
 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΚΑΙ 2003 

 

 

 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας με τίτλο -  
  
 «Οδηγία 2002/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2002 για την τροποποίηση της 

Οδηγίας 79/267/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις 

περιθωρίου φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής» 

(EE L 77 της 20/3/2002, σ. 11), και  
  
 «Οδηγία 2002/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Μαρτίου 2002 για την τροποποίηση της 

Οδηγίας 73/239/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις 

περιθωρίου φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζημιών» 

(EE L 77 της 20/3/2002, σ. 17), 
  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός  

τίτλος. 

 

 
35(Ι) του 2002 

141(Ι) του 2003 

165 (Ι) του 2003 

69(Ι) του 2004. 

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

Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων 

(Τροποποιητικός) Νόμος (Αρ. 2) του 2004 και θα διαβάζεται μαζί με 

τους περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων 

Συναφών Θεμάτων Νόμους του 2002 και 2004 (που στο εξής θα 

αναφέρονται 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 έως (Αρ. 2) του 2004. 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 2 του  
2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται - 

βασικού νόμου.  (α) με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του 
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ακόλουθου νέου όρου και της ερμηνείας του: 
   
   «”Eurostat” σημαίνει τη Στατιστική Υπηρεσία της 

Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που είναι 

αρμόδια για την εκτέλεση των καθηκόντων που 

ανατίθενται στην Επιτροπή σχετικά με την παραγωγή 

κοινοτικών στατιστικών·»· 
   
  (β) με την προσθήκη στην ερμηνεία του όρου «ελάχιστο 

περιθώριο φερεγγυότητας», αμέσως πριν την λέξη 

«σημαίνει» (πρώτη γραμμή»), των λέξεων «ή κατά 

ταυτόσημη έννοια, «απαιτούμενο περιθώριο 

φερεγγυότητας». 
  
Τροποποίηση του 

άρθρου 21 του 

βασικού νόμου. 

3. Το άρθρο 21 του βασικού νόμου τροποποιείται με την  

αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) με την 

ακόλουθη νέα παράγραφο (γ): 
   
  «(γ) Η εταιρεία κατέχει ελάχιστο όριο εγγυητικού κεφαλαίου, το 

οποίο καθορίζεται ως ακολούθως: 
   
 

 

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Πρώτο 

Παράρτημα, 

Μέρος Α. 

(i)  Τηρουμένων των διατάξεων της 

υποπαραγράφου (iv), το ισότιμο σε λίρες 

Κύπρου των τριών εκατομμυρίων Ευρώ 

(Є3.000.000) προκειμένου περί εταιρείας 

που ασκεί ασφαλίσεις του Κλάδου Γενικής 

Φύσεως και παρέχει κάλυψη σε έναν ή 

περισσότερους κινδύνους που 

περιλαμβάνονται στους κλάδους 10 έως 15 

που αναφέρονται στο Μέρος Α του Πρώτου 

Παραρτήματος·  

 
 

 
  

 
(ii) τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 
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Πρώτο 

Παράρτημα, 

Μέρος Α. 

(iv), το ισότιμο σε λίρες Κύπρου των δύο 

εκατομμυρίων Ευρώ (Є2.000.000) 

προκειμένου     περί     εταιρείας   που   ασκεί 

ασφαλίσεις του Κλάδου Γενικής Φύσεως     

και   παρέχει   κάλυψη  σε  έναν  ή  

περισσότερους κινδύνους που 

περιλαμβάνονται στους κλάδους 1 έως 9 ή 

στους κλάδους 16 έως 18 που αναφέρονται 

στο Μέρος Α του Πρώτου Παραρτήματος· 

 

(iii) τηρουμένων των διατάξεων της 

υποπαραγράφου (iv), το ισότιμο σε λίρες 

Κύπρου των τριών εκατομμυρίων Ευρώ 

(Є3.000.000) προκειμένου περί εταιρείας 

που ασκεί ασφαλίσεις του Κλάδου Ζωής· 
   (iv) τα ποσά που καθορίζονται στις  

υποπαραγράφους (i), (ii) και (iii) 

αναθεωρούνται κάθε έτος, σύμφωνα με τις 

μεταβολές του ευρωπαϊκού δείκτη τιμών 

καταναλωτή που περιλαμβάνει όλα τα κράτη 

μέλη και δημοσιεύεται από την Eurostat, 

προσαρμόζονται αυτομάτως, στις 20 

Σεπτεμβρίου κάθε έτους, αυξάνοντας το 

βασικό ποσό σε Ευρώ κατά το ποσοστό 

μεταβολής του δείκτη, από την 20η Μαρτίου 

2002 μέχρι την ημερομηνία αναθεώρησης, 

και στρογγυλοποιούνται στο ανώτερο 

πολλαπλάσιο του ισότιμου σε λίρες Κύπρου 

των εκατό χιλιάδων Ευρώ (Є100.000), 

νοουμένου ότι η προσαρμογή αυτή δεν 

λαμβάνει χώρα εάν το ποσοστό μεταβολής 

είναι μικρότερο του πέντε τοις εκατόν από 

την τελευταία αναπροσαρμογή: 
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   Νοείται ότι, στην περίπτωση ταυτόχρονης άσκησης 

ασφαλιστικών εργασιών στους κλάδους ή κινδύνους που 

αναφέρονται στις υποπαραγράφους (i) και (ii), τότε, ως ελάχιστο 

όριο εγγυητικού κεφαλαίου της ασφαλιστικής εταιρείας, όπως το 

εγγυητικό αυτό κεφάλαιο προβλέπεται στο άρθρο 69, 

καθορίζεται το μεγαλύτερο από τα προβλεπόμενα στις 

υποπαραγράφους αυτές ποσά.». 
   
Τροποποίηση του 

άρθρου 22 του 

βασικού νόμου. 

4.  Το άρθρο 22 του βασικού νόμου τροποποιείται - 

  
  (α)  Με την αντικατάσταση της παραγράφου (γ) του εδαφίου 

(2) με την ακόλουθη νέα παράγραφο:  
   
   «(γ)  των οποίων, το ύψος του εισοδήματος από 

εισφορές δεν υπερβαίνει - 
   
   (i)   Αναφορικά με εργασίες του Κλάδου 

Γενικής Φύσεως, το ισότιμο σε λίρες 

Κύπρου των πέντε εκατομμυρίων Ευρώ 

(Є5.000.000) κατ’ έτος· και 

(ii)   αναφορικά με εργασίες του Κλάδου 

Ζωής, το ισότιμο σε λίρες των πέντε 

εκατομμυρίων Ευρώ (Є5.000.000) κατ’ 

έτος για τρία συνεχόμενα έτη. Στην  

περίπτωση αυτή οι διατάξεις του 

παρόντος Νόμου εφαρμόζονται από το 

επόμενο (τέταρτο) έτος.»· 
   
  (β)  με την αντικατάσταση του εδαφίου (3) με το ακόλουθο νέο 

εδάφιο: 
   «(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (2) δεν εμποδίζουν έναν 
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αλληλοασφαλιστικό οργανισμό να υποβάλλει αίτηση 

για να λάβει άδεια ασκήσεως ασφαλιστικών εργασιών 

ή να εξακολουθήσει να διαθέτει άδεια ασκήσεως 

ασφαλιστικών εργασιών βάσει του παρόντος Νόμου.»· 
   
  (γ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (3), του 

ακόλουθου νέου εδαφίου: 
   
  «(4) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου δεν 

εφαρμόζονται επί επιχειρήσεων, οι οποίες πληρούν 

σωρευτικώς τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Πρώτο Παράρτημα, 

Μέρος Α. 

