «(5) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν εφαρμόζονται όσον αφορά τις δραστηριότητες 
διανομής ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών προϊόντων σε σχέση με κινδύνους και υποχρεώσεις 
εκτός της Ένωσης.». 

  

Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με τη 
διαγραφή του 
άρθρου 360. 

4. Το άρθρο 360 του βασικού νόμου διαγράφεται. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 365 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 365 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (4) αυτού.  

  

Τροποποίηση  6. Το άρθρο 367 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (3) αυτού.  



του άρθρου 367 
του βασικού 
νόμου. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 368 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 368 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 369 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 369 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (5) αυτού. 

  

Τροποποίηση  
του άρθρου 371 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 371 του βασικού νόμου τροποποιείται με τη διαγραφή του εδαφίου (9) αυτού. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


