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Εισαγωγή 

(i) Το 1992, η Κυπριακή Δημοκρατία θέσπισε τον πρώτο νόμο με τον οποίο ποινικοποιήθηκε η 

νομιμοποίηση εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών. Μερικά χρόνια μετά, το 1996 η 

Κυπριακή Δημοκρατία θέσπισε τον «Περί Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από 

Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμο» με τον οποίο καθοριζόταν και ποινοικοποιείτο το 

ξέπλυμα παράνομου χρήματος που προερχόταν από σοβαρές εγκληματικές πράξεις. Ο εν λόγω 

νόμος είχε μετέπειτα τύχει διαφόρων τροποποιήσεων προκειμένου να υιοθετηθούν οι 

εκάστοτε νέες διεθνείς πρωτοβουλίες και πρότυπα στον τομέα του ξεπλύματος χρήματος 

περιλαμβανομένης και της 2ης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πρόληψη 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για ξέπλυμα χρήματος (Οδηγία 

91/308/ΕΟΚ). 

 

(ii) Στις 13/12/2007, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον “Περί της Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο” (που στο 

εξής θα αναφέρεται ως “ο Νόμος”) με τον οποίο αναθεώρησε και αντικατέστησε τους περί 

Συγκάλυψης, Έρευνας και Δήμευσης Εσόδων από Ορισμένες Εγκληματικές Πράξεις Νόμους του 

1996-2004. Με το Νόμο, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου του 2008, η Κυπριακή 

νομοθεσία είχε εναρμονιστεί με την Τρίτη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (Οδηγία 

2005/60/ΕΚ)”. Ακολούθως ο Νόμος τροποποιήθηκε με στόχο την υιοθέτηση διεθνών 

προτύπων και βέλτιστων πρακτικών ενισχύοντας τους μηχανισμούς της παρεμπόδισης της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας. 

 

(iii) Στις 3 Απριλίου 2018, τέθηκε σε ισχύ ο Τροποποιητικός Νόμος, για σκοπούς εναρμόνισης με 

την «Οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του 

κανονισμού της ΕΕ 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την 

κατάργηση της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 
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της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής»1 που στο εξής θα αναφέρεται ως η «Οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης». Ο Νόμος στις παρούσες Οδηγίες λογίζεται ως ο βασικός Νόμος και όλες 

οι μετέπειτα τροποποιήσεις του. Επιπλέον, ο νόμος αναθεωρήθηκε για άλλη μια φορά με πολύ 

μικρές αλλαγές, στις 31 Μαΐου, 2019, βάσει της 4ης Οδηγίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες, όπως αναφέρεται πιο πάνω. 

 

(iv) Οι παρούσες Οδηγίες (που στο εξής θα αναφέρονται ως “οι Οδηγίες”) που εκδόθηκαν από τον 

Έφορο Ασφαλίσεων προς τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις και τους Ασφαλιστικούς 

Διαμεσολαβητές (που στο εξής θα αναφέρονται ως “υπόχρεες οντότητες”), σύμφωνα με το 

Άρθρο 59(4) των περί της παρεμπόδισης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες Νόμων του 2007 έως 2019 («Ο Νόμος»). Όσον αφορά τους 

Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα χαρακτηριστικά 

των Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών που έχουν συμβατική υποχρέωση να διεξάγουν 

επιχειρήσεις διανομής ασφαλιστικών προϊόντων αποκλειστικά με μία ή περισσότερες 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις (συνδεδεμένους Ασφαλιστικούς  Διαμεσολαβητές)  και θα πρέπει 

να εφαρμόζουν κατάλληλα και αναλογικά μέτρα και ελέγχους. 

 

(v) Οι παρούσες Οδηγίες στοχεύουν στην παροχή καθοδήγησης στις υπόχρεες οντότητες για τον 

καθορισμό πολιτικών, διαδικασιών και συστημάτων ελέγχου για συμμόρφωση με τις πρόνοιες 

του νόμου και με απώτερο στόχο την αποτελεσματική παρεμπόδιση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Τονίζεται 

ότι ο Νόμος ορίζει ρητά ότι οι Οδηγίες είναι άμεσα δεσμευτικές και υποχρεωτικές όσον αφορά 

την εφαρμογή τους από όλα τα πρόσωπα στα οποία απευθύνονται. Επιπλέον, ο Νόμος 

αναθέτει στις εποπτικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου και του Εφόρου Ασφαλίσεων, την 

υποχρέωση παρακολούθησης, αξιολόγησης και εποπτείας της εφαρμογής των απαιτήσεων 

του νόμου και των Οδηγιών που εκδίδονται προς στις εποπτευόμενες οντότητες.  

 

(vi) Από το 1999 έως τις 2019, ο Έφορος Ασφαλίσεων έκδωσε διάφορες Οδηγίες και εγκυκλίους 

προς τις υπόχρεες οντότητες που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, προτείνοντας την εισαγωγή 

ειδικών μέτρων κατά της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την 

καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Από το 1999, ο Έφορος Ασφαλίσεων, 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015L0849&from=EN
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ασκώντας τις εξουσίες που απορρέουν από τον νόμο που θεσπίστηκε το 1996, προχώρησε με 

την έκδοση σειράς Οδηγιών προς όλες τις υπόχρεες οντότητες που δραστηριοποιούνται στην 

Κύπρο, συνιστώντας τις πρακτικές και τις διαδικασίες που θα πρέπει να υιοθετήσουν, ώστε να 

συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

 

(vii) Ο Έφορος Ασφαλίσεων μπορεί να εκδώσει εγκυκλίους και κατευθυντήριες γραμμές για την 

εφαρμογή του Νομικού και Κανονιστικού πλαισίου που αποσκοπεί στη συμμόρφωση των  

υπόχρεων οντοτήτων  που θα πρέπει να εξετάζονται και να υλοποιούνται από  τις υπόχρεες 

οντότητες. 
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1. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

1.1. Υποχρέωση εφαρμογής διαδικασιών 

1.1.1. Το άρθρο 58 του Νόμου απαιτεί από τις υπόχρεες οντότητες να εφαρμόζουν επαρκείς και 

κατάλληλες πολιτικές, ελέγχους και διαδικασίες, ανάλογα με τη φύση και το μέγεθός τους 

ώστε να μετριάζουν και να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τους κινδύνους νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, σε σχέση 

με τα ακόλουθα: 

(i) τον προσδιορισμό ταυτότητας και την άσκηση δέουσας επιμέλειας ως προς τον 

πελάτη· 

(ii) την τήρηση αρχείου· 

(iii) την εσωτερική αναφορά και αναφορά στη Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων 

Συγκάλυψης (“ΜΟΚΑΣ”)·  

(iv) τον εσωτερικό έλεγχο, την αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνου με σκοπό την 

παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· 

(v) την ενδελεχή εξέταση κάθε συναλλαγής που κρίνεται ότι λόγω της φύσεως της 

είναι ιδιαίτερα επιδεκτική ως προς το να συνδεθεί με αδικήματα νομιμοποίησης 

εσόδων  από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και 

ιδίως των πολύπλοκων ή ασυνήθιστα μεγάλων συναλλαγών και όλων των 

ασυνήθιστων ειδών συναλλαγών που πραγματοποιούνται χωρίς προφανή 

οικονομικό ή σαφή νόμιμο λόγο· 

(vi) την ενημέρωση και την τακτική εκπαίδευση των εργοδοτουμένων·  

(vii) τις πρακτικές διαχείρισης κινδύνου· 

(viii) τη διαχείριση της συμμόρφωσης, και 

(ix) την πρόσληψη και αξιολόγηση της  ακεραιότητας των εργοδοτουμένων. 