(α)   Η επιχείρηση δεν ασκεί καμμιά 

ασφαλιστική εργασία στον Κλάδο Ζωής ή 

στον Κλάδο Γενικής Φύσεως, εκτός των 

εργασιών που εμπίπτουν στον κλάδο 18 

του Κλάδου Γενικής Φύσεως που 

αναφέρεται στο Μέρος Α του Πρώτου 

Παραρτήματος· 
   
  (β)   η δραστηριότητα της επιχείρησης αυτής 

περιορίζεται αποκλειστικά σε τοπικά 

πλαίσια και συνίσταται μόνο σε παροχή 

υπηρεσιών σε είδος· και 
   
  (γ)  το ετήσιο ποσό των εισφορών της 

επιχείρησης αυτής, που εισπράττονται 

βάσει της δραστηριότητας παροχής 

βοήθειας σε πρόσωπα που 

αντιμετωπίζουν δυσκολίες, δεν υπερβαίνει 

το ισότιμο σε λίρες Κύπρου των διακοσίων 

χιλιάδων Ευρώ (Є200.000).». 
Τροποποίηση του 

άρθρου 66 του 
5.  Το άρθρο 66 του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο 
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βασικού νόμου. νέο άρθρο: 
  
 «Υποχρέωση 

κυπριακής 

ασφαλιστικής 

εταιρείας προς 

σχηματισμό 

επαρκούς 

περιθωρίου 

φερεγγυότητας. 

66. Κάθε κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία έχει 

υποχρέωση να σχηματίζει και να διατηρεί, επί 

συνεχούς βάσεως, ένα επαρκές περιθώριο 

φερεγγυότητας, για το σύνολο των ασφαλιστικών 

εργασιών που ασκεί, το οποίο να αποτελείται από 

τα  περιουσιακά  της  στοιχεία,  ελεύθερα από κάθε 

προβλεπόμενη υποχρέωση, χωρίς να 

συνυπολογίζονται σ’ αυτά τα άϋλα (intangible) 

περιουσιακά της στοιχεία.». 
   
Τροποποίηση του 

άρθρου 67 του 

βασικού νόμου. 

6.  Το άρθρο 67 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη 

αμέσως μετά το εδάφιο (2) του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

  
  

Πέμπτο 

Παράρτημα, 

Μέρος Β. 

 

«(3) Τα ποσά, που αναφέρονται στην παράγραφο 

(2) του Μέρους Β του Πέμπτου Παραρτήματος, 

αναθεωρούνται κάθε έτος, σύμφωνα με τις 

μεταβολές του ευρωπαϊκού δείκτη τιμών 

καταναλωτή που περιλαμβάνει όλα τα κράτη μέλη 

και δημοσιεύεται από την Eurostat, και  

προσαρμόζονται αυτομάτως στις 20 Σεπτεμβρίου 

κάθε έτους, αυξάνοντας το βασικό ποσό σε λίρες 

Κύπρου κατά το ποσοστό μεταβολής του δείκτη, 

από την 20η Μαρτίου 2002 μέχρι την ημερομηνία 

αναθεώρησης, και, ακολούθως στρογγυλοποιούνται 

στο ανώτερο πολλαπλάσιο του ισότιμου σε λίρες 

Κύπρου των εκατό χιλιάδων Ευρώ (Є100.000), 

νοουμένου ότι η προσαρμογή αυτή δεν λαμβάνει 

χώρα, εάν το ποσοστό μεταβολής είναι μικρότερο 

του πέντε τοις εκατόν από την τελευταία 

αναπροσαρμογή.» 
Τροποποίηση του 7.  Το άρθρο 69 του βασικού νόμου διαγράφεται και αντικαθίσταται 
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άρθρου 69 του 

βασικού νόμου. 
με το ακόλουθο νέο άρθρο: 

   
 «Εγγυητικό 

κεφάλαιο. 
69.-(1) Το εγγυητικό κεφάλαιο, το οποίο κάθε 

κυπριακή ασφαλιστική εταιρεία οφείλει να κατέχει, 

συνίσταται στο ένα τρίτο του απαιτούμενου 

περιθωρίου φερεγγυότητάς της, όπως αυτό 

καθορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 67, 

προκειμένου περί ασφαλιστικής εταιρείας που ασκεί 

εργασίες στον Κλάδο Γενικής Φύσεως, και στο 

εδάφιο (2) του άρθρου 68, προκειμένου περί 

ασφαλιστικής εταιρείας που ασκεί εργασίες στον 

Κλάδο Ζωής: 
   
   Νοείται ότι, το εγγυητικό αυτό κεφάλαιο, δεν 

επιτρέπεται να είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο 

όριο που καθορίζεται στις υποπαραγράφους (i) και 

(ii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 

21, προκειμένου περί ασφαλιστικής εταιρείας που 

ασκεί εργασίες στον Κλάδο Γενικής Φύσεως, ή το 

ελάχιστο όριο που καθορίζεται στην υποπαράγραφο 

(iii) της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) του άρθρου 

21, προκειμένου περί ασφαλιστικής εταιρείας που 

ασκεί εργασίες στον Κλάδο Ζωής. 
   
  (2) Το εγγυητικό κεφάλαιο απαρτίζεται- 
   
  

 

 

 

 

 

Πέμπτο  

 (α)  Προκειμένου περί ασφαλιστικής 

εταιρείας που ασκεί εργασίες στον 

Κλάδο Γενικής Φύσεως, από τα 

στοιχεία που καθορίζονται στις 

παραγράφους   (1),   (3),   (4), (7)       

και  (8)  του   Μέρους   Α   του Πέμπτου  
 Παράρτημα,   Παραρτήματος και, κατόπιν 
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Μέρος Α. συγκατάθεσης του Εφόρου, από τα 

στοιχεία της παραγράφου (6) του 

Μέρους Α του ίδιου Παραρτήματος· 
    
  

 

 

 

 

 

΄Εκτο 

Παράρτημα, 

Μέρος Α. 

 

 (β) προκειμένου περί ασφαλιστικής 

εταιρείας που ασκεί εργασίες στον 

Κλάδο Ζωής, από τα στοιχεία που 

καθορίζονται  στις παραγράφους (1), 

(3), (4),  (5),  (7)  και  (8)  του  Μέρους Α 

του Έκτου Παραρτήματος και, κατόπιν 

συγκατάθεσης του Εφόρου, από τα 

στοιχεία της παραγράφου (6) του 

Μέρους Α του ίδιου Παραρτήματος.». 
   
Τροποποίηση του 

άρθρου 71 του 

βασικού νόμου. 

8.-(1) Το άρθρο 71 του βασικού νόμου τροποποιείται - 

  (α)  Με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (1), των λέξεων 

«δύναται να απαιτήσει» (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη 

«απαιτεί»· 
   
  (β)  με την αντικατάσταση, στο εδάφιο (3), των λέξεων 

«δύναται να απαιτήσει» (τέταρτη γραμμή) με τη λέξη 

«απαιτεί»· 
   
  (γ) με την αναρίθμηση των υφιστάμενων εδαφίων (5) και 

(6) σε εδάφια (6) και (7) αντίστοιχα· 
   
  (δ) με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4), του 

ακόλουθου νέου εδαφίου (5): 
   
   «(5) Σε περίπτωση, κατά την οποία ο ΄Εφορος 

διαπιστώσει ότι η προσαρμοσμένη φερεγγυότητα 

κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας είναι αρνητική κατά 
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τα οριζόμενα στο άρθρο 70Α, δύναται να απαιτήσει 

από την εν λόγω εταιρεία την κατάρτιση ενός 

προγράμματος οικονομικής ανασυγκρότησης, το 

οποίο υποβάλλεται στον ίδιο προς έγκριση.». 
  
Προσθήκη νέου 

άρθρου 71Α  

του βασικού 

νόμου. 

9.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την έκθεση μετά το άρθρο 71, 

του ακόλουθου νέου άρθρου 71Α: 

   
 «Πρόγραμμα 

χρηματοοικο-

νομικής 

ανάκαμψης. 

