
  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ  
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2002 

 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

 

Συνοπτικός 
τίτλος.  
35(Ι) του 2002 
....(Ι) του 2003. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ασκήσεως 

Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος του 2003 και θα διαβάζεται μαζί με τον 

περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 

Θεμάτων Νόμο του 2002 (που στο εξής θα αναφέρεται ως «ο 

βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 

αναφέρονται μαζί ως οι περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών 

Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμοι του 2002 και 2003. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2 
του βασικού 
νόμου. 

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως:  

 

 

 (α) Με την αντικατάσταση του όρου «εγκεκριμένος 

ελεγκτής» με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

  

 
 
 

Κεφ. 113. 
9 του 1968 

76 του 1977 
17 του 1979 

105 του 1985 
198 του 1986 
19 του 1990 

41(Ι) του 1994 
15(Ι) του 1995 
22(Ι) του 1997 
82(Ι) του 1999 

149(Ι) του 1999 
2(Ι) του 2000 

135(Ι) του 2000 
151(Ι) του 2000 
76(Ι) του 2001 
70(Ι) του 2003 

.....(Ι) του 2003. 

«εγκεκριμένος ελεγκτής» σημαίνει πρόσωπο το οποίο 

κατέχει τα προσόντα για διορισμό ως ελεγκτής 

εταιρείας δυνάμει των άρθρων 155 έως 155ΣΤ του 

περί Εταιρειών Νόμου. 
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 (β) Με την αντικατάσταση στην έννοια του όρου 

«έλεγχος» του αριθμού 149 (δεύτερη γραμμή) με τον 

αριθμό 148. 

  

 (γ) Με την αντικατάσταση στην έννοια του όρου «κλάδος 

ασφάλισης υγείας» της λέξης «και» (πέμπτη γραμμή) 

με τις λέξεις «οι οποίες» και με τη διαγραφή των 

λέξεων «οι οποίες» στην έκτη γραμμή. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 12 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 12 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη μετά το εδάφιο (2) της ακόλουθης επιφύλαξης: 

  

 «Νοείται ότι σε περίπτωση που έχει συναφθεί ασφαλιστική 

σύμβαση ή έχει εκδοθεί ασφαλιστήριο από ασφαλιστική 

επιχείρηση που δεν κατέχει άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών 

εργασιών, η σύμβαση ή το ασφαλιστήριο δεν καθίσταται 

άκυρο και η εν λόγω ασφαλιστική επιχείρηση δεν 

απαλλάττεται από τυχόν υποχρεώσεις της που απορρέουν 

από αυτά.» 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 21 
του βασικού 
νόμου. 

4. Η παράγραφος (ε) του εδαφίου (3) του άρθρου 21 του 

βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της λέξης 

«πέντε» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «δύο». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 26 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 26 του βασικού νόμου τροποποιείται με την 

προσθήκη μετά την παράγραφο (η) της ακόλουθης νέας 

παραγράφου (θ): 

  

 «(θ)  προκειμένου περί αντασφαλιστικής επιχείρησης, έχει 

διορίσει εντεταλμένο αναλογιστή μέσα σε προθεσμία τριάντα 

ημερών από της ενάρξεως των εργασιών της, ο οποίος 

διαθέτει τα αναγκαία προσόντα, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 97.» 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 41 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το εδάφιο (1) του άρθρου 41 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη μετά την παράγραφο (η) της 

ακόλουθης νέας παραγράφου (θ): 

  

 «(θ) σε περίπτωση κατά την οποία υφίστανται στενοί δεσμοί, 

εν τη εννοία του εδαφίου (4) του άρθρου 39, μεταξύ της 

κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας ή της αλλοδαπής 

ασφαλιστικής επιχείρησης και άλλων φυσικών ή νομικών 

προσώπων και ο Έφορος κρίνει ότι οι δεσμοί αυτοί 

παρεμποδίζουν ή δυσχεραίνουν την αποτελεσματική άσκηση 

εποπτείας ή οι νομοθετικές, κανονιστικές ή διοικητικές 

διατάξεις, οι ισχύουσες σε κράτους που δεν είναι Κράτος 

Μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., στο οποίο υπάγονται ένα ή 

περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,  με τα οποία η 

κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία ή η αλλοδαπή ασφαλιστική 

επιχείρηση έχει στενούς δεσμούς, παρεμποδίζουν ή 

δυσχεραίνουν την άσκηση αποτελεσματικής εποπτείας από 

τον Έφορο.» 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 71 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 71 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) Με την κατάργηση του εδαφίου (3), την αναρίθμηση 

του εδαφίου (2) σε (3) και την εισαγωγή του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (2): 

  