1.1.2. Το Διοικητικό Συμβούλιο,  η  Ανώτερη Διεύθυνση και οι εποπτευόμενες οντότητες στην 

Κύπρο (συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών υποκαταστημάτων που 

δραστηριοποιούνται στην Κύπρο υπό το καθεστώς ελεύθερης εγκατάστασης, έχουν την 

τελική ευθύνη να  διασφαλίσουν ότι η υπόχρεη  οντότητα  εφαρμόζει  ένα αποτελεσματικό 
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σύστημα για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

της τρομοκρατίας. Ως εκ τούτου, έχουν την τελική ευθύνη να διασφαλίσουν ότι έχουν 

θεσπιστεί και εφαρμοστεί κατάλληλα και αποτελεσματικά συστήματα και διαδικασίες 

εσωτερικού ελέγχου, τα οποία μειώνουν τον κίνδυνο να χρησιμοποιηθούν τα  προϊόντα και 

οι υπηρεσίες της  εταιρείας  για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η δέσμευση της  Ανώτερης Διεύθυνσης για την 

εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων αποτελεί  βασικό  στοιχείο για τον  σχεδιασμό και την 

εφαρμογή  μιας  προσέγγισης με βάση τον υπολογιζόμενο κίνδυνο. 

1.1.3. Σύμφωνα με το άρθρο 58Γ του Νόμου η Ανώτερη Διεύθυνση της υπόχρεης οντότητας 

εγκρίνει τις πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους που εφαρμόζονται από την υπόχρεη 

οντότητα σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παρακολουθούν δε και όπου ενδείκνυται ενισχύουν τα 

μέτρα που έχουν ληφθεί.  

1.1.4. Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Νόμου "ανώτερο διοικητικό στέλεχος" σημαίνει στέλεχος ή 

υπάλληλο με επαρκείς γνώσεις της έκθεσης της υπόχρεης οντότητας στον κίνδυνο 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας, και ικανοποιητική θέση στην ιεραρχία για τη λήψη αποφάσεων που 

επηρεάζουν την έκθεση σε κίνδυνο και νοείται ότι δεν απαιτείται να είναι μέλος του 

διοικητικού συμβουλίου της υπόχρεης οντότητας. 

1.1.5. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες των υπόχρεων οντοτήτων θα πρέπει να διευκρινίζουν τον 

τρόπο με τον οποίο η Ανώτερη Διεύθυνση σκοπεύει να εφαρμόσει ένα κατάλληλο σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Αυτό περιλαμβάνει την 

περιγραφή ενός πλαισίου το οποίο θα καθορίζει τα καθήκοντα και τις ευθύνες των ατόμων 

που είναι υπεύθυνα για την εφαρμογή συγκεκριμένων πτυχών της πολιτικής. Επιπρόσθετα, 

αποτελεσματικές διαδικασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν κατάλληλη διευθυντική 

εποπτεία, συστήματα και ελέγχους, διαχωρισμό καθηκόντων, εκπαίδευση και άλλες 

σχετικές πρακτικές.  

1.1.6. Το άρθρο 58Δ του Νόμου απαιτεί από τις υπόχρεες οντότητες να ορίσουν ένα μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου, νοουμένου ότι υφίσταται Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα είναι 

υπεύθυνο για την εφαρμογή του Νόμου, των Οδηγιών και εγκυκλίων και/ή κανονισμών που 
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εκδίδονται από τον Έφορο Ασφαλίσεων βάσει του Νόμου, καθώς και των οποιωνδήποτε 

σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

1.1.7. Η Ασφαλιστική  Επιχείρηση ορίζει ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ως φέροντα την 

ευθύνη για την εφαρμογή του Νόμου, των Οδηγιών, εγκυκλίων και/ή κανονισμών που 

εκδίδονται από τον Έφορο Ασφαλίσεων βάσει του Νόμου, καθώς και των οποιωνδήποτε 

σχετικών πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επικοινωνεί άμεσα στον Έφορο Ασφαλίσεων 

το όνομα του καθώς και οποιεσδήποτε μεταγενέστερες αλλαγές όπως προνοείται από το 

άρθρο 58Δ του Νόμου. Οι εκθέσεις που καταρτίζονται από το Λειτουργό Συμμόρφωσης 

πρέπει να κοινοποιούνται απευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσω της Ανώτερης 

Διεύθυνσης. 

1.1.8. Το άρθρο 58Β του Νόμου απαιτεί, όταν ενδείκνυται λόγω, του μεγέθους και της φύσης των 

δραστηριοτήτων της υπόχρεης οντότητας τη σύσταση μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου η οποία θα έχει την ευθύνη να εξακριβώνει ότι έχουν θεσπίσει τις 

εσωτερικές πολιτικές, ελέγχους και διαδικασίες που αναφέρονται στο άρθρο 58. 

Νοείται ότι η αρμόδια Εποπτική Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλει την υποχρέωση 

σύστασης ανεξάρτητης υπηρεσίας ελέγχου στην υπόχρεη οντότητα. 

Για τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις η σύσταση ανεξάρτητης υπηρεσίας ελέγχου είναι 

υποχρεωτική. 

1.1.9. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της υπόχρεης 

οντότητας. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης υποκαταστήματος υπόχρεης οντότητας από 

Κράτος Μέλος ή τρίτη χώρα που λειτουργεί στην Κύπρο, διορίζεται από το Διοικητικό 

Συμβούλιο της υπόχρεης οντότητας και αναφέρεται απευθείας στο Διευθυντή του 

υποκαταστήματος και στον Επικεφαλής Λειτουργό Συμμόρφωσης του Ομίλου. 

1.1.10. Σύμφωνα με το Άρθρο 59(6)(α)(iv) και (v) ο Έφορος Ασφαλίσεων δύναται, μεταξύ άλλων, 

να απαγορεύσει προσωρινά σε πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε υπόχρεη 

οντότητα ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο θεωρηθεί υπαίτιο για οποιαδήποτε 

παράβαση του Νόμου ή των Οδηγιών, την άσκηση διευθυντικών καθηκόντων. Επίσης, 

δύναται να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο, όπως αυτό καθορίζεται στο άρθρο 59(6)(α)(ii) 

του Νόμου, σε πρόσωπα που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα σε υπόχρεη οντότητα, ή 

οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η παράβαση οφειλόταν 

σε δική του υπαιτιότητα, εσκεμμένη παράλειψη ή αμέλεια.  Ο Έφορος Ασφαλίσεων 
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δύναται, κατά την κρίση του, να δημοσιεύσει το όνομα του φυσικού προσώπου που 

διέπραξε την παράβαση καθώς και το είδος της παράβασης. 

1.1.11. Ο Έφορος Ασφαλίσεων απαιτεί από τις υπόχρεες οντότητες να εφαρμόσουν τα πιο κάτω 

μέτρα και διαδικασίες: 

(i) Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τις γενικές αρχές πολιτικής της υπόχρεης οντότητας για 

την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, τις οποίες κοινοποιεί στην Ανώτερη Διεύθυνση, στο 

Λειτουργό Συμμόρφωσης και το προσωπικό. Αυτό θα δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από 

την Διεύθυνση του ιδρύματος όσον αφορά τις υποκείμενες αξίες της κουλτούρας 

εταιρικής συμμόρφωσης και της διάθεσης ανάληψης κινδύνου, η οποία θα καθορίσει τις 

προσδοκίες, τις παραμέτρους και τα όρια λειτουργίας του οργανισμού και ιδίως τη 

δέσμευση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

(ii) Σε περίπτωση όπου μία υπόχρεη οντότητα τηρεί καταστήματα ή θυγατρικές εκτός 

Κύπρου, θα πρέπει να θέσει σε εφαρμογή πολιτικές και διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου 

(βλέπε Κεφάλαιο 9 των παρουσών Οδηγιών). 