71Α.-(1) Σε περίπτωση, κατά την οποία, σύμφωνα 

με την εκτίμηση του Εφόρου, τα δικαιώματα των 

κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων διακυβεύονται, 

ο Έφορος δύναται, τηρουμένων των διατάξεων του 

εδαφίου (3), να απαιτήσει από την κυπριακή 

ασφαλιστική εταιρεία την κατάρτιση και εφαρμογή 

προγράμματος οικονομικής ανάκαμψης, το οποίο θα 

περιλαμβάνει στοιχεία ή αποδείξεις, τουλάχιστον για 

τις τρεις επόμενες εταιρικές χρήσεις, ως ακολούθως: 
    
   (α)  Τις προβλέψεις σχετικά με τα έξοδα 

διαχείρισης, ιδίως τα τρέχοντα γενικά 

έξοδα και τις προμήθειες· 
    
   (β)  σχέδιο, στο οποίο εμφανίζονται 

λεπτομερώς οι προβλέψεις εσόδων και 

εξόδων, τόσο για τις δραστηριότητες 

πρωτασφάλισης και τις αποδοχές 

αντασφάλισης, όσο και για τις εκχωρήσεις 

αντασφάλισης· 
    
   (γ) τον προβλεπόμενο ισολογισμό· 
    
    
   (δ) τις προβλέψεις σχετικά με τα 
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χρηματοπιστωτικά μέσα που προορίζονται 

να καλύψουν τις ανειλημμένες 

υποχρεώσεις και το απαιτούμενο 

περιθώριο φερεγγυότητας· 
    
   (ε) τη συνολική πολιτική στον τομέα της 

αντασφάλισης. 
   
  (2) Σε περίπτωση που τα δικαιώματα των 

κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων διακυβεύονται, 

λόγω επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης της 

εταιρείας, ο Έφορος δύναται να επιβάλλει τον 

σχηματισμό και την διατήρηση υψηλότερου 

απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας, έτσι ώστε 

να διασφαλίζεται ότι η ασφαλιστική εταιρεία θα είναι 

σε θέση να ανταποκριθεί, σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, στις απαιτήσεις φερεγγυότητας:  
   
  Νοείται ότι, το επίπεδο του εν λόγω υψηλότερου 

απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας βασίζεται 

στο πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης, κατά τα 

οριζόμενα στο εδάφιο (1). 
   
  (3) Ο Έφορος δύναται να επανεκτιμά και να 

μειώνει την αξία όλων των επιλέξιμων στοιχείων για 

τον υπολογισμό του διαθέσιμου περιθωρίου 

φερεγγυότητας, ιδίως όταν έχει επέλθει σημαντική 

μεταβολή στην αγοραία αξία των εν λόγω στοιχείων 

από τη λήξη της τελευταίας εταιρικής χρήσης. 
   
  (4) Ο Έφορος δύναται να περιορίζει τη μείωση 

βάσει της αντασφάλισης του περιθωρίου 

φερεγγυότητας, όπως αυτό καθορίζεται, ανάλογα με 
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την περίπτωση, στο εδάφιο (2) του άρθρου 67 ή στο 

εδάφιο (2) του άρθρου 68, εφόσον- 
   
   (α) Μεταβλήθηκε σημαντικά, από την 

τελευταία εταιρική χρήση, η φύση ή η 

ποιότητα των συμβολαίων 

αντασφάλισης· και, 
    
   (β) στο πλαίσιο των συμβολαίων 

αντασφάλισης, η μεταβίβαση κινδύνου 

είναι ανύπαρκτη ή ελάχιστη. 
    
  (5) Σε περίπτωση, κατά την οποία ο Έφορος έχει 

ζητήσει πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης από την 

ασφαλιστική εταιρεία δυνάμει του εδαφίου (1), δεν 

εκδίδει πιστοποιητικό σύμφωνα με το άρθρο 33 ή το 

άρθρο 36 για όσο διάστημα κρίνει ότι τα δικαιώματα 

των κατόχων ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

απειλούνται κατά την έννοια του εδαφίου (1).». 
   
Τροποποίηση  

του άρθρου 92 

του βασικού 

νόμου. 

10.  Το άρθρο 92 του βασικού νόμου τροποποιείται με την, στο 

τέλος του εδαφίου (2), αντικατάσταση της τελείας με άνω και κάτω 

τελεία και στη συνέχεια προσθήκη της ακόλουθης νέας επιφύλαξης: 

  
   «Νοείται ότι, μαζί με τις πιο πάνω αναφερόμενες 

καταστάσεις συνυποβάλλονται, εφόσον συντρέχει περίπτωση, 

και οι καταστάσεις προσαρμοσμένης φερεγγυότητας κατά τα 

οριζόμενα στα άρθρα 70Α και 70Β.». 
  
Αντικατάσταση 

του Πέμπτου και 

΄Εκτου 

Παραρτήματος 

του βασικού 

11. Το Πέμπτο και το ΄Εκτο Παράρτημα του βασικού νόμου 

αντικαθίστανται με τα ακόλουθα νέα Παραρτήματα Πέμπτο και ΄Εκτο 

αντίστοιχα: 

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3833, 8/4/2004 70(I)/2004



 

 

12 

 

νόμου. 
  
 «ΠΕΜΠΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

(άρθρο 67) 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ 

 
ΜΕΡΟΣ Α  
ΣΥΝΘΕΣΗ 

  
 Η σύνθεση του περιθωρίου φερεγγυότητας (διαθέσιμο περιθώριο 

φερεγγυότητας) που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 67, σ’ ότι 

αφορά τις εργασίες κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας ή και 

αλληλοασφαλιστικού οργανισμού καλουμένων από κοινού στο 

παρόν Παράρτημα ως «ασφαλιστική επιχείρηση» στον Κλάδο 

Γενικής Φύσεως, απαρτίζεται από τα ακόλουθα στοιχεία: 
  
 (1) Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ή εάν πρόκειται για 

αλληλοασφαλιστικό οργανισμό, το αλληλοασφαλιστικό ποσό που 

αρχικά έχει καταβληθεί αφού προστεθούν οι λογαριασμοί των 

μελών, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τα πιο κάτω κριτήρια: 
   
  (α) οι καταστατικές του διατάξεις προβλέπουν ότι από τους 

λογαριασμούς αυτούς μπορούν να γίνονται πληρωμές 

στα μέλη, μόνο εφόσον αυτό δεν προκαλεί πτώση του 

διαθέσιμου περιθωρίου φερεγγυότητας κάτω του 

απαιτούμενου επιπέδου ή εάν, μετά από τη διάλυση του 

οργανισμού, έχουν εξοφληθεί όλα τα χρέη του 

οργανισμού· 
   
  (β) οι καταστατικές του διατάξεις προβλέπουν, όσον αφορά 

οποιαδήποτε πληρωμή που αναφέρεται στην 

υποπαράγραφο (α) για άλλους λόγους εκτός από τον 

ατομικό τερματισμό της ιδιότητας του μέλους, ότι ο 
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Έφορος ενημερώνεται τουλάχιστο πριν από ένα μήνα 

και ότι μπορεί, εντός της περιόδου αυτής, να 

απαγορεύσει την πληρωμή· 
   
  (γ) οι σχετικές καταστατικές του διατάξεις μπορούν να 

τροποποιηθούν μόνο αφού ο Έφορος δηλώσει ότι δεν 

έχει αντίρρηση για την τροποποίηση, με την επιφύλαξη 

των κριτηρίων που απαριθμούνται στις υποπαραγράφους 

(α) και (β)· 
   
 (2) Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης της ασφαλιστικής 

επιχείρησης προς τον Έφορο και μετά από γραπτή συγκατάθεση 

του Εφόρου,  το ήμισυ του μη καταβεβλημένου μετοχικού 

κεφαλαίου ή αρχικού αλληλοασφαλιστικού ποσού, εφόσον το ποσό 

που έχει καταβληθεί ανέρχεται στο 25% του μετοχικού κεφαλαίου ή 

τέτοιου αρχικού αλληλοασφαλιστικού ποσού, μέχρι ποσοστού 50% 

του μικρότερου ποσού μεταξύ του διαθέσιμου περιθωρίου 

φερεγγυότητας και του ελαχίστου περιθωρίου φερεγγυότητας. 
  
 (3) Τα αποθεματικά (προβλεπόμενα από τον παρόντα Νόμο 

και ελεύθερα) που δεν αντιστοιχούν σε υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από ασφαλιστήρια· 
  
 (4) Τα κέρδη ή τις ζημιές που μεταφέρονται  στο νέο οικονομικό 

έτος μετά την αφαίρεση των μερισμάτων που θα καταβληθούν. 
  