 «(2) Σε έκτακτες περιπτώσεις, εάν κατά την κρίση 

του Εφόρου η οικονομική κατάσταση της εταιρείας 

ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω, ο Έφορος 

μπορεί επίσης να περιορίσει ή να απαγορεύσει την 

ελεύθερη διάθεση των στοιχείων ενεργητικού της 

εταιρείας.» 
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 (β) Με την αναρίθμηση των εδαφίων (4) και (5), σε (5) και 

(6) και με την εισαγωγή του ακόλουθου νέου εδαφίου 

(4): 

  

 «(4) Στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο 

(3), ο Έφορος μπορεί επιπρόσθετα να περιορίσει ή να 

απαγορεύσει την ελεύθερη διάθεση των στοιχείων 

ενεργητικού της εταιρείας.  Μέσα στα πλαίσια της 

εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο 

Έφορος μπορεί επιπλέον να προβεί στη λήψη κάθε 

άλλου μέτρου που κρίνει αναγκαίο για την προστασία 

των συμφερόντων των δικαιούχων του 

ασφαλίσματος.» 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 83 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 83 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) Με την προσθήκη μετά το εδάφιο (1) της ακόλουθης 

επιφύλαξης: 

  

 «Νοείται ότι, στην περίπτωση αντασφαλιστικής 

εταιρείας, το Μητρώο Επενδύσεων συνοδευόμενο 

από κατάσταση κατά τον καθορισμένο τύπο, σε σχέση 

με την εκτίμηση των τεχνικών αποθεμάτων της 

εταιρείας, υποβάλλεται στον Έφορο εντός έξι 

εβδομάδων από τη λήξη κάθε τριμηνίας από την 

έναρξη του οικονομικού της έτους.» 

  

 (β) Με την προσθήκη μετά την επιφύλαξη του εδαφίου 

(2), της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

  

 «Νοείται περαιτέρω ότι, το Μητρώο Επενδύσεων 

αντασφαλιστικής εταιρείας που αφορά τη δεύτερη 

τριμηνία και την τελευταία τριμηνία κάθε οικονομικού 
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έτους, θα είναι ελεγμένο και υπογεγραμμένο από τους 

εγκεκριμένους ελεγκτές της εταιρείας, και θα 

υποβάλλεται εντός επτά εβδομάδων από τη λήξη της 

πιο πάνω τριμηνίας.» 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 85 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 85 του βασικού νόμου τροποποιείται ως 

ακολούθως: 

 

(α) Με την προσθήκη μετά το εδάφιο (3) της ακόλουθης 

επιφύλαξης: 

  

 «Νοείται ότι, το Μητρώο Επενδύσεων που αφορά στη 

δεύτερη τριμηνία και την τελευταία τριμηνία κάθε 

οικονομικού έτους, θα είναι ελεγμένο και 

υπογεγραμμένο από τους εγκεκριμένους ελεγκτές της 

επιχείρησης και θα υποβάλλεται εντός πέντε 

εβδομάδων από τη λήξη της πιο πάνω τριμηνίας.» 

  

 (β) Με την προσθήκη του ακόλουθου νέου εδαφίου (4): 

  

 «(4) Στην περίπτωση αλλοδαπής αντασφαλιστικής 

επιχείρησης, το προβλεπόμενο στο εδάφιο (1) του 

άρθρου 83, Μητρώο Επενδύσεων, υποβάλλεται εντός 

επτά εβδομάδων από τη λήξη κάθε τριμηνίας από την 

έναρξη του οικονομικού της έτους.  Με το Μητρώο 

Επενδύσεων συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, 

κατά τα οριζόμενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 83, που 

υπογράφεται από το γενικό αντιπρόσωπο της 

επιχείρησης αυτής στη ∆ημοκρατία και ένα από τους 

διοικητικούς της συμβούλους: 

 

Νοείται ότι, το Μητρώο Επενδύσεων που αφορά στη 

δεύτερη τριμηνία και την τελευταία τριμηνία κάθε 

οικονομικού έτους, θα είναι ελεγμένο και 
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υπογεγραμμένο από τους εγκεκριμένους ελεγκτές της 

επιχείρησης, και θα υποβάλλεται εντός οκτώ 

εβδομάδων από τη λήξη της πιο πάνω τριμηνίας.» 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 134 
του βασικού 
νόμου. 

10. Το εδάφιο (6) του άρθρου 134 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με τη διαγραφή της τελείας στο τέλος του εδαφίου, 

την αντικατάστασή της με κόμμα και την προσθήκη της ακόλουθης 

φράσης και επιφύλαξης: 

  

 «αφού αφαιρεθούν τα ιατρικά έξοδα που η κυπριακή 

ασφαλιστική εταιρεία ή άλλη ασφαλιστική επιχείρηση 

διενήργησε τα οποία σχετίζονται άμεσα με τη σύμβαση: 

 

Νοείται ότι, σε περίπτωση που το ύψος των ιατρικών εξόδων 

είναι μεγαλύτερο από το συνολικό ύψος των ασφαλίστρων 

που έχουν καταβληθεί, τη διαφορά θα την επωμίζεται η 

ασφαλιστική εταιρεία ή επιχείρηση.» 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 194 
του βασικού 
νόμου. 