(iii) Το Διοικητικό Συμβούλιο και η  Ανώτερη Διεύθυνση θα πρέπει να έχουν καλή κατανόηση 

και γνώση του επίπεδου κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο οποίο είναι εκτεθειμένη η 

υπόχρεη οντότητα έτσι που να αποφασίζουν κατά πόσον έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία 

μέτρα για τη διαχείριση και ελαχιστοποίησή του, σύμφωνα με τη διάθεση ανάληψης 

κινδύνων της υπόχρεης οντότητας. Ως εκ τούτου, ο Λειτουργός Συμμόρφωσης έχει την 

ευθύνη να ετοιμάζει και να υποβάλλει για έγκριση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω 

της Ανώτερης Διεύθυνσης, έκθεση καταγραφής και αξιολόγησης πιθανών κινδύνων για 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας λαμβάνοντας υπόψη τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η 

υπόχρεη οντότητα, την προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την αποδοχή  νέων 

πελατών, την επέκταση σε νέες αγορές/χώρες, την πολύπλοκη δομή ιδιοκτησίας νομικών 

προσώπων, τρόπος προσέλκυσης πελατών, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διαχείριση 

και μετριασμό τους καθώς επίσης και τους μηχανισμούς παρακολούθησης της ορθής και 

αποτελεσματικής λειτουργίας των εσωτερικών κανονισμών, διαδικασιών και ελέγχων. 
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(iv) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό των εσωτερικών 

πολιτικών, διαδικασιών και  ελέγχων και για την περιγραφή και σαφή καθορισμό των 

αρμοδιοτήτων και ορίων ευθύνης του κάθε τμήματος που διαχειρίζεται θέματα σχετικά 

με την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επομένως, ετοιμάζεται κατάλληλο εγχειρίδιο 

διαδικασιών και διαχείρισης κινδύνων, το οποίο αφού τύχει έγκρισης από την Ανώτερη 

Διεύθυνση της υπόχρεης οντότητας, κοινοποιείται στα στελέχη, σε όλους τους 

εργοδοτούμενους και τους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές που  έχουν την ευθύνη για 

την εφαρμογή της πολιτικής, των διαδικασιών και ελέγχων που έχουν υιοθετηθεί από 

την υπόχρεη οντότητα. Το εγχειρίδιο διαδικασιών καλύπτει, μεταξύ άλλων, την πολιτική 

αποδοχής πελατών της υπόχρεης οντότητας, τις διαδικασίες σύναψης επιχειρηματικής 

σχέσης, την ταυτοποίηση πελάτη και μέτρα επίδειξης δέουσας επιμέλειας, 

περιλαμβανομένων των εγγράφων και πληροφοριών που απαιτούνται για τη σύναψη της 

επιχειρηματικής σχέσης και την εκτέλεση συναλλαγών, τις διαδικασίες τήρησης αρχείων 

και τις διαδικασίες για τη διαρκή παρακολούθηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και 

συναλλαγών, τις διαδικασίες και ελέγχους για τον εντοπισμό ασυνήθιστων και ύποπτων 

συναλλαγών και την αναφορά τους στο Λειτουργό Συμμόρφωσης. Επίσης, θα πρέπει να  

συμπεριλαμβάνει τις πολιτικές και  διαδικασίες συμμόρφωσης με την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων εντός του Ομίλου.  

(v) Το εγχειρίδιο διαδικασιών αξιολογείται και επικαιροποιείται σε περιοδική βάση για την 

αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των κινδύνων από την νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Το αναθεωρημένο 

εγχειρίδιο θα πρέπει να τυγχάνει της έγκρισης της Ανώτερης Διεύθυνσης. 

(vi) Εφαρμόζονται πολιτικές, διαδικασίες και μέτρα ούτως ώστε ο κίνδυνος νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η χρηματοδότηση της τρομοκρατίας να  

εντοπίζεται, να  αξιολογείται  και να τυγχάνει διαχείρισης στις καθημερινές 

δραστηριότητες της υπόχρεης οντότητας σε σχέση με: 

(α) την ανάπτυξη νέων προϊόντων, υπηρεσιών, νέων επιχειρηματικών πρακτικών, 

συμπεριλαμβανομένων και των νέων διαύλων παροχής υπηρεσιών· 

(β) τη χρήση νέων ή αναπτυσσόμενων τεχνολογιών για νέα ή υφιστάμενα προϊόντα  και 

(γ) τυχόν αλλαγών στο επιχειρησιακό προφίλ της υπόχρεης οντότητας (π.χ. διείσδυση 

σε καινούργιες αγορές με άνοιγμα καταστημάτων/θυγατρικών σε νέες 

χώρες/περιοχές). Η εν λόγω αξιολόγηση κινδύνου θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
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πριν από την προώθηση των νέων προϊόντων, των επιχειρηματικών πρακτικών ή της 

χρήσης νέων ή αναπτυσσόμενων τεχνολογιών. 

(vii) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρακολούθηση των πελατών και των συναλλαγών τους είναι 

μεγάλης σημασίας για τον εντοπισμό ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών, είναι 

ουσιώδες για τις υπόχρεες οντότητες να εξασφαλίσουν επαρκές επίπεδο ποιότητας των 

δεδομένων που διατηρούνται στα αρχεία των πελατών και στα πληροφοριακά 

συστήματα. 

(viii) Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ανώτερη Διεύθυνση λαμβάνουν τακτική,  επαρκή και 

αντικειμενική πληροφόρηση από τον Λειτουργό Συμμόρφωσης και τον Εσωτερικό 

Ελεγκτή αναφορικά με την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των μέτρων και 

ελέγχων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

(ix) Ο Εσωτερικός Έλεγχος επιθεωρεί και αξιολογεί, τουλάχιστο σε ετήσια βάση, την 

αποτελεσματικότητα και επάρκεια της πολιτικής, διαδικασιών και ελέγχων που 

εφαρμόζει η Ασφαλιστική  Επιχείρηση για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και περιοδικά 

και ανάλογα με τον κίνδυνο μέσω τακτικών ή ειδικών ελέγχων, εξακριβώνει  το βαθμό 

συμμόρφωσης της ιδρύματος με το Νόμο και τις Οδηγίες του Εφόρου Ασφαλίσεων. Το 

πρόγραμμα ελέγχου θα πρέπει να είναι ανάλογο με το μέγεθος, τη φύση των 

δραστηριοτήτων και το προφίλ κινδύνου της Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Τα ευρήματα 

και οι παρατηρήσεις του Εσωτερικού Ελέγχου υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο 

και κοινοποιούνται στην Ανώτερη Διεύθυνση και το Λειτουργό Συμμόρφωσης της 

Ασφαλιστικής Επιχείρησης οι οποίοι λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να 

επιβεβαιώσουν τη διόρθωση οποιωνδήποτε αδυναμιών και παραλείψεων που έχουν 

καταγραφεί. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής παρακολουθεί, σε συνεχή  βάση, μέσω εκθέσεων 

προόδου ή άλλους τρόπους, την υλοποίηση των συστάσεών του. 

(x) Η υπόχρεη οντότητα εφαρμόζει σαφείς διαδικασίες και πρότυπα πρόσληψης και 

αξιολόγησης της ακεραιότητας των εργοδοτουμένων (υφιστάμενων και νέων 

προσλήψεων). 
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1.2. Πολιτική Αποδοχής Πελατών 

1.2.1. Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μια ξεκάθαρη 

πολιτική καθώς και διαδικασίες αποδοχής νέων πελατών, πλήρως εναρμονισμένες με τις 

πρόνοιες του Νόμου και των απαιτήσεων των παρουσών Οδηγιών. Η σχετική πολιτική θα 

πρέπει να ετοιμαστεί μετά από ενδελεχή  αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η 

κάθε υπόχρεη οντότητα από τους πελάτες της και/ή τις συναλλαγές τους και/ή τις χώρες 

προέλευσης ή διεξαγωγής των εργασιών τους (βλέπε Κεφάλαιο 3 των παρουσών Οδηγιών).  

Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης ετοιμάζει την πολιτική αποδοχής πελατών και την υποβάλλει, 

μέσω της Ανώτερης Διεύθυνσης της υπόχρεης οντότητας, στο Διοικητικό Συμβούλιο για 

μελέτη και έγκριση. Αφού τύχει έγκρισης, η εν λόγω πολιτική κοινοποιείται στο αρμόδιο 

προσωπικό της υπόχρεης οντότητας. 

1.2.2. Η εν λόγω πολιτική θα πρέπει να θέτει με σαφή τρόπο τα κριτήρια αποδοχής νέων πελατών, 

τους τύπους πελατών οι οποίοι δεν θα γίνονται αποδεκτοί για σύναψη επιχειρηματικών 

σχέσεων και θα καθορίζει τις κατηγορίες πελατών που θεωρούνται υψηλού κινδύνου. Η εν 

λόγω πολιτική θα πρέπει επίσης να προσδιορίσει τις συνθήκες και τις σχετικές διαδικασίες 

υπό τις οποίες θα πρέπει να τερματίζεται η σχέση με τον πελάτη. Ο καθορισμός τύπων 

πελατών που δεν θα γίνονται αποδεκτοί για σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων και 

κατηγοριών πελατών υψηλού κινδύνου θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως 

το περιεχόμενο και τη φύση εργασιών του πελάτη, τη χώρα καταγωγής και/ή διαμονής, το 

προβλεπόμενο ύψος και τη φύση των επιχειρηματικών συναλλαγών των πελατών, καθώς 

και την αναμενόμενη πηγή και προέλευση των χρημάτων. Η πολιτική αποδοχής πελατών 

και οι συναφείς διαδικασίες θα πρέπει να προνοούν για την επίδειξη αυξημένης δέουσας 

επιμέλειας για τους πελάτες υψηλού κινδύνου όπως αυτοί καθορίζονται στο Νόμο, στις 

παρούσες Οδηγίες  καθώς επίσης και για όσους πελάτες η ίδια η υπόχρεη οντότητα έχει 

κατατάξει ως υψηλού κινδύνου στη βάση της πολιτικής που έχει αναπτύξει.    
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2.  Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

2.1.  Διορισμός Λειτουργού Συμμόρφωσης 

2.1.1. Το Άρθρο 69 του Νόμου απαιτεί από τις υπόχρεες οντότητες όπως εφαρμόζουν τις 

ακόλουθες διαδικασίες εσωτερικής αναφοράς και αναφοράς στη ΜΟΚΑΣ: 

(i) Ορίζουν ανώτερο στέλεχος το οποίο διαθέτει ικανότητα, γνώσεις και 

εμπειρογνωμοσύνη ως “Λειτουργό Συμμόρφωσης” στον οποίο θα γίνεται η αναφορά 

για οποιαδήποτε πληροφορία ή άλλο θέμα το οποίο περιέρχεται στην αντίληψη του 

μέλους του προσωπικού και που, κατά τη γνώμη του ατόμου αυτού, αποδεικνύει ή 

δημιουργεί υποψίες ότι άλλο πρόσωπο ενέχεται σε αδικήματα νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας˙ 

(ii) απαιτούν όπως, οποιαδήποτε τέτοια αναφορά, εξετάζεται υπό το φως όλων των 

σχετικών πληροφοριών από το Λειτουργό Συμμόρφωσης  για να διαπιστωθεί κατά 

πόσον η πληροφορία ή άλλο θέμα που περιλαμβάνεται στην αναφορά πράγματι 

αποδεικνύει το γεγονός αυτό ή δημιουργούν τέτοια υποψία˙ 

(iii)  επιτρέπουν στο Λειτουργό Συμμόρφωσης να έχει άμεση και έγκαιρη πρόσβαση σε 

άλλες πληροφορίες, στοιχεία και έγγραφα τα οποία δυνατό να το βοηθήσουν και τα 

οποία είναι διαθέσιμα στην υπόχρεη οντότητα, και 

(iv) διασφαλίζουν ότι ενημερώνεται άμεσα η MOKAΣ, με δική τους πρωτοβουλία, 

υποβάλλοντας σχετική έκθεση και παρέχοντας συμπληρωματικές πληροφορίες μετά 

από σχετικό αίτημα της ΜΟΚΑΣ, όταν γνωρίζουν ή έχουν εύλογες υποψίες ότι 

χρηματικά ποσά, ανεξαρτήτως του ύψους τους, συνιστούν έσοδα από παράνομες 

δραστηριότητες ή σχετίζονται με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

Περαιτέρω, ο Νόμος ρητά αναφέρει ότι η υποχρέωση αναφοράς στη ΜΟΚΑΣ περιλαμβάνει 

και απόπειρα διενέργειας τέτοιων ύποπτων συναλλαγών. 

2.1.2. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της υπόχρεης 

οντότητας. Το άτομο που διορίζεται σαν Λειτουργός Συμμόρφωσης, πρέπει να είναι μέλος 

της Διεύθυνσης της υπόχρεης οντότητας για να έχει την αναγκαία εξουσία. Η υπόχρεη 

οντότητα θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον Έφορο Ασφαλίσεων για το διορισμό του 

Λειτουργού Συμμόρφωσης, υποβάλλοντας τη θέση/ιεραρχία και γραμμές αναφοράς του 
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Λειτουργού Συμμόρφωσης μέσα στην οργανωτική δομή της υπόχρεης οντότητας, το 

βιογραφικό του/της σημείωμα και τα στοιχεία επικοινωνίας. 

2.1.3. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι εγκατεστημένος στην Κύπρο, να ενεργεί 

ανεξάρτητα και αυτόνομα για να εκτελεί τις υποχρεώσεις του. Εάν για οποιονδήποτε λόγο 

η υπόχρεη οντότητα  επιθυμεί o Λειτουργός Συμμόρφωσης να είναι εγκατεστημένος στο 

εξωτερικό, τότε η Ασφαλιστική Επιχείρηση θα πρέπει να ζητήσει και να λάβει την έγκριση 

του Εφόρου Ασφαλίσεων γραπτώς, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους ζήτησε την 

εξαίρεση και περιγράφοντας επίσης τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του 

Λειτουργού Συμμόρφωσης, προκειμένου να προχωρήσει σε μια τέτοια διευθέτηση. 

2.1.4. Σε περίπτωση τερματισμού/παραίτησης του Λειτουργού Συμμόρφωσης η υπόχρεη 

οντότητα θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα τον Έφορο Ασφαλίσεων. 

2.1.5. Το προσωπικό της υπόχρεης οντότητας θα πρέπει να ενημερώνεται για το άτομο που έχει 

διοριστεί σαν Λειτουργός Συμμόρφωσης και στον οποίο πρέπει να αναφέρουν 

οποιαδήποτε πληροφορία αναφορικά με συναλλαγές και δραστηριότητές για τις οποίες 

έχουν γνώση ή υποψία ότι μπορεί να σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.  

2.1.6. Επιπρόσθετα, η υπόχρεη οντότητα θα πρέπει να διορίσει Αναπληρωτή Λειτουργό 

Συμμόρφωσης, ο οποίος θα αντικαθιστά το Λειτουργό Συμμόρφωσης σε περίπτωση 

απουσίας του.  Εκεί που κρίνεται αναγκαίο, λόγω του όγκου και/ή της γεωγραφικής 

διασποράς των εργασιών της υπόχρεης οντότητας, οι υπόχρεες οντότητες μπορούν να 

διορίσουν και “Βοηθούς Λειτουργούς Συμμόρφωσης” κατά τμήμα, γεωγραφική περιφέρεια 

ή άλλως πως, με σκοπό την υποβοήθηση του Λειτουργού Συμμόρφωσης. Τα μέλη του 

προσωπικού της υπόχρεης οντότητας ενημερώνονται για το άτομο που διορίστηκε 

Αναπληρωτής Λειτουργός Συμμόρφωσης. Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να  

επικοινωνούν άμεσα προς τον Έφορο Ασφαλίσεων για το διορισμό του Αναπληρωτή 

Λειτουργού Συμμόρφωσης υποβάλλοντας το όνομα, τη θέση καθώς και τα στοιχεία 

επικοινωνίας του.  