 (5) Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης της ασφαλιστικής 

επιχείρησης προς τον Έφορο και μετά από γραπτή συγκατάθεση 

του Εφόρου, οι συμπληρωματικές εισφορές που είναι δυνατό να 

απαιτήσουν οι αλληλοασφαλιστικοί οργανισμοί που εισπράττουν 

μεταβλητές εισφορές από τα μέλη τους μέσω προσκλήσεων για 

την καταβολή συμπληρωματικών εισφορών για το συγκεκριμένο 

οικονομικό έτος, μέχρι το μισό της διαφοράς μεταξύ των 
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μεγίστων εισφορών που μπορεί να απαιτηθούν και των πράγματι 

καταβληθεισών  εισφορών, υπό τον όρο ότι δεν υπερβαίνουν το 50% 

του μικρότερου ποσού μεταξύ του διαθεσίμου περιθωρίου 

φερεγγυότητας και του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας: 
  
  Νοείται ότι, ο ΄Εφορος καθορίζει σε Οδηγίες, που εκδίδει 

δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 70, τις κατευθυντήριες 

γραμμές που θέτουν τις προϋποθέσεις, βάσει των οποίων μπορούν 

να γίνονται αποδεκτές συμπληρωματικές συνεισφορές. 
  
 (6) Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης της ασφαλιστικής 

επιχείρησης προς τον Έφορο και μετά από γραπτή συγκατάθεση 

του Εφόρου, τα καθαρά αφανή αποθέματα (hidden reserves) που 

προκύπτουν λόγω χαμηλότερης εκτίμησης στοιχείων του 

ενεργητικού, στο βαθμό που τα καθαρά αποθέματα αυτά δεν είναι  

ασυνήθιστης φύσεως· 
  
 (7) Νοουμένου ότι εξασφαλίζεται γραπτή έγκριση του Εφόρου, το 

σωρευτικό προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο και τα δάνεια μειωμένης 

διασφάλισης, μπορούν να περιληφθούν μόνο μέχρι ποσοστού 50% 

του μικρότερου ποσού μεταξύ του διαθέσιμου περιθωρίου 

φερεγγυότητας και του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας, 

από το οποίο όχι περισσότερο από 25% αποτελείται από δάνεια 

μειωμένης διασφάλισης με καθορισμένη λήξη ή σωρευτικό 

προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο με καθορισμένη διάρκεια, 

νοουμένου ότι σε περίπτωση εκκαθάρισης της ασφαλιστικής 

επιχείρησης, υπάρχουν δεσμευτικές συμφωνίες, βάσει των οποίων, 

τα δάνεια μειωμένης διασφάλισης ή το προνομιούχο μετοχικό 

κεφάλαιο, κατατάσσονται μετά τις απαιτήσεις όλων των άλλων 

πιστωτών και δεν εξοφλούνται παρά μόνο μετά την εξόφληση όλων 

των άλλων χρεών που εκκρεμούν κατά το χρόνο αυτό· 
  
 Στην περίπτωση δανείων μειωμένης διασφάλισης, αυτά πρέπει να 
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πληρούν επιπρόσθετα τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
   
  (α) να μην προέρχονται από οποιαδήποτε θυγατρική εταιρεία 

ή από εταιρεία που ελέγχεται από την ασφαλιστική 

επιχείρηση και να μην αποτελούν επένδυση τεχνικών 

αποθεμάτων οποιασδήποτε ασφαλιστικής επιχείρησης 

που τα χορήγησε ή στοιχείο περιθωρίου φερεγγυότητας 

της ασφαλιστικής αυτής επιχείρησης. Οποιαδήποτε τέτοια 

δάνεια αναλύονται σε σημείωμα που επισυνάπτεται στις 

οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης, διαχωρίζοντας 

τα κατά δανειστή· 
   
  (β) να λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ποσά που έχουν 

πράγματι καταβληθεί· 
   
  (γ) η αρχική διάρκεια των δανείων με καθορισμένη λήξη 

πρέπει να είναι τουλάχιστο πενταετής. Το αργότερο ένα 

χρόνο πριν από την ημερομηνία αποπληρωμής, η 

ασφαλιστική επιχείρηση υποβάλλει στον Έφορο για 

έγκριση σχέδιο, που ορίζει με ποιο τρόπο το διαθέσιμο 

περιθώριο φερεγγυότητας θα διατηρηθεί ή θα αυξηθεί 

στο απαιτούμενο επίπεδο κατά την ημερομηνία 

αποπληρωμής του δανείου, εκτός εάν το ποσό μέχρι το 

οποίο το δάνειο μπορεί να καταταχθεί ως συστατικό 

μέρος του διαθεσίμου περιθωρίου φερεγγυότητας, 

μειώνεται σταδιακά κατά τα τελευταία πέντε τουλάχιστο 

χρόνια πριν από την ημερομηνία αποπληρωμής. Ο 

Έφορος δύναται να επιτρέψει την εξόφληση των δανείων 

αυτών πριν από τη λήξη τους, εφόσον υποβληθεί η 

σχετική αίτηση από την εκδότρια ασφαλιστική επιχείρηση 

και, εφόσον το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας της 

δε θα είναι κατώτερο του απαιτούμενου επιπέδου· 
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  (δ) τα δάνεια μη καθορισμένης λήξης εξοφλούνται μόνο με 

πενταετή προειδοποίηση, εκτός εάν δεν θεωρούνται 

πλέον ως συστατικό μέρος του διαθέσιμου περιθωρίου 

φερεγγυότητας ή εκτός εάν έχει προηγουμένως 

εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη του Εφόρου για την 

πρόωρη εξόφληση τους. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η 

ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει τον Έφορο 

τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την προτεινόμενη 

ημερομηνία εξόφλησης, υποδεικνύοντας το διαθέσιμο 

περιθώριο φερεγγυότητας και το απαιτούμενο περιθώριο 

φερεγγυότητας της πριν και μετά την εξόφληση αυτή. Ο 

Έφορος επιτρέπει την εξόφληση μόνον εάν το διαθέσιμο 

περιθώριο φερεγγυότητας της ασφαλιστικής επιχείρησης 

δε θα είναι κατώτερο του απαιτούμενου επιπέδου· 
   
  (ε) η σύμβαση χορήγησης του δανείου δεν πρέπει να 

περιλαμβάνει ρήτρες που να προβλέπουν ότι το δάνειο 

θα καταστεί πληρωτέο πριν από τις συμφωνημένες 

ημερομηνίες εξόφλησης, εκτός από την περίπτωση, κατά 

την οποία η ασφαλιστική επιχείρηση θα τεθεί σε 

εκκαθάριση· 
   
  (στ) η σύμβαση χορήγησης του δανείου μπορεί να τροποποιηθεί 

μόνον αφού ο Έφορος δηλώσει ότι δεν αντιτίθεται στην 

προτεινόμενη τροποποίηση· 
  
 (8) Τους τίτλους χωρίς καθορισμένη λήξη και άλλους τίτλους, 

περιλαμβανομένων των σωρευτικών προνομιούχων μετοχών, εκτός 

από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο (7), μέχρι ποσοστού 

50% του μικρότερου ποσού μεταξύ του διαθέσιμου περιθωρίου 

φερεγγυότητας και του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας, 

για το σύνολο των τίτλων αυτών και των δανείων μειωμένης 

διασφάλισης που αναφέρονται στην παράγραφο (7), νοουμένου ότι 
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πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 
  
  (α) δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν με πρωτοβουλία του 

κομιστή ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του 

Εφόρου· 
   
  (β) η σύμβαση έκδοσης των τίτλων παρέχει στην 

ασφαλιστική επιχείρηση  τη  δυνατότητα να αναβάλει την 

καταβολή των τόκων του δανείου· 
   
  (γ) οι απαιτήσεις του δανειστή έναντι της ασφαλιστικής επιχεί-

ρησης πρέπει να κατατάσσονται εξ ολοκλήρου μετά τις 

απαιτήσεις όλων των άλλων πιστωτών που δεν έχουν 

μειωμένη διασφάλιση· 
   
  (δ) τα σχετικά έγγραφα με την έκδοση των τίτλων προβλέπουν 

τη δυνατότητα κάλυψης των ζημιών από το χρέος και τους 

μη καταβληθέντες τόκους, επιτρέποντας συγχρόνως τη 

συνέχιση των δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής 

επιχείρησης· 
   
  (ε) μόνο τα ποσά που έχουν πράγματι καταβληθεί 

λαμβάνονται υπόψη. 
   
