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Ό περί 'Ασφαλιστικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος τοϋ 1980 
εκδίδεται δια δημοσιεύσεως εις την έπίσημον εφημερίδα της Κυπριακής 
Δημοκρατίας συμφώνως τω άρθρω 52 τοϋ Συντάγματος. 

'Αριθμός 32 του 1980 

ΝΟΜΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΩΝ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν 
Ε Τ Α Ι Ρ Ε Ι Ω Ν ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1967 ΕΩΣ 1976 

Ή Βουλή των 'Αντιπροσώπων ψηφίζει ώς άίκολούθως : 

1. Ό παρών Νόμος θα άναφέρηται ώς ό περί 'Ασφαλιστικών Συνοπτικός 
Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1980 και θα άναγιγνώ- *ΐτλος. 
σκηται όμου μετά τών περί 'Ασφαλιστικών Εταιρε ιών Νόμων τοΟ 27τοθΐ967 
1967 έως 1976 (έν τοις εφεξής αναφερομένων ώς «ό βασικός 85τοθΐ969 
νόμος») και ό βασικός νόμος και ό παρών Νόμος θά άναφέρωνται 21 τοϋ 1976. 
όμοΟ ώς οι περί 'Ασφαλιστικών Εταιρειών Νόμοι του 1967 Μως 
I960. 

2. Τό εδάφιον (3) του άρθρου 3 του βασικού νόμου καταργείται '
Αντ ι κα τ

ά
καί αντικαθίσταται διά του ακολούθου εδαφίου: εδαφίου*(3) 

«(3) Ό παρών Νόμος ή οίαιδήποτε τών διατάξεων αύτου τοΰ άρθρου 3 
6έν τυγχάνουν εφαρμογής—

 τ
?° βασικ

°° 
(α) έίπί αοφαλιστυκής εταιρείας τής οποίας τό μετοχικόν

 μ υ 

κειφάλαιον είναι τουλάχιστον £10,000, ή ν τό Ύπουργι,κόν 
ΙΣυμβούλιον διά Διατάγματος αύτου δημοσιευομένου έν 
τη επισήιμω ιέφημερίδι τής Δημοκρατίας ήθελεν εξαιρέσει 
τής εφαρμογής του "παρόντος Νόμου ή οίωνδήπστε δια
τάξεων αύτου, έχον πεισθή δτι λόγω της φύσεως κα ι τής 
έΊκτάοεως. τών εργασιών αυτής εις τυνα είδικόν κλάδον 
ή κλάδους <3οσιφαλ£ΐών αντενδείκνυται ή (εφαρμογή του 
παρόντος Νόμου ή οιωνδήποτε διατάξεων αύτοΰ, ή δτι 
εφαρμογή τούτων είναι ύπερμέτρως επαχθής ..διά τήν έν 
λόγω έταιρείαν, και τό Ύπουργϋκόν 'Συιμέούλιον δύναται 
Ιδια του αύτου ή ιμιεταγενεστέρου Διατάγιματος να έίπιβάλβ 
τοιούτους δρους και περιορισμούς ώς ήθελε ικρίνει σκό
πιμον* 

Ι (β)ι επί ενώσεως ιδιωτών ασφαλιστών (underwriters) εγκεκρι
μένης παρά του 'Υπουργού, ή ν τό 'Υπουργικόν ΣυμΙδού
λιον διά Διατάγματος αύτου δημοσιευομένου, έν τί}; έπι
σήιμω έφηιμερίδι τής Δημοκρατίας ήθελεν εξαιρέσει τής 
Ιέιφαρμογής του παρόντος (Νόμου ή οιωνδήποτε διατάξεων 
αύτου, ήτις ήθελεν είναι ένωσις ώργανωμένη: κατά τό 
σύστημα τό γνωστόν ώς Λλόϋδς' διά του τοιούτου συστή
ιματος δκαστον μέλος συνδικάτου τής ενώσεως υπέχει 
εύθύνην δι* 2ν χωριστόν μέρος τοΟ ποσού του ήσφαλισμέ
νου δ ι ' έικάστου ασφαλιστηρίου προσυπογραφομένου Οπό 
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Πρώτος 
ΠΙναξ. 