2.1.7. Η Ανώτερη Διεύθυνση της υπόχρεης οντότητας διασφαλίζει ότι ο Λειτουργός Συμμόρφωσης 

διαθέτει ικανοποιητικούς πόρους τόσο σε ικανό ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε 

τεχνολογικές υποδομές για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων του/της. 
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2.1.8. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης, ο Αναπληρωτής Λειτουργός Συμμόρφωσης και άλλα άτομα 

στα οποία τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα εφαρμογής των διαδικασιών παρεμπόδισης της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας έχουν πλήρη και έγκαιρη πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες ταυτότητας 

πελατών, έγγραφα συναλλαγών και άλλα σχετικά αρχεία και πληροφορίες που τηρούνται 

από την υπόχρεη οντότητα ούτως ώστε να διευκολύνονται στην αποτελεσματική εκτέλεση 

των καθηκόντων τους. 

2.1.9. Υπόχρεες οντότητες που διατηρούν καταστήματα ή θυγατρικές σε άλλο κράτος μέλος ή 

τρίτη χώρα ορίζουν το Λειτουργό Συμμόρφωσης ως συντονιστή, για την εξασφάλιση 

εφαρμογής από όλα τα καταστήματα και τις εταιρείες του ομίλου, που διεξάγουν 

χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, της πολιτικής ομίλου καθώς και επαρκών και 

κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών για την αποτελεσματική πρόληψη αδικημάτων 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας. Συνεπώς, ο Λειτουργός Συμμόρφωσης θα πρέπει να παρακολουθεί σε 

συνεχή βάση τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις μέσα από επιτόπιους ή εξ αποστάσεως 

ελέγχους. 

2.2. Καθήκοντα Λειτουργού Συμμόρφωσης 

2.2.1. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης θα πρέπει να τηρεί εγχειρίδιο διαδικασιών σχετικά με όλες τις 

εργασίες/υποχρεώσεις του/της. Ο ρόλος και οι ευθύνες του Λειτουργού Συμμόρφωσης, του 

Αναπληρωτή Λειτουργού Συμμόρφωσης καθώς και των Βοηθών Λειτουργών Συμμόρφωσης 

(αν ισχύει) θα πρέπει ξεκάθαρα να καθορισθούν και να καταγραφούν στο εν λόγω 

εγχειρίδιο. 

Τα ελάχιστα καθήκοντα του Λειτουργού Συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

(i) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης έχει την πρωταρχική ευθύνη, μαζί με την Ανώτερη 

Διεύθυνση της υπόχρεης οντότητας, για τον καθορισμό κατάλληλων διαδικασιών και 

συστημάτων για την άμεση εφαρμογή του Νόμου και των Οδηγιών της Υπηρεσίας 

Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών, καθώς και για την τήρηση όλων των άλλων 

εγκυκλίων/συστάσεων που εκδίδονται από τον Έφορο Ασφαλίσεων ανά διαστήματα, 

για την πρόληψη της χρήσης της υπόχρεης οντότητας για νομιμοποίηση εσόδων από 
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παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ως εκ τούτου, ο 

Λειτουργός Συμμόρφωσης έχει την πρωταρχική ευθύνη για την ετοιμασία του 

εγχειριδίου διαχείρισης κινδύνων και διαδικασιών της υπόχρεης οντότητας για την 

παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το οποίο υποβάλλεται στην Ανώτερη Διεύθυνση 

για έγκριση. Το εγχειρίδιο θα πρέπει να αξιολογείται και να επικαιροποιείται σε 

περιοδική βάση για την προσαρμογή των διαδικασιών για την  αποτελεσματική 

διαχείριση των κινδύνων που απορρέουν από τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Το 

επικαιροποιημένο εγχειρίδιο θα πρέπει να εγκρίνεται από την Ανώτερη Διεύθυνση. 

(ii) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης ετοιμάζει την Πολιτική Αποδοχής Πελατών την οποία 

υποβάλλει, μέσω της Ανώτερης Διεύθυνσης, στο Διοικητικό Συμβούλιο για έγκριση. 

Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης ενημερώνει την Πολιτική Αποδοχής Πελατών σε σχέση 

με αλλαγές στους Νόμους και στους Κανονισμούς και λόγω άλλων παραγόντων 

(εσωτερικούς ή εξωτερικούς) όπως είναι αναγκαίο. Η επικαιροποιημένη πολιτική θα 

πρέπει να εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

(iii) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης παρακολουθεί και αξιολογεί κατά πόσον η πολιτική, οι 

διαδικασίες και οι έλεγχοι που έχουν εισαχθεί για την παρεμπόδιση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας εφαρμόζονται σωστά και αποτελεσματικά. Ως εκ τούτου, ο Λειτουργός 

Συμμόρφωσης θα πρέπει να εφαρμόσει κατάλληλους μηχανισμούς 

παρακολούθησης (π.χ. επιτόπιες επισκέψεις σε μονάδες/καταστήματα οι οποίοι θα 

του δίδουν όλη την απαραίτητη πληροφόρηση για αξιολόγηση του βαθμού 

συμμόρφωσης των μονάδων/καταστημάτων της υπόχρεης οντότητας με τις  

διαδικασίες και ελέγχους που είναι σε ισχύ. Αν ο Λειτουργός Συμμόρφωσης εντοπίσει 

παραλείψεις και/ή αδυναμίες στην εφαρμογή των πολιτικών, διαδικασιών και 

ελέγχων, θα πρέπει να δίδει την κατάλληλη καθοδήγηση για τη λήψη διορθωτικών 

μέτρων. 

(iv) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης εξασφαλίζει ότι όλα τα υποκαταστήματα και οι 

θυγατρικές της υπόχρεης οντότητας στην Κύπρο ή στο εξωτερικό έχουν λάβει όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη πλήρους συμμόρφωσης με τις διατάξεις των εν 

λόγω Οδηγιών. 
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(v) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης έχει την ευθύνη για την αξιολόγηση, ετησίως, όλων των 

κινδύνων που προέρχονται από υφιστάμενους και νέους πελάτες, νέα προϊόντα και 

υπηρεσίες και τη λήψη μέτρων και ελέγχων για την αποτελεσματική διαχείριση και 

μετριασμό των εν λόγω κινδύνων. Η σχετική έκθεση θα πρέπει να υποβάλλεται, μέσω 

της Ανώτερης Διεύθυνσης,  στο Διοικητικό Συμβούλιο  για έγκριση. Αντίγραφο της 

εγκεκριμένης έκθεσης θα πρέπει να διατηρείται από την υπόχρεη οντότητα. 

(vi) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης βεβαιώνεται ότι τόσο ο ίδιος όσο και ο Αναπληρωτής 

Λειτουργός Συμμόρφωσης και οι Βοηθοί Λειτουργοί Συμμόρφωσης (αν ισχύει) 

αποκτούν τις απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες για την εφαρμογή κατάλληλων 

εσωτερικών διαδικασιών για την πρόληψη, αναγνώριση και αναφορά 

συναλλαγών/δραστηριοτήτων για τις οποίες υπάρχει υποψία ότι σχετίζονται με τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας. 