 (9) Το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας μειώνεται κατά το 

ποσό των ιδίων μετοχών που κατέχει άμεσα η ασφαλιστική 

επιχείρηση. 
  
 ΜΕΡΟΣ Β 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
  
 (1) Το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας σ’ ότι αφορά την 

άσκηση εργασιών στον Κλάδο Γενικής Φύσεως καθορίζεται, είτε σε 
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σχέση με το ετήσιο ποσό των ασφαλίστρων ή των 

αλληλοασφαλιστικών εισφορών του τελευταίου οικονομικού έτους 

(πρώτο αποτέλεσμα), είτε σε σχέση με τη μέση επιβάρυνση των 

ασφαλιστικών απαιτήσεων των τριών τελευταίων οικονομικών ετών 

(δεύτερο αποτέλεσμα). Στην περίπτωση όμως επιχείρησης, η οποία 

ασκεί βασικά μόνον ένα ή περισσότερους από τους κινδύνους 

πιστώσεων, θύελλας, χαλαζιού ή παγετού, λαμβάνονται υπόψη τα 

επτά τελευταία οικονομικά έτη ως περίοδος αναφοράς του μέσου 

όρου επιβάρυνσης των ασφαλιστικών απαιτήσεων . 
  
 (2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (γ) του 

εδαφίου (1) του άρθρου 21, το ύψος του απαιτούμενου περιθωρίου 

φερεγγυότητας πρέπει να είναι ίσο με το μεγαλύτερο από τα πιο 

κάτω αποτελέσματα: 
  
  (α) Για σκοπούς υπολογισμού του πρώτου αποτελέσματος, 

λαμβάνεται υπόψη: 
   
   - είτε το ποσό των μεικτών (gross written) κατά το 

τελευταίο οικονομικό έτος εγγεγραμμένων 

ασφαλίστρων ή  αλληλοασφαλιστικών εισφορών, 

όπως υπολογίζονται κατωτέρω· είτε 
    
   - το ποσό των μεικτών δεδουλευμένων (earned) κατά 

το τελευταίο οικονομικό έτος ασφαλίστρων ή 

αλληλοασφαλιστικών εισφορών, 
   
  οποιοδήποτε από τα δύο ποσά είναι μεγαλύτερο. 
   
  Τα ασφάλιστρα ή οι εισφορές σε σχέση με τους  κλάδους  11, 

12, και 13 που απαριθμούνται στο Μέρος Α του Πρώτου 

Παραρτήματος αυξάνονται κατά 50%. 
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  Αθροίζονται τα ασφάλιστρα ή οι αλληλοασφαλιστικές εισφορές 

(συμπεριλαμβανομένων και των επιπρόσθετων δικαιωμάτων) 

που κατεβλήθησαν για πρωτασφαλίσεις κατά το τελευταίο 

οικονομικό έτος. 
   
  Στο σύνολο αυτό, προστίθεται το ποσό των αντασφαλίστρων 

που έγιναν δεκτά κατά το τελευταίο οικονομικό έτος. 
   
  Από το άθροισμα αυτό αφαιρείται το συνολικό ποσό των 

ασφαλίστρων ή αλληλοασφαλιστικών εισφορών που 

ακυρώθηκαν κατά το τελευταίο οικονομικό έτος και το συνολικό 

ποσό των φόρων και τελών που αντιστοιχούν  στα πιο πάνω 

ασφάλιστρα ή τις αλληλοασφαλιστικές εισφορές. 
   
  Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των πιο πάνω 

κατανέμεται  σε δύο μέρη, από τα οποία το πρώτο μέρος 

αντιστοιχεί σε ποσό που  δεν υπερβαίνει το ισότιμο σε λίρες 

Κύπρου των  πενήντα εκατομμυρίων Ευρώ (Є50.000.000) και το 

δεύτερο μέρος αντιστοιχεί στο υπόλοιπο ποσό. 
   
  Στο πρώτο μέρος της πιο πάνω κατανομής εφαρμόζεται το 

ποσοστό του 18%, στο δεύτερο μέρος το ποσοστό του 16% και τα 

ποσά που προκύπτουν προστίθενται. 
   
  Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των πιο πάνω 

πολλαπλασιάζεται με  τον λόγο του ποσού των απαιτήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν σε βάρος της ασφαλιστικής επιχείρησης 

μετά την αφαίρεση των αντασφαλιστικών εκχωρήσεων κατά τα 

τελευταία τρία οικονομικά έτη προς το ποσό των ακαθάριστων 

αυτών απαιτήσεων.  Ο λόγος αυτός δεν δύναται σε καμία 

περίπτωση να είναι κατώτερος του 50%. 
   
  Κατόπιν γραπτής έγκρισης του Εφόρου, οι ασφαλιστικές 
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επιχειρήσεις δύνανται να χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους 

για την ταξινόμηση των ασφαλίστρων ή των εισφορών στους 

κλάδους 11, 12 και 13 που απαριθμούνται στο Μέρος Α του 

Πρώτου Παραρτήματος. 
   
  (β) Για σκοπούς υπολογισμού του δεύτερου αποτελέσματος, 

προστίθενται τα πιο κάτω ποσά: 
 

   Ασφαλιστικές αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν για 

πρωτασφαλίσεις, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που 

πληρώθηκαν από αντασφαλίσεις εκδοχέων και 

αντεκδοχέων, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων 

οικονομικών ετών ή των επτά τελευταίων οικονομικών 

ετών όταν πρόκειται περί επιχείρησης που κατά βάση 

ασκεί ένα μόνο ή περισσότερους από τους κινδύνους 

πιστώσεως, θύελλας, χαλαζιού ή παγετού. 
   Αποζημιώσεις που έχουν καταβληθεί λόγω αποδοχής     

αντασφαλίσεων ή αντεκχωρήσεων κατά τη διάρκεια των 

ιδίων αυτών περιόδων που αναφέρονται πιο πάνω. 

 
   Προβλέψεις για εκκρεμείς ασφαλιστικές απαιτήσεις που 

δημιουργήθηκαν  στο τέλος του τελευταίου οικονομικού 

έτους, τόσο για τις πρωτασφαλίσεις, όσο και για τις 

αποδοχές αντασφαλίσεων. 
   
  Από το πιο πάνω άθροισμα, αφαιρούνται  τα ποσά των 

ανακτήσεων κατά τις περιόδους αναφοράς που αναφέρονται πιο 

πάνω. 
   
  Από το ποσό που απομένει, αφαιρείται το ποσό των 

προβλέψεων για εκκρεμείς ασφαλιστικές απαιτήσεις που  
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δημιουργήθηκαν κατά την έναρξη του δεύτερου οικονομικού 

έτους που προηγείται του τελευταίου οικονομικού έτους που 

έκλεισε, τόσο για τις πρωτασφαλίσεις, όσο και τις ληφθείσες 

αντασφαλίσεις. Εάν η καθοριζόμενη στο παρόν Παράρτημα 

περίοδος αναφοράς ισούται με επτά έτη, αφαιρείται το ποσό των 

προβλέψεων για εκκρεμείς  ασφαλιστικές απαιτήσεις, οι οποίες 

δημιουργήθηκα στην αρχή του έκτου οικονομικού έτους που 

προηγείται του τελευταίου οικονομικού έτους που έκλεισε. 
   
  Το ένα τρίτο, ή το ένα έβδομο του ποσού που προκύπτει από 

την εφαρμογή των πιο πάνω αρχών, ανάλογα με την χρονική 

περίοδο αναφοράς που ορίζεται στο παρόν Παράρτημα, 

κατανέμεται σε δύο μέρη, από τα οποία το πρώτο μέρος 

αντιστοιχεί σε ποσό που δεν υπερβαίνει το ισότιμο σε λίρες 

Κύπρου των τριάντα πέντε εκατομμυρίων Ευρώ (Є35.000.000), 

ενώ το δεύτερο μέρος αντιστοιχεί στο υπόλοιπο ποσό. 
   

  Στο πρώτο μέρος της πιο πάνω κατανομής εφαρμόζεται το 

ποσοστό του 26%, στο δεύτερο μέρος του ποσοστού του 23% 

και τα ποσά που προκύπτουν προστίθενται. 
   