Τροποτιοί

ησις τοΰ 
άρθρου 7 
τοΰ βασικού 
νόμου. 

TpoTCOTtqt
ησις τοΰ 
άρθρου 8 
τοΟ βασικού 
νόμου. 

του έν λόγω συνδικάτου, περιωρυσμένην ή άνάλογον προς 
τό όιλικόν οϋτως άαφαλυζόιμενον ποσόν' τά <5όνω Ιΐσχύουισιν 
άπό την προϋπόθιεισιν δτι τηροΟνται αί έν τω Πρώτω Πίνακι 
ιτου παρόντος Νόιμου έίκτιιθέιμεναι καΙ επί τοιούτων ενώσεων 
τυγχάνουΐσαι εφαρμογής διατάξεις.». 

3. Τό εδάφιον (4) του άρθρου 7 του βασικού Νόμου τροποποι
είται δια της εξ αύτου διαγραφής τής λέξεως «εκατόν» (πέμπτη, 
γραμμή) και τής αντικαταστάσεως της διά τής λέξεως «διακο
σίων». 

4.—(1) ;Τό εδάφιον (2) του; άρθρου 8 του βασικού νόμου τροπο
ποιείται ως ακολούθως: 

(α) Διά τής έκ τής παραγράφου (α) αύτου διαγραφής τής, 
λέξεως «εκατόν» (πρώτη γραμμή) και τής αντικαταστά
σεως της διά τής λέξεως «διακοσίων»" 

(β) διά τής ένθέσεως αμέσως μετά τήν παράγραφον (γ) αύτου 
τής ακολούθου νέας παραγράφου: 

«(δ) αϋτη, Ιχει άντασφαλιοθή ή έχει πρσβή.' είς διευθε
τήσεις δ;ιά νά άντασφαλισθή παρ' έτερα άσφαλι

■'στίκή ή άντασφαλιστική εταιρεία άνάφορικώς προς 
ασφαλιστήρια εκδοθέντα ή έκδοθη.σόμενα 6π' αυτής 
ή δτι αϋτη; δικαιολογείται δπως μή άντασφαλισθή ή 
προβή ©Ις διευθετήσεις ιδιά νά άντοοσφοολιοτθη·»· m l . 

(γ) διά τής άναριθ'μήσεως τής υφισταμένης παραγράφου (δ)' 
αύτου! ώς παραγράφου (ε)., 

(2) Τό εδάφιον 3 του άρθρου 8 καταργείται καΙ αντικαθίσταται 
διά του ακολούθου εδαφίου: 

«(3), (α) Ή παράγραφος (α) του εδαφίου (2) δέν τυγχάνει 
εφαρμογής, διά περίοδον πέντε.ετών άπό τής ημερομηνίας 
ενάρξεως τής Ισχύος του παρόντος εδαφίου,, επί ασφαλιστικής 
εταιρείας ήτις κατά τόν χρόνον ενάρξεως τής Ισχύος του πα
ρόντος εδαφίου, ήσκει άσφαλιστικήν έπιχείιρηίσιν έν τή Δημο

κρατία εις; τον '·κλάδ'δν εις ; δν άφορα· 'ή γενομένη: αίτησις και 
• 'ής,; τό καταβεβλήμένόν μετοχικόν! κεφάλαιόν είναι μικρότερον 

του'ποσ'οΟ τ;ών £200,000'" · · '■' 
: |(β) (έν τή: ένάσική;σέί της διακριτικής εξουσίας ήν ικέκτηται δυ

'"'ΪΛ:ν01ί'|^\·ί.;'τοΒ,;04Ιδ^ΐΌϋ;;|2)''··'ό "Εφοροςδύνατσατή έγικιρίΐσει του 
Ύ ί π ο υ ρ γ ο Ρ όπως διά περίοδον μή Οπερβαίνουισαν τους Μξ μήνας 

1 ιμή έμμέίνη είς τήν ιέφαρμόγήν των διατάξεων τής παραγράφου 
"''"'.}' (β);ί',το0 ίέν λόγω ιέδάφίόύ^ έίφ' όοον ήθέλεν οδτος ίκανοίποιηθή έκ 