(vii) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση στη Διεύθυνση 

και το προσωπικό της υπόχρεης οντότητας όσον αφορά την σωστή εφαρμογή των 

πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων ενάντια στην νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

(viii) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης καθορίζει για τους εργοδοτουμένους των 

μονάδων/καταστημάτων της Ασφαλιστικής υπόχρεης οντότητας που χρειάζονται 

περαιτέρω εκπαίδευση και επιμόρφωση με σκοπό την παρεμπόδιση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας και οργανώνει κατάλληλα εκπαιδευτικά σεμινάρια/ημερίδες. Σχετικά, 

ο Λειτουργός Συμμόρφωσης ετοιμάζει και εφαρμόζει σε συνεργασία με άλλα 

αρμόδια τμήματα της υπόχρεης οντότητας, ετήσιο πρόγραμμα εκπαίδευσης του 

προσωπικού. 

(ix) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης βεβαιώνεται ότι η υπόχρεη οντότητα τηρεί πλήρη 

αρχεία των σεμιναρίων και άλλων εκπαιδεύσεων που προσφέρθηκαν στο προσωπικό 

της υπόχρεης οντότητας, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εκπαίδευση και 

Επιμόρφωση Προσωπικού» αυτών των Οδηγιών και αξιολογεί την επάρκεια της 

παρεχόμενης επιμόρφωσης/εκπαίδευσης.  

(x) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης εξακριβώνει ότι το τρίτο πρόσωπο, στο οποίο η υπόχρεη 

οντότητα προτίθεται να αναθέσει τον προσδιορισμό ταυτότητας και τα μέτρα 
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δέουσας επιμέλειας είναι υπόχρεη οντότητα όπως αυτή καθορίζεται στο Νόμο και 

δίνει τη γραπτή συγκατάθεση του/της για την συνεργασία. Ο Λειτουργός 

Συμμόρφωσης αξιολογεί την ποιότητα των πελατών που συστάθηκαν από τρίτα 

πρόσωπα.  

(xi) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης ελέγχει την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή της 

πολιτικής, των διαδικασιών και ελέγχων που έχει εισαγάγει η υπόχρεη οντότητα για 

την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και σε επίπεδο ομίλου όπου εφαρμόζεται. Ως εκ 

τούτου, ο Λειτουργός Συμμόρφωσης θα πρέπει να εφαρμόσει κατάλληλους 

μηχανισμούς παρακολούθησης (συμπεριλαμβανομένων ελέγχων εξ αποστάσεως και 

επιτόπιων επισκέψεων σε μονάδες/καταστήματα/υπηρεσίες) οι οποίοι θα του/της 

δίδουν την απαραίτητη πληροφόρηση για το βαθμό συμμόρφωσης της υπόχρεης 

οντότητας με τα εκάστοτε ισχύοντα. Στην περίπτωση που ο Λειτουργός 

Συμμόρφωσης εντοπίζει παραλείψεις και/ή αδυναμίες θα πρέπει να δίδει τις 

κατάλληλες οδηγίες και καθοδήγηση για τη λήψη διορθωτικών μέτρων τα οποία ο 

Λειτουργός Συμμόρφωσης παρακολουθεί. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης θα πρέπει 

περιοδικά και αναλόγως του κινδύνου να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και 

την Ανώτερη Διεύθυνση για τα ευρήματα των εν λόγω ελέγχων και για το βαθμό 

συμμόρφωσης της υπόχρεης οντότητας.  Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης των 

υποκαταστημάτων, θα πρέπει να ενημερώνει το Διευθυντή του υποκαταστήματος 

και τον Επικεφαλής Λειτουργό Συμμόρφωσης του Ομίλου. 

(xii) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης λαμβάνει ή προτείνει, κατά περίπτωση, διορθωτικά 

μέτρα, σε θέματα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σύμφωνα με τα 

πορίσματα των συμπερασμάτων του ελέγχου της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών 

Εταιρειών. 

(xiii) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης εξετάζει τα πορίσματα του Εσωτερικού Ελέγχου και 

λαμβάνει διορθωτικά μέτρα για θέματα που αφορούν την παρεμπόδιση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης 

της τρομοκρατίας. 

(xiv) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης λαμβάνει ή συνιστά, όπου ενδείκνυται, μέτρα για την 

παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 
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χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, λαμβάνοντας υπόψη τις Εθνικές και Υπερεθνικές 

Εκθέσεις Εκτίμησης Κινδύνων. 

(xv) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης εξασφαλίζει ότι η υπόχρεη οντότητα μπορεί να 

ετοιμάζει καταστάσεις σε έντυπη μορφή σύμφωνα με την κατηγορία κινδύνου του 

πελάτη. 

(xvi) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης τηρεί αρχείο για περίοδο πέντε χρόνων με όλες τις 

περιπτώσεις προσώπων (υποψηφίων πελατών) με τους οποίους δεν επετράπη η 

σύναψη επιχειρηματικής σχέσης. 

(xvii) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης ανταποκρίνεται σε όλα τα ερωτήματα της ΜΟΚΑΣ και 

παρέχει όλες τις ζητούμενες πληροφορίες και συνεργάζεται πλήρως με τη ΜΟΚΑΣ. 

(xviii) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης ανταποκρίνεται σε όλα τα ερωτήματα και 

ζητούμενες διευκρινίσεις της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών και 

παρέχει όλες τις ζητούμενες πληροφορίες και συνεργάζεται πλήρως με τον Έφορο 

Ασφαλίσεων.  

(xix) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης διασφαλίζει ότι η υπόχρεη οντότητα λαμβάνει 

υπόψη τις δημόσιες ανακοινώσεις της Financial Action Task Force  (“FATF”) όσον 

αφορά τις χώρες που δεν εφαρμόζουν ή εφαρμόζουν ανεπαρκώς τις συστάσεις της 

FATF, και βεβαιώνεται ότι εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας και 

παρακολούθησης των επιχειρηματικών σχέσεων/συναλλαγών. Επιπρόσθετα, 

διασφαλίζει ότι αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας εφαρμόζονται για τις τρίτες 

χώρες υψηλού κινδύνου που επισημαίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς 

και από την ίδια την υπόχρεη οντότητα. 

2.3. Ετήσια Έκθεση του Λειτουργού Συμμόρφωσης 

2.3.1.   Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης ετοιμάζει την Ετήσια Έκθεση η οποία αποτελεί σημαντικό 

εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης της υπόχρεης οντότητας με τις 

υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το Νόμο και των Οδηγιών του Εφόρου Ασφαλίσεων για 

την παρεμπόδιση της  νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.  

2.3.2. Η Ετήσια Έκθεση θα πρέπει να ετοιμάζεται εντός δύο μηνών από το τέλος κάθε 

ημερολογιακού έτους (δηλαδή, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, το αργότερο) και να 

υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της υπόχρεης οντότητας μέσω της Ανώτερης 
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Διεύθυνσης. Στην περίπτωση υπόχρεης οντότητας που λειτουργεί στην Κύπρο υπό τη 

μορφή υποκαταστήματος, η Ετήσια Έκθεση θα πρέπει να υποβάλλεται στο  Διοικητικό 

Συμβούλιο μέσω της Ανώτερης Διεύθυνσης και στο Λειτουργό Συμμόρφωσης του Ομίλου,  

των Κεντρικών Γραφείων της χώρας προέλευσής τους. 

2.3.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει και αξιολογεί την Ετήσια Έκθεση. Η Ανώτερη Διεύθυνση 

της υπόχρεης οντότητας λαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως κρίνεται αναγκαίο 

υπό τις περιστάσεις, για τη διόρθωση οποιωνδήποτε αδυναμιών και/ή παραλείψεων που 

επισημαίνονται στην Ετήσια Έκθεση. Αντίγραφο των πρακτικών της έγκρισης του 

Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να υποβάλλεται στον Έφορο Ασφαλίσεων αμέσως μετά την 

έγκριση. 