  Το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή των πιο πάνω  

πολλαπλασιάζεται με τον λόγο του ποσού των απαιτήσεων που 

πραγματοποιήθηκαν σε βάρος της ασφαλιστικής επιχείρησης 

μετά την αφαίρεση των αντασφαλιστικών εκχωρήσεων κατά τα 

τελευταία τρία οικονομικά έτη προς το ποσό των ακαθάριστων 

αυτών απαιτήσεων. Ο λόγος αυτός δεν δύναται σε καμία 

περίπτωση να είναι κατώτερος του ποσοστού 50%. 
   
  Οι ασφαλιστικές απαιτήσεις υπολογίζονται χρησιμοποιώντας για 

τους κλάδους 11, 12 και 13 που απαριθμούνται στο Μέρος Α 

του Πρώτου Παραρτήματος, τις ασφαλιστικές απαιτήσεις 

(αποζημιώσεις), τα αποθέματα και τις εισπράξεις προσαυξημένα 
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κατά 50%. 
   
  Κατόπιν γραπτής έγκρισης του Εφόρου, οι ασφαλιστικές εταιρίες 

δύνανται να χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους για την 

ταξινόμηση των ασφαλιστικών απαιτήσεων, των αποθεμάτων 

και των ανακτήσεων στους κλάδους 11, 12, και 13 που 

απαριθμούνται στο Μέρος Α του Πρώτου Παραρτήματος. Στην 

περίπτωση κινδύνων που έχουν ταξινομηθεί στον κλάδο 18 του 

Μέρους Α του Πρώτου Παραρτήματος, το ποσό της 

καταβληθείσας ασφαλιστικής απαίτησης, το οποίο 

χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό με βάση τις ασφαλιστικές 

απαιτήσεις  είναι η δαπάνη της ασφαλιστικής επιχείρησης για τη 

συγκεκριμένη βοήθεια, την οποία χορήγησε. 
   
 (3) Εάν το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, όπως 

υπολογίζεται στην παράγραφο (2), είναι χαμηλότερο από το 

απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας του προηγούμενου έτους, 

το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας πρέπει να είναι 

τουλάχιστον ίσο προς το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας 

του προηγούμενου έτους, πολλαπλασιαζόμενο με το λόγο του 

ποσού των τεχνικών αποθεμάτων για ασφαλιστικές απαιτήσεις, οι 

οποίες εκκρεμούν κατά τη λήξη του τελευταίου οικονομικού έτους 

και του ποσού των τεχνικών αποθεμάτων για ασφαλιστικές 

απαιτήσεις που εκκρεμούν κατά την έναρξη του τελευταίου 

οικονομικού έτους. Στους υπολογισμούς αυτούς, τα τεχνικά 

αποθέματα υπολογίζονται χωρίς την αντασφάλιση (net) ωστόσο ο 

λόγος αυτός δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνει τον αριθμό ένα. 
  
 (4) Κάθε τμήμα που εφαρμόζεται πάνω στα μέρη που 

αναφέρονται στην υποπαράγραφο (α) και στην υποπαράγραφο  (β) 

της παραγράφου (2) του παρόντος Μέρους, μειώνεται στο ένα τρίτο 

προκειμένου για την ασφάλιση ασθενείας, η οποία ασκείται σε 

τεχνική βάση παρόμοια προς εκείνη της ασφάλειας ζωής, εάν- 
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  (α) τα ασφάλιστρα που εισπράχθηκαν υπολογίζονται με 

βάση τους πίνακες νοσηρότητας σύμφωνα με τις 

μαθηματικές μεθόδους που εφαρμόζονται στην ασφάλιση. 
   
  (β) συνιστάται μαθηματικό απόθεμα γήρατος (αύξηση 

ηλικίας). 
   
  (γ) εισπράττεται το απαιτούμενο ποσό συμπληρωματικού 

ασφαλίστρου για την συγκρότηση περιθωρίου ασφάλειας. 
   
  (δ) η ασφαλιστική επιχείρηση μπορεί να ακυρώσει το 

ασφαλιστήριο μόνο κατά την διάρκεια ων τριών πρώτων 

χρόνων της ασφαλιστικής περιόδου. 
   
  (ε) το ασφαλιστήριο προβλέπει τη δυνατότητα αύξησης των 

ασφαλίστρων ή μείωσης των παροχών, κατά τη διάρκεια 

της ισχύος του. 
   
 ΕΚΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

(άρθρο 68) 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΖΩΗΣ 

 
ΜΕΡΟΣ Α  
ΣΥΝΘΕΣΗ 

  
 Η σύνθεση του περιθωρίου φερεγγυότητας (διαθέσιμο περιθώριο 

φερεγυότητας) που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 68, σ’ ότι 

αφορά εργασίες κυπριακής ασφαλιστικής εταιρείας ή 

αλληλοασφαλιστικού οργανισμού, καλουμένων από κοινού στο 

παρόν ως «ασφαλιστική επιχείρηση» στον Κλάδο Ζωής, απαρτίζεται 

από τα ακόλουθα στοιχεία: 
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 (1) Το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο ή, εάν πρόκειται για 

αλληλοασφαλιστικό οργανισμό, το αλληλοασφαλιστικό ποσό που 

αρχικά έχει καταβληθεί αφού προστεθούν οι λογαριασμοί των 

μελών, οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τα πιο κάτω κριτήρια: 
   
  (α) οι καταστατικές του διατάξεις προβλέπουν ότι από τους 

λογαριασμούς αυτούς μπορούν να γίνονται πληρωμές 

στα μέλη, μόνο εφόσον αυτό δεν προκαλεί πτώση του 

διαθέσιμου περιθωρίου φερεγγυότητας κάτω του 

απαιτούμενου επιπέδου ή εάν, μετά από τη διάλυση του 

οργανισμού, έχουν εξοφληθεί όλα τα χρέη του 

οργανισμού· 
   
  (β) οι καταστατικές του διατάξεις προβλέπουν, όσον αφορά 

οποιαδήποτε πληρωμή που αναφέρεται στην 

υποπαράγραφο (α) για άλλους λόγους εκτός από τον 

ατομικό τερματισμό της ιδιότητας του μέλους, ότι ο 

Έφορος ενημερώνεται τουλάχιστο πριν από ένα μήνα 

και ότι μπορεί, εντός της περιόδου αυτής, να 

απαγορεύσει την πληρωμή· 
   
  (γ) οι σχετικές καταστατικές του διατάξεις μπορούν να 

τροποποιηθούν μόνον αφού ο Έφορος δηλώσει ότι δεν 

έχει αντίρρηση για την τροποποίηση, με την επιφύλαξη 

των κριτηρίων που απαριθμούνται στις υποπαραγράφους 

(α) και (β).  
   
 (2) Κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης της ασφαλιστικής 

επιχείρησης προς τον Έφορο και μετά από γραπτή συγκατάθεση 

του Εφόρου, το μισό του μη καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 

ή αρχικού αλληλοασφαλιστικού ποσού, εφόσον το ποσό που έχει 

καταβληθεί ανέρχεται στο 25% τέτοιου μετοχικού κεφαλαίου ή 

τέτοιου αρχικού αλληλοασφαλιστικού ποσού, μέχρι ποσοστού 50% 
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του μικρότερου ποσού μεταξύ του διαθέσιμου περιθωρίου 

φερεγγυότητας και του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας. 
  
 (3) Τα αποθέματα (προβλεπόμενα από τον παρόντα Νόμο και 

ελεύθερα) που δεν αντιστοιχούν σε υποχρεώσεις που 

προκύπτουν από ασφαλιστήρια. 
  
 (4) Τα κέρδη ή τις ζημίες που μεταφέρονται στο νέο οικονομικό 

έτος· μετά την αφαίρεση των μερισμάτων που θα καταβληθούν. 
  
 (5) Τα αποθεματικά κερδών, τα οποία εμφανίζονται στον 

ισολογισμό, που δεν έχουν διατεθεί προς διανομή στους κατόχους 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων και δύνανται να χρησιμοποιηθούν για 

την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών ζημιών. 
  
