
 

 
Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)                                                                                                                                                    Ν. 136(Ι)/2019 
Αρ. 4731, 22.10.2019                               

Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός)  
(Αρ. 2) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας 
σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 
Αριθμός 136(Ι) του 2019 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ 
ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2016 ΕΩΣ 2019 

 

Προοίμιο. 
Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 335, 
17.12.2009,  
σ. 1, L 354, 
23.12.2016,  
σ. 37. 

Για σκοπούς εναρμόνισης με το Άρθρο 13, σημείο 7 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο 
«Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 
2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα ΙΙ)», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Άρθρο 63, σημείο 1) της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2016/2341 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2016 για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων 
επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών (ΙΕΣΠ)»· και 
 

Επίσημη 
Εφημερίδα της  
Ε.Ε.: L 335, 
17.12.2009,  
σ. 1,  
L 326,  
8.12.2011,  
σ. 113. 

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 249, παράγραφος 1 της πράξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων 
ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα II)», όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Άρθρο 4, 
σημείο (17) της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2011/89/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2011 για τροποποίηση των 
οδηγιών 98/78/ΕΚ, 2002/87/ΕΚ, 2006/48/ΕΚ και 2009/138/ΕΚ όσον αφορά τη συμπληρωματική 
εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων που ανήκουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους 
ετερογενών δραστηριοτήτων», 
 

 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. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και 
Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται με τους 
περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμους του 
2016 έως 2019 (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. 2) του 2019. 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 2  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του ορισμού του όρου 
«αντασφάλιση», με τον ακόλουθο νέο ορισμό: 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
208(Ι) του 2012 
111(Ι) του 2014 
143(Ι) του 2015 
10(Ι) του 2018. 

«‟αντασφάλισηˮ σημαίνει μία από τις ακόλουθες δραστηριότητες- 
 
(α)  Τη δραστηριότητα που συνίσταται στην αποδοχή κινδύνων που 

εκχωρούνται από ασφαλιστική επιχείρηση ή ασφαλιστική επιχείρηση 
τρίτης χώρας ή από μια άλλη αντασφαλιστική επιχείρηση ή 
αντασφαλιστική επιχείρηση τρίτης χώρας· 

 
(β)  στην περίπτωση της ένωσης ασφαλιστών (εφεξής «Lloyd’s»), τη 

δραστηριότητα που συνίσταται στην αποδοχή κινδύνων τους οποίους 
εκχωρεί οποιοδήποτε μέλος της Lloyd’s, από πλευράς ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής επιχείρησης άλλης από τη Lloyd’s· 

 
(γ)  την παροχή κάλυψης από αντασφαλιστική επιχείρηση σε Ταμείο 

Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών που εμπίπτει στο πεδίο 
εφαρμογής του περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της 
Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών 
Νόμου·». 

  

Τροποποίηση 
του άρθρου 288 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 288 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αρίθμηση του υφιστάμενου κειμένου 
του εδαφίου (2) αυτού, σε παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού και την προσθήκη αμέσως μετά, 
της ακόλουθης νέας παραγράφου: 

 

   «(β) Ο Έφορος ως η αρμόδια εποπτική αρχή του ομίλου, διαβιβάζει στις ενδιαφερόμενες 
εποπτικές αρχές και στην ΕΙΟΡΑ όλες τις σχετικές με τον όμιλο πληροφορίες σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 21, των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 52 και των εδαφίων 
(2), (3) και (4) του άρθρου 293, και, ιδίως τις πληροφορίες που αφορούν στη νομική 
δομή του ομίλου, στο πλαίσιο διακυβέρνησης και στην οργανωτική δομή αυτού.». 

 