2.3.4. Αντίγραφο της Ετήσιας Έκθεσης που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να 

υποβάλλεται, ταυτόχρονα, στον Έφορο Ασφαλίσεων. 

2.3.5.    Η Ετήσια Έκθεση του Λειτουργού Συμμόρφωσης θα πρέπει να καλύπτει ζητήματα 

παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κατά τη διάρκεια του υπό ανασκόπηση έτους και, ως 

ελάχιστο, θα πρέπει να περιέχει τα πιο κάτω: 

(i) Πληροφορίες για τυχόν αλλαγές στην επιχειρηματική δραστηριότητα της υπόχρεης 

οντότητας, με αναφορά σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται, τις χώρες 

που δραστηριοποιείται, και οποιονδήποτε τεχνολογικών εξελίξεων που 

επηρεάζουν τις διαδικασίες και τους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

(ii) Πληροφορίες για τροποποιήσεις του Νόμου και των Οδηγιών του Εφόρου 

Ασφαλίσεων κατά τη διάρκεια του υπό αναφορά έτους και τα μέτρα που λήφθηκαν 

και/ή διαδικασίες που εισήχθησαν για την διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις 

ως άνω αλλαγές. 

(iii) Πληροφορίες για τον αριθμό των ελέγχων και επιθεωρήσεων που έχουν 

πραγματοποιηθεί από το Λειτουργό Συμμόρφωσης και τον Εσωτερικό Έλεγχο της 

Ασφαλιστικής και τις σημαντικές ελλείψεις και αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί 

στην πολιτική, διαδικασίες και ελέγχους για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας. Σχετικά, θα πρέπει να επισημαίνεται η σοβαρότητα των 
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παραλείψεων ή ελλείψεων, οι κίνδυνοι που συνεπάγονται και οι εισηγήσεις που 

έχουν ως επίσης οι ενέργειες που έχουν ληφθεί για διόρθωση της κατάστασης. 

(iv) Πληροφορίες για τους ελέγχους που έχουν πραγματοποιηθεί από τον Έφορο 

Ασφαλίσεων, τονίζοντας ελλείψεις και αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί, τους 

κινδύνους που συνεπάγονται  καθώς και τα διορθωτικά μέτρα και ενέργειες που 

λήφθηκαν ή θα ληφθούν για βελτίωση της κατάστασης. 

(v) Τον αριθμό εσωτερικών αναφορών υποψίας για νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που 

υποβλήθηκαν από το προσωπικό της υπόχρεης οντότητας προς το Λειτουργό 

Συμμόρφωσης με τυχόν σχόλια/παρατηρήσεις αναφορικά με το περιεχόμενο των 

υποψιών και οποιονδήποτε συγκεκριμένων τάσεων. 

(vi) Τον αριθμό εσωτερικών αναφορών υποψίας που διερευνήθηκαν από το 

Λειτουργό Συμμόρφωσης, αλλά δεν υποβλήθηκαν στη ΜΟΚΑΣ. 

(vii) Τον αριθμό αναφορών υποψίας που υποβλήθηκαν από το Λειτουργό 

Συμμόρφωσης στη ΜΟΚΑΣ μαζί με πληροφορίες για τους κύριους λόγους των 

υποψιών και επισήμανση τυχόν συγκεκριμένων τάσεων. 

(viii) Περιληπτικές πληροφορίες ως ακολούθως: 

(α) Αριθμό πελατών ανά χώρα προέλευσης, αριθμός ΠΕΠ, αριθμός πελατών 

εξ αποστάσεως 

(β) Αριθμό νέων πελατών 

(γ) Αριθμό πελατών κατά κατηγορία κινδύνου 

(δ) Αριθμό υποψήφιων πελατών με τους οποίους δεν επετράπη η δημιουργία 

επιχειρηματικής σχέσης για λόγους συμμόρφωσης 

(ε) Αριθμό πελατών με τους οποίους τερματίστηκε η επιχειρηματική σχέση 

για λόγους συμμόρφωσης 

(στ) Επίπεδο συναλλαγών σε μετρητά – Αριθμό συναλλαγών σε μετρητά, 

συνολικό ποσό μετρητών που παραλήφθηκαν, σύνολο συναλλαγών σε 

μετρητά πάνω από € 10,000 

(ζ) Αριθμό ασφαλιστηρίων συμβολαίων με αξία εξαγοράς μεταξύ € 100.000 

και € 250.000, και πάνω από € 250.000, σε ισχύ και που εξαργυρώθηκαν 

κατά την διάρκεια του έτους 
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(η) Αριθμό ασφαλιστηρίων συμβολαίων με συνδεδεμένους δικαιούχους, 

αριθμό ασφαλιστηρίων συμβολαίων με τουλάχιστο ένα μη-συνδεδεμένο 

δικαιούχο 

(θ) Αριθμό Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών με διαχωρισμό συνδεδεμένων και 

μη-συνδεδεμένων 

(ix) Πληροφορίες σχετικά με την πολιτική, διαδικασίες και ελέγχους που εφαρμόζει η 

υπόχρεη οντότητα σε σχέση με τους πελάτες υψηλού κινδύνου. 

(x) Πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που παρακολουθήσαν ο Λειτουργός 

Συμμόρφωσης, ο αναπληρωτής Λειτουργός Συμμόρφωσης, οι βοηθοί Λειτουργού 

Συμμόρφωσης και οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό υλικό που έχει ληφθεί. 

(xi) Πληροφορίες για εκπαίδευση/επιμόρφωση που παρασχέθηκε στο Διοικητικό 

Συμβούλιο, Ανώτερη Διεύθυνση, Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές και το 

προσωπικό κατά την διάρκεια του έτους, αναφέροντας:  

• Αριθμό σεμιναρίων που πραγματοποιήθηκαν 

• Την διάρκεια τους 

• Άτομα που συμμετείχαν (προσδιορίζοντας τον ρόλο τους) 

• Όνομα (τα) και προσόντα εκπαιδευτή (ων) 

• Πληροφορίες σχετικά με το αν το σεμινάριο αναπτύχθηκε εσωτερικά 

από την υπόχρεη οντότητα ή από εξωτερικό οργανισμό 

• Συνοπτικές πληροφορίες για το χρονοδιάγραμμα και το περιεχόμενο 

του σεμιναρίου. 

(xii) Αποτελέσματα της αξιολόγησης της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας της 

εκπαίδευσης του προσωπικού. 

(xiii) Κατάλογος τρίτων προσώπων με τους οποίους η  υπόχρεη οντότητα  έχει 

συνάψει συνεργασία  με σκοπό την ταυτοποίηση του πελάτη και των μέτρων 

δέουσας επιμέλειας και κατάλογο των τρίτων μερών που έχει απορρίψει ο 

Λειτουργός Συμμόρφωσης. 

(xiv) Πληροφορίες για τη δομή και το προσωπικό της μονάδας του Λειτουργού 

Συμμόρφωσης καθώς και συστάσεις για τυχόν πρόσθετο προσωπικό και 

τεχνικούς πόρους που μπορεί να χρειαστούν για την ενίσχυση των μέτρων και 

διαδικασιών κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 
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(xv) Μια συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των συστημάτων και των 

ελέγχων, της επάρκειας των πόρων και επίσης των ελλείψεων και των αδυναμιών 

που προσδιορίστηκαν μαζί με το  σχέδιο δράσης για τον τρόπο με τον οποίο η 

υπόχρεη οντότητα  προτίθεται να εφαρμόσει διορθωτικά μέτρα, 

συμπεριλαμβανομένης της αναμενόμενης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των 

διορθωτικών ενεργειών. 

(xvi) Πληροφορίες σχετικά με τα υποκαταστήματα/θυγατρικές της υπόχρεης 

οντότητας  που δραστηριοποιούνται σε άλλες χώρες, καθώς και τις πληροφορίες 

σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για συμμόρφωση με τις διατάξεις των εν 

λόγω Οδηγιών και το  πλαίσιο της  υπόχρεης οντότητας. 