 (6) Νοουμένου ότι εξασφαλίζεται γραπτή έγκριση του Εφόρου, το 

σωρευτικό προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο και τα δάνεια μειωμένης 

διασφάλισης, μπορούν να περιληφθούν μόνο μέχρι ποσοστού 50% 

του μικρότερου ποσού μεταξύ του διαθέσιμου περιθωρίου 

φερεγγυότητας και του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας, 

από το οποίο όχι περισσότερο από 25% αποτελείται από δάνεια 

μειωμένης διασφάλισης με καθορισμένη λήξη ή σωρευτικό 

προνομιούχο μετοχικό κεφάλαιο με καθορισμένη διάρκεια, 

νοουμένου ότι σε περίπτωση εκκαθάρισης ασφαλιστικής επι-

χείρησης, υπάρχουν δεσμευτικές συμφωνίες, βάσει των οποίων τα 

δάνεια μειωμένης διασφάλισης ή το προνομιούχο μετοχικό 

κεφάλαιο, κατατάσσονται μετά τις απαιτήσεις όλων των άλλων 

πιστωτών και δεν εξοφλούνται παρά μόνο μετά την εξόφληση όλων 

των άλλων χρεών που εκκρεμούν κατά το χρόνο αυτό. 
  
 Στην περίπτωση δανείων μειωμένης διασφάλισης, αυτά πρέπει να 

πληρούν επιπρόσθετα τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
   

Ε .Ε . Π  α ρ .Ι(I), Α ρ .3833, 8/4/2004 70(I)/2004



 

 

26 

 

  (α) να μην προέρχονται από οποιαδήποτε θυγατρική 

εταιρεία ή από εταιρεία που ελέγχεται από την ασφα-

λιστική επιχείρηση και να μην αποτελούν επένδυση 

τεχνικών αποθεμάτων οποιασδήποτε ασφαλιστικής 

επιχείρησης που τα χορήγησε ή στοιχείο περιθωρίου 

φερεγγυότητας της ασφαλιστικής αυτής επιχείρησης. 

Οποιαδήποτε τέτοια δάνεια αναλύονται σε σημείωμα που 

επισυνάπτεται στις οικονομικές καταστάσεις της 

επιχείρησης, διαχωρίζοντας τα κατά δανειστή· 
  (β) να λαμβάνονται υπόψη μόνο τα ποσά που έχουν 

πράγματι καταβληθεί· 
  (γ) η αρχική διάρκεια των δανείων με καθορισμένη λήξη 

πρέπει να είναι τουλάχιστο πενταετής. Το αργότερο ένα 

χρόνο πριν από την ημερομηνία αποπληρωμής, η 

ασφαλιστική επιχείρηση υποβάλλει στον Έφορο για 

έγκριση, σχέδιο που ορίζει με ποιο τρόπο το διαθέσιμο 

περιθώριο φερεγγυότητας θα διατηρηθεί ή θα αυξηθεί 

στο απαιτούμενο επίπεδο κατά την ημερομηνία 

αποπληρωμής του δανείου, εκτός εάν το ποσό, μέχρι το 

οποίο το δάνειο μπορεί να καταταχθεί ως συστατικό 

μέρος του διαθεσίμου περιθωρίου φερεγγυότητας 

μειώνεται σταδιακά κατά τα τελευταία πέντε τουλάχιστο 

χρόνια πριν από την ημερομηνία αποπληρωμής. Ο 

Έφορος δύναται να επιτρέψει την εξόφληση των δανείων 

αυτών πριν από τη λήξη τους, εφόσον υποβληθεί η 

σχετική αίτηση από την εκδότρια ασφαλιστική επιχείρηση 

και εφόσον το διαθέσιμο το περιθώριο φερεγγυότητας 

της δε θα είναι κατώτερο του απαιτούμενου επιπέδου· 
  (δ) τα δάνεια μη καθορισμένης λήξης εξοφλούνται μόνο με 

πενταετή προειδοποίηση, εκτός εάν δεν θεωρούνται 

πλέον ως συστατικό μέρος του διαθεσίμου περιθωρίου 

φερεγγυότητας ή εκτός εάν έχει προηγουμένως 

εξασφαλισθεί η σύμφωνη γνώμη του Εφόρου για την 
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πρόωρη εξόφληση τους. Στην τελευταία περίπτωση, η 

ασφαλιστική επιχείρηση ενημερώνει τον Έφορο 

τουλάχιστον έξι μήνες πριν από την προτεινόμενη 

ημερομηνία εξόφλησης, υποδεικνύοντας το διαθέσιμο 

περιθώριο φερεγγυότητας και το απαιτούμενο περιθώριο 

φερεγγυότητας της πριν και μετά την εξόφληση αυτή. Ο 

Έφορος επιτρέπει την εξόφληση μόνο εάν το διαθέσιμο 

περιθώριο φερεγγυότητας της ασφαλιστικής επιχείρησης 

δε θα είναι κατώτερο του απαιτούμενου επιπέδου· 
  (ε) η σύμβαση χορήγησης του δανείου δεν πρέπει να περι-

λαμβάνει ρήτρες που να προβλέπουν ότι το δάνειο θα 

καταστεί πληρωτέο πριν από τις συμφωνημένες 

ημερομηνίες εξόφλησης, εκτός από την περίπτωση, κατά 

την οποία η ασφαλιστική επιχείρηση θα τεθεί σε 

εκκαθάριση· 
  (στ) η σύμβαση χορήγησης του δανείου μπορεί να 

τροποποιηθεί μόνον αφού ο Έφορος δηλώσει ότι δεν 

αντιτίθεται στην προτεινόμενη τροποποίηση. 
  
 (7) Τους τίτλους χωρίς καθορισμένη λήξη και άλλους τίτλους, 

περιλαμβανομένων σωρευτικών προνομιούχων μετοχών, εκτός από 

αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο (6), μέχρι ποσοστού 50% 

του μικρότερου ποσού μεταξύ του διαθέσιμου περιθωρίου 

φερεγγυότητας και του απαιτούμενου περιθωρίου φερεγγυότητας, 

για το σύνολο των τίτλων αυτών και των δανείων μειωμένης 

διασφάλισης που αναφέρονται στην πιο πάνω παράγραφο (6), 

εφόσον πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 
   
  (α) δεν μπορούν να ρευστοποιηθούν με πρωτοβουλία του 

κομιστή ή χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του 

Εφόρου· 
   
  (β) η σύμβαση έκδοσης των τίτλων παρέχει στην 
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ασφαλιστική  επιχείρηση  τη  δυνατότητα να αναβάλει  

την καταβολή των τόκων του δανείου· 
   
  (γ) οι απαιτήσεις του δανειστή έναντι της ασφαλιστικής επιχεί-

ρησης πρέπει να κατατάσσονται εξ ολοκλήρου μετά τις 

απαιτήσεις όλων των άλλων πιστωτών που δεν έχουν 

μειωμένη διασφάλιση· 
   
  (δ) τα σχετικά έγγραφα με την έκδοση των τίτλων προβλέπουν 

τη δυνατότητα κάλυψης των ζημιών από το χρέος και τους 

μη καταβληθέντες τόκους, επιτρέποντας συγχρόνως τη 

συνέχιση των δραστηριοτήτων της ασφαλιστικής επι-

χείρησης· 
   
  (ε) μόνο τα ποσά που έχουν πράγματι καταβληθεί 

λαμβάνονται υπόψη. 
  
 (8)  Το διαθέσιμο περιθώριο φερεγγυότητας μειώνεται κατά το ποσό 

των ιδίων μετοχών που κατέχει άμεσα η ασφαλιστική επιχείρηση. 
  
 ΜΕΡΟΣ Β 

ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
  
 (1) Το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας σ’ ό,τι αφορά την 

άσκηση εργασιών στον Κλάδο Ζωής καθορίζεται ανάλογα με τους 

κλάδους, στους οποίους υπάγονται οι εργασίες που ασκούνται.  
  