οτοιχείων,παραρ^έθέντώ ύπό της άΐτητρίας εταιρείας, δτι1 
; Ίή εταιρεία είναι; & λ ^ ^ εταιρείας 

,Λής; f| ^δρα"κείται"fete; Ιτέραν χώραν έκτος τής Δήμρίκρατίας, δτι 
Ι / ^ η 5 ; έ ^ τους ώαφα^ιστι^όύς νόμους της ώς 

εΐ'ρήτάι ^ωόας,^νοόϋμένοο δτι ή Ατερίόδος των £ξ ιμηνών δέν 
τυγχάνει εφαρμογής διά περίοΙδον πέντε ετών arrro: τής ημερο
μηνίας ενάρξεως τής Ισχύος τοΟ παρόντος έΊδαφίού ιέαΐΐ άισφαλι

όττϋκής·εταιρείας ήτίς αναφέρεται έΐς τήνπάράγράφόν (α) του 
1 ' ιταρόντος· έο^ 

ΤροποποΙ
ησις του 
άρθρου 10 
του βασικού 
νόμου. 

,;''''̂ ν':Ϊ4'ν6πο;πνΐ^ΥΡ'άφ'δς; (ΐ) της παραγράφου (α) τουέδαφίου (.1) 
τρΟ άρθρου 10 'του· βασικού νόμου .τροποποιείται διά τής έξ αυτής 
διαγραφής τής; λέξεως' καΐ του γράμματος «και (γ)» (τρίτηι γραμ
μή) ''"'καΙ άΗ^ικάτάστάσεώς' των διά τών γραμμάτων ,καΐ λέξεως 

και 
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6. To εδάφιον (2) του· άρθρου 33 του βασικού νόμου τρόπο Τροποποί
Γτοιεΐται ώς ακολούθως: ησιςτοο 

(α) Διά της έκ της υποπαραγράφου (i) της παραγράφου (α) f̂  £σ?™ο 
αυτού διαγραφής της λέξεως «πεντήκοντα» (πρώτηι γραμ νόμου, 
μη) και της αντικαταστάσεως της διά της λέξεως «εκα
τόν» ' 

(β) διά της έκ της υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (α) 
αύτου διαγραφής των λέξεων «εν δέκατον» (πρώτη γραμ
μή) και της αντικαταστάσεως των διά των λέξεων «δεκα
έξ έίπί τοΐς έ'κατόν»' καΐ 

(γ) διά τής έκ τής υποπαραγράφου (ii) της παραγράφου (γ) 
αύτου διαγραφής των λέξεων «πεντήκοντα» (έβδομη 
γραμμή) και «εν δέκατον» (ογδόη γραμμή) και τής αντι
καταστάσεως των διά των λέξεων «εκατόν» και «δεκαέξ 
έπί τοΐς εκατόν» αντιστοίχως. 

7. Ή παράγραφος (α) του εδαφίου (2) του άρθρου 40 του βα Τροποποί
σικου νόμου τροποποιείται διά τής έξ αυτής διαγραφής τής λέξεως ^σος του

4n 
«εκατόν» (δευτέρα γραμμή) και αντικαταστάσεως της διά τής λέ τοθ βασικού 
ξεως «διακοσίων». νόμου. 

8. Ή υποπαράγραφος (2) τής παραγράφου 7 τοΰ Δευτέρου Πί Τροποττοΐ
νακος του βασικού νόμου τροποποιείται διά τής έκ του τέλους ^σις™υ 

αυτής διαγραφής των λέξεων «πεντήκοντα χιλιάδας λίρας» (είκο πίνακος 
στή πέμπτη και εικοστή Μκτη γραμμαί) και τής αντικαταστάσεως Γοθ6ασικοθ 
των διά των λέξεων «εκατόν χιλιάδας λίρας». νόμου. 

9. Ή ισχύς του παρόντος Νόμου άρχεται εις ήμερομηνίο^ όρι "Εναρξις 
σθηοομένην ύπό του Υπουργικού Συμβουλίου διά γνωστοποιήσεως ισ*υος 

ε *■ , ~ » Τ ' , r , c  Α / ' τ ο υ παρόντος 
δημοσιευομένης εν τή επισημω έφημεριδι τής Δημοκρατίας. Νόμου 


