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Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2022 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με 
το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 79(Ι) του 2022 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2021 

 
Προοίμιο. 
 

Για σκοπούς διαφύλαξης της εύρυθμης λειτουργίας και σταθερότητας της ασφαλιστικής αγοράς 
με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και διασφάλισης της 
προστασίας των δικαιούχων στο πλαίσιο ασφαλιστικών συμβάσεων, 

  
 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 

170(Ι) του 2021. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών 
και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022 και θα διαβάζεται με τους περί 
Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2016 
έως (Αρ. 3) του 2021 (που στο εξής θα αναφέρεται 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 2022. 

   
Τροποποίηση  
του βασικού 
νόμου με την 
αντικατάσταση 
του άρθρου 
422Α. 

2. Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την αντικατάσταση του άρθρου 422Α αυτού, με το 
ακόλουθο άρθρο: 

  
 «Μεταβατική 

διάταξη για την 
αποχώρηση  
του Ηνωμένου 
Βασιλείου από 
την Ένωση. 

422Α.-(1) Ασφαλιστικές επιχειρήσεις με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, οι 
οποίες κατά την ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την 
Ένωση λειτουργούσαν στη Δημοκρατία υπό καθεστώς ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών, δύναται να συνεχίσουν να ασκούν τις ακόλουθες ασφαλιστικές 
εργασίες: 

   
  (α) Να διατηρούν σε ισχύ υφιστάμενα ασφαλιστήρια, χωρίς να 

προβαίνουν σε τροποποιήσεις οι οποίες να αυξάνουν τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτά·  

    
  (β) να προβαίνουν σε διακανονισμό των απαιτήσεων· και 
    
  (γ) να εισπράττουν τα οφειλόμενα προς αυτές ασφάλιστρα και να 

ικανοποιούν τις ειλημμένες υποχρεώσεις τους κατά το συνήθη 
τρόπο διεξαγωγής των εργασιών τους·  

    
  μέχρι- 
    
  (i) τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου τους σε κυπριακή ασφαλιστική 

επιχείρηση, σε άλλη ασφαλιστική επιχείρηση κράτους μέλους που 
διαθέτει εγκατάσταση στη Δημοκρατία ή που λειτουργεί υπό καθεστώς 
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή σε ασφαλιστική επιχείρηση τρίτης 
χώρας που ασκεί ασφαλιστικές εργασίες εντός της Δημοκρατίας· ή 

    
 



  (ii) τη διευθέτηση των υποχρεώσεών τους έναντι των ασφαλισμένων: 
    
  Νοείται ότι, για τις προβλεπόμενες στην υποπαράγραφο (i) περιπτώσεις 

μεταβίβασης χαρτοφυλακίου, ισχύουν οι διατάξεις του Ενδέκατου Κεφαλαίου 
του Μέρους ΙI, τηρουμένων των αναλογιών: 

    
   (2) Διανομείς ασφαλιστικών ή/και αντασφαλιστικών προϊόντων, με έδρα 

το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι κατά την ημερομηνία αποχώρησης του 
Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση λειτουργούσαν στη Δημοκρατία υπό 
καθεστώς ελεύθερης παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερης εγκατάστασης, 
δύναται να συνεχίσουν να διεξάγουν μόνο τις εργασίες που αφορούν στην 
παροχή βοήθειας κατά τη διαχείριση και εκτέλεση των υφιστάμενων 
συμβάσεων, μέχρι τη διευθέτηση των υποχρεώσεών τους έναντι των 
ασφαλισμένων. 

   
   (3) Ο Έφορος δύναται να εκδίδει Οδηγίες για την καλύτερη εφαρμογή 

των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2). 
   
   (4) Η ισχύς των εδαφίων (1) και (2) λογίζεται ότι άρχισε από την 

ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση.». 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