 (2) Για τους κινδύνους που περιγράφονται στις παραγράφους 

(α) και (β) του κλάδου ασφάλισης ζωής,  του κλάδου γάμου και 

γεννήσεως και του κλάδου παρόμοιων εργασιών με την κοινωνική 

ασφάλιση όπως οι κλάδοι αυτοί ορίζονται στο άρθρο 2, εκτός από τις 

ασφαλιστικές εργασίες που συνδέονται με κεφάλαια επενδύσεως και 

για τις εργασίες που εξαρτώνται από την διάρκεια της ανθρώπινης 
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ζωής και καθορίζονται ή προβλέπονται από την νομοθεσία που 

αφορά τις κοινωνικές ασφαλίσεις  χωρίς επηρεασμό των διατάξεων 

της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1) τού άρθρου 21, το απαιτούμενο 

περιθώριο φερεγγυότητας πρέπει να ισούται με το άθροισμα των 

ακόλουθων δύο αποτελεσμάτων: 
  
  (α) Πρώτο αποτέλεσμα- 
   
   Ποσοστό 4% των μαθηματικών αποθεμάτων που αφορούν 

εργασίες πρωτασφάλισης (χωρίς να αφαιρεθούν οι 

αντασφαλιστικές εκχωρήσεις) και αντασφαλιστικές 

αποδοχές πολλαπλασιάζεται με το λόγο του συνόλου των 

μαθηματικών αποθεμάτων (μετά την αφαίρεση των 

αντασφαλιστικών εκχωρήσεων), κατά το τελευταίο 

οικονομικό έτος, διά τα ακαθάριστα συνολικά μαθηματικά 

αποθέματα (πριν αφαιρεθούν οι αντασφαλιστικές 

εκχωρήσεις). Ο λόγος αυτός, σε καμία περίπτωση, δεν 

μπορεί να είναι μικρότερος του ποσοστού του 85%· και 
   
  (β) δεύτερο αποτέλεσμα- 
   
   (i) για τα ασφαλιστήρια, των οποίων το κεφάλαιο 

κινδύνου δεν είναι αρνητικό, υπό την επιφύλαξη 

των διατάξεων του (ii) πιο κάτω, ποσοστό του 0,3% 

απ' αυτό το κεφάλαιο, το οποίο έχει αναληφθεί από 

την ασφαλιστική επιχείρηση, πολλαπλασιάζεται με 

το λόγο του συνολικού κεφαλαίου κινδύνου ίδιας 

κράτησης (μετά την αφαίρεση των αντασφαλιστικών 

εκχωρήσεων και αντεκχωρήσεων), κατά το 

τελευταίο οικονομικό έτος, προς το συνολικό 

κεφάλαιο κινδύνου (στο οποίο περιλαμβάνονται 

και οι αντασφαλίσεις). Ο λόγος αυτός, σε καμία 

περίπτωση, δεν μπορεί να είναι μικρότερος του 
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ποσοστού 50%· 
   (ii) για τις ασφαλίσεις θανάτου χρονικής διάρκειας όχι 

μεγαλύτερης τριών ετών, το ποσοστό του 0,3% που 

αναφέρεται στο (i) πιο πάνω  μειώνεται σε 0,1%. Για 

τις ασφαλίσεις θανάτου χρονικής διάρκειας μεταξύ 

τριών και πέντε χρόνων το ποσοστό ορίζεται σε 

0,15%· 
   
 (3) Για τις συμπληρωματικές ασφαλίσεις σωματικών βλαβών που 

περιγράφονται στην παράγραφο (γ) του κλάδου ασφάλισης ζωής, 

όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 2, το απαιτούμενο περιθώριο 

φερεγγυότητας υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο (2) του 

Μέρους Β του Πέμπτου Παραρτήματος. 
  
 (4) Για τον κλάδο ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένων με επενδύσεις, 

τον κλάδο διαχείρισης ομαδικών συνταξιοδοτικών ταμείων ή 

κεφαλαίων και τον κλάδο ομαδικών προγραμμάτων πρόνοιας, το  

απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας ισούται με το άθροισμα των 

πιο κάτω στοιχείων: 
   
  (α) Ποσοστό 4% των μαθηματικών αποθεμάτων, τα οποία 

υπολογίζονται σύμφωνα με τους όρους της 

υποπαραγράφου (α) της παραγράφου (2) που 

αναφέρονται στο πρώτο αποτέλεσμα, εφόσον η 

επιχείρηση επωμίζεται κινδύνους επενδύσεων και του 

ποσοστού 1% των μαθηματικών αποθεμάτων, τα οποία 

υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο, εφόσον η επιχείρηση 

δεν επωμίζεται κινδύνους επενδύσεων και, υπό την 

προϋπόθεση ότι το ποσό που προορίζεται να καλύψει τα 

έξοδα διαχείρισης που προβλέπονται στο ασφαλιστήριο έχει 

καθορισθεί για περίοδο μεγαλύτερη των πέντε χρόνων· 
   
  (β) ποσοστό 25% των καθαρών γενικών εξόδων διοίκησης 
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του τελευταίου οικονομικού έτους που αφορούν τις 

ασφαλιστικές εργασίες που περιγράφονται στην παρούσα 

παράγραφο, για τις οποίες η επιχείρηση δεν επωμίζεται 

κινδύνους επενδύσεων και το ποσό που προορίζεται να 

καλύψει τα έξοδα διαχείρισης που προβλέπονται στο 

ασφαλιστήριο έχει καθορισθεί για περίοδο μικρότερη των 

πέντε χρόνων· και 
   
  (γ) ποσοστό 0,3% του κεφαλαίου κινδύνου, το οποίο 

υπολογίζεται σύμφωνα με τους όρους της υποπαραγράφου 

(β) της παραγράφου (2) που αναφέρεται στο δεύτερο 

αποτέλεσμα, στο βαθμό που η ασφαλιστική επιχείρηση 

καλύπτει κινδύνους θανάτου. 
  
 (5) Για τις μη ακυρώσιμες ασφαλίσεις ασθενείας μακράς 

διαρκείας (permanent health insurance), οι οποίες προβλέπονται 

στο άρθρο 2, το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας είναι ίσο 

προς: 
  
  (α) το 4 % των μαθηματικών αποθεμάτων, που υπολογίζεται 

σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (2) 

του παρόντος Μέρους, συν  
   
  (β) το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας για τις 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στο Μέρος Β 

του Πέμπτου Παραρτήματος, μη εφαρμοζομένων στην 

περίπτωση αυτή των διατάξεων του άρθρου 69 όσον 

αφορά τον Κλάδο Γενικής Φύσεως. Κατόπιν εγκρίσεως 

του Εφόρου, είναι δυνατό να μην απαιτείται ο 

σχηματισμός μαθηματικού αποθέματος γήρατος, που 

αναφέρεται στην υποπαράγραφο (β) της παραγράφου (4) 

του Μέρους Β του Πέμπτου Παραρτήματος, εφόσον η 

επιχείρηση διεξάγεται σε ομαδική βάση. 
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 (6) Για τις εργασίες κεφαλαιοποίησης που προβλέπονται στο 

άρθρο 2, το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας πρέπει να είναι 

ίσο με το 4 % των μαθηματικών αποθεμάτων, που υπολογίζεται 

σύμφωνα με την υποπαράγραφο (α) της παραγράφου (2) του 

παρόντος Μέρους. 
  
 (7) Για τις εργασίες του κλάδου τοντίνας, που προβλέπονται στο 

άρθρο 2, το απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας πρέπει να είναι 

ίσο με το 1% της περιουσίας τους.». 
  
Έναρξη της 

ισχύος του 

παρόντος Νόμου. 

12.-(1) Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών 

Νόμος τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία προσχώρησης της 

Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση. 
  
       (2) Οι υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία προσχώρησης της 

Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση, ασφαλιστικές επιχειρήσεις 

έχουν προθεσμία μέχρι την 20η Μαρτίου, 2007 προκειμένου να 

συμμορφωθούν με τις διατάξεις των άρθρων 3 έως 7 και 11 έως 12: 
  
  Νοείται ότι, ο ΄Εφορος δύναται να χορηγήσει 

συμπληρωματική περίοδο μέχρι δύο ετών στις επιχειρήσεις, οι 

οποίες κατά την 20η Μαρτίου 2007, δεν έχουν συστήσει πλήρως το 

απαιτούμενο περιθώριο φερεγγυότητας, υπό την προϋπόθεση ότι οι 

εν λόγω επιχειρήσεις, έχουν υποβάλει στον ΄Εφορο, για έγκριση, τα 

μέτρα που προτείνουν για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 71 του βασικού νόμου. 
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