11. Το άρθρο 194 του βασικού νόμου διαγράφεται και 

αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: 

  
 «194.  Ο Έφορος έχει εξουσία να απαιτήσει την επίσπευση 

της κατάθεσης: 

  

 (α) των προβλεπομένων στο άρθρο 90 εγγράφων, κατά 

τρεις το πολύ μήνες πριν από την προβλεπόμενη στο 

άρθρο αυτό προθεσμία, νοουμένου ότι θα παρασχεθεί 

στην ενδιαφερόμενη ασφαλιστική εταιρεία ή 

επιχείρηση, χρόνος ενός τουλάχιστο μηνός ή δύο το 

πολύ μηνών προς κατάθεση των εγγράφων και 

  

 (β) των προβλεπομένων στο άρθρο 92 εγγράφων κατά 

τρεις το πολύ μήνες πριν από την προβλεπόμενη στο 

άρθρο αυτό προθεσμία, νοουμένου ότι θα παρασχεθεί 
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στην ενδιαφερόμενη ασφαλιστική εταιρεία ή 

επιχείρηση χρόνος ενός τουλάχιστο μηνός προς 

κατάθεση των εγγράφων: 

  

 Νοείται ότι, ο Έφορος δύναται να απαιτήσει όπως τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο (β) έγγραφα 

ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή κατά τον 

καθορισμένο με Κανονισμούς τρόπο.» 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 196 
του βασικού 
νόμου. 

12. Το εδάφιο (2) του άρθρου 196 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την προσθήκη των ακόλουθων επιφυλάξεων: 

  
 «Νοείται ότι, οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο 

(1) και στο παρόν εδάφιο, περιλαμβάνουν οποιουσδήποτε 

λογαριασμούς, εκθέσεις ή καταστάσεις της ασφαλιστικής 

εταιρείας ή επιχείρησης: 

  

 Νοείται περαιτέρω ότι, ο Έφορος δύναται να απαιτήσει όπως 

τα έγγραφα που αναφέρονται στην ανωτέρω επιφύλαξη 

ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή κατά τον καθορισμένο 

με Κανονισμούς τρόπο.» 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 201 
του βασικού 
νόμου. 

13. Το εδάφιο (1) του άρθρου 201 του βασικού νόμου 

τροποποιείται με την αντικατάσταση των λέξεων «άλλης κύρωσης» 

(πρώτη γραμμή) με τις λέξεις «διοικητικού προστίμου». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 220 
του βασικού 
νόμου. 

14. Το άρθρο 220 του βασικού νόμου τροποποιείται ως εξής: 

 

(α) Με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) με το ακόλουθο 

νέο εδάφιο: 

  

 «(1) Στις υφιστάμενες κατά την 1η Ιανουαρίου 2003 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις, παρέχεται προθεσμία 

μέχρι την 31η ∆εκεμβρίου 2003 προς συμμόρφωση 
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προς τις διατάξεις των παραγράφων (β) και (θ) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 21 και της παραγράφου (δ) 

του άρθρου 26. 

  

 (β) Με την προσθήκη σ’ αυτό του ακόλουθου νέου 

εδαφίου (5): 

  

 «(5) Προκειμένου περί της προϋποθέσεως για 

διορισμό εντεταλμένου αναλογιστή που τίθεται στην 

παράγραφο (ιβ) του εδαφίου (1) του άρθρου 21 και 

στην παράγραφο (θ) του άρθρου 26, οι υφιστάμενες 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις δύνανται να 

διατηρήσουν τον αναλογιστή που έχουν ήδη διορίσει.»

  

Τροποποίηση 
του Τέταρτου 
Παραρτήματος 
του βασικού 
νόμου. 

15. Η υποπαράγραφος (α) της παραγράφου 5 του Μέρους Β 

(Τρόπος Υπολογισμού Τεχνικών Αποθεμάτων Κλάδου Ζωής) του 

Μέρους Ι (Τρόπος Υπολογισμού Τεχνικών Αποθεμάτων) του 

Τέταρτου Παραρτήματος τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος 

του κειμένου της ακόλουθης επιφύλαξης: 

  

 «Νοείται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις και νοουμένου ότι 

εξασφαλίζεται η εκ των προτέρων γραπτή έγκριση του 

Εφόρου, το προαναφερόμενο ποσοστό του τρία και μισό τοις 

εκατό (3.5%) μπορεί να αυξηθεί μέχρι πέντε τοις εκατό 

(5%).» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.01.154.2003 
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