  



 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΞΒX/ΚΧΤ ΟΔΗΓΙΕΣ – Δεκέμβριος 2019 
25 

 

3.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 
ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (“RISK BASED APPROACH”) 

3.1.  Εισαγωγή 

3.1.1. Για σκοπούς του άρθρου 58(δ), το Άρθρο 58A(1) και (2) του Νόμου απαιτεί από τις 

υπόχρεες οντότητες να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εντοπίζουν, και να 

εκτιμούν τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που διατρέχουν, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες 

κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με τους πελάτες τους, τις χώρες 

ή τις γεωγραφικές περιοχές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις συναλλαγές ή τους διαύλους 

παροχής υπηρεσιών. Τα μέτρα αυτά πρέπει να είναι  ανάλογα με το μέγεθος και τη φύση 

των εργασιών τους. Οι εκτιμήσεις κινδύνων τεκμηριώνονται, επικαιροποιούνται και 

τίθενται στη διάθεση του Εφόρου Ασφαλίσεων, μέσω της έκθεσης που αναφέρεται στην 

παράγραφο 3.6. 

3.1.2. Η προσέγγιση βάσει του υπολογιζόμενου κινδύνου (“RBA”) είναι καίριας σημασίας για την 

κατάλληλη εφαρμογή ενός αποτελεσματικού πλαισίου για την παρεμπόδιση 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας. Σημαίνει ότι οι υπόχρεες οντότητες εντοπίζουν, αξιολογούν και κατανοούν 

τους κινδύνους για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ML/TF) στους οποίους εκτίθενται και εφαρμόζουν τα 

καταλληλότερα μέτρα μετριασμού. Αυτή η προσέγγιση τους επιτρέπει να εστιάσουν τους 

πόρους τους, όπου οι κίνδυνοι είναι υψηλότεροι. 

3.1.3. Η προσέγγιση βάσει του υπολογιζόμενου κινδύνου θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη φύση, 

το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι μια απλή εκτίμηση 

κινδύνου μπορεί να είναι αρκετή για μικρότερες ή λιγότερο σύνθετες υπόχρεες οντότητες, 

και ότι όταν οι υπόχρεες οντότητες είναι μέρος ενός Ομίλου, οι αξιολογήσεις κινδύνου θα 

πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, σε επίπεδο ομίλου, την διάθεση ανάληψης κινδύνου και το 

πλαίσιο. 

3.1.4. Υπάρχουν αρκετά διακριτά βήματα για την αξιολόγηση του πιο οικονομικά αποδοτικού και 

αναλογικού τρόπου για τη διαχείριση και τον μετριασμό των κινδύνων νομιμοποίησης 
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εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που 

αντιμετωπίζει η εταιρεία.  Αυτά τα βήματα είναι: 

• Εντοπισμός:  Εντοπισμός των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που σχετίζονται με την 

εταιρεία λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος και τη φύση των 
λειτουργιών/δραστηριοτήτων της. 

• Αξιολόγηση: Αξιολόγηση των κινδύνων που παρουσιάζουν οι συγκεκριμένοι 

πελάτες της εταιρείας και τυχόν τελικοί δικαιούχοι, προϊόντα ή υπηρεσίες, 
συναλλαγές, κανάλια εξυπηρέτησης, γεωγραφικές περιοχές λειτουργίας. 

• Διαχείριση:  Σχεδιασμός και εφαρμογή ελέγχων για τη διαχείριση και τον 

μετριασμό αυτών των εκτιμημένων κινδύνων, στο πλαίσιο της διάθεσης ανάληψης 

κινδύνου της εταιρείας. 

• Παρακολούθηση:  Συνεχής παρακολούθηση και βελτίωση της αποτελεσματικής 
λειτουργίας αυτών των ελέγχων. 

• Αναφορά:  Καταγράψτε κατάλληλα τι έχει γίνει, και γιατί.  

3.1.5. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26 Ιουνίου 2017 δημοσίευσε την πρώτη Υπερεθνική Έκθεση 

Αξιολόγησης Κινδύνων που σκοπό έχει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εντοπίζουν, να 

αναλύουν και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Οι 

υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα ευρήματα της εν λόγω Έκθεσης, 

περιλαμβανομένων των επικαιροποιήσεων της, στο βαθμό που αυτά επηρεάζουν τη δική 

τους αξιολόγηση κινδύνου.  

3.1.6. Η Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων της Κύπρου που δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2018 

παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ενυπάρχει στις 

επιχειρήσεις. Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα ευρήματα της εν λόγω 

Έκθεσης, περιλαμβανομένων των επικαιροποιήσεων της, στο βαθμό που αυτά επηρεάζουν 

τη δική τους αξιολόγηση κινδύνου. 

3.1.7. Για να υποβοήθηση τον γενικό στόχο της παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες συναλλαγές και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η προσέγγιση βάσει του 

υπολογιζόμενου κινδύνου θα πρέπει να:  

• αναγνωρίζει ότι ο κίνδυνος νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας  διαφέρει μεταξύ πελατών, 

χωρών, προϊόντων και καναλιών εξυπηρέτησης· 

• επιτρέπει στη Διεύθυνση να διαφοροποιεί μεταξύ των πελατών της με τρόπο που 

αναλογεί στους κινδύνους της συγκεκριμένης επιχειρηματικότητας τους· 
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• επιτρέπει στο Διοικητικό Συμβούλιο και στην  Ανώτερη Διεύθυνση να 

εφαρμόσουν τη δική τους προσέγγιση στις εταιρικές διαδικασίες, συστήματα και 

ελέγχους, και ρυθμίσεις σε ιδιαίτερες περιστάσεις, και 

• βοηθά στην δημιουργία ενός πιο οικονομικώς αποδοτικού συστήματος. 

3.1.8. Το Άρθρο 61(2) του Νόμου απαιτεί από τις υπόχρεες οντότητες να εφαρμόζουν διαδικασίες 

προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη αλλά 

επιτρέπει τον καθορισμό της έκτασης των μέτρων αυτών ανάλογα με το βαθμό κινδύνου 

λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον τις μεταβλητές που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι 

του Νόμου. Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν στις αρμόδιες 

Εποπτικές Αρχές ότι η έκταση των μέτρων είναι ανάλογη με τους κινδύνους νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που 

αντιμετωπίζουν. 

3.1.9. Η προσέγγιση με βάσει τον υπολογιζόμενο κίνδυνο θα πρέπει να καθορίζει τους 

παράγοντες που οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όταν αξιολογούν 

τον κίνδυνο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας που συνδέεται με μια επιχειρηματική σχέση. Καθορίζουν επίσης τον 

τρόπο που οι εταιρείες πρέπει να προσαρμόσουν την έκταση των μέτρων δέουσας 

επιμέλειας σε σχέση με τον πελάτη κατά τρόπο που να είναι ανάλογος με τον κίνδυνο για 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας που έχουν εντοπίσει. Οι αποφάσεις της εταιρείας για τα μέτρα δέουσας 

επιμέλειας που θα εφαρμοστούν θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις «Κατευθυντήριες 

Γραμμές για τους Παράγοντες Κινδύνου» που εκδόθηκαν από κοινού από τις Ευρωπαϊκές 

Εποπτικές Αρχές2. 

3.1.10. Κανένα σύστημα ελέγχων θα ανιχνεύσει και θα αποτρέψει τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η προσέγγιση βάσει 

τον υπολογιζόμενο κίνδυνο, ωστόσο, θα χρησιμεύσει για την εξισορρόπηση του κόστους 

 
2 Κοινές κατευθυντήριες γραμμές σύμφωνα με το άρθρο 17 και το άρθρο 18 παράγραφος 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 

2015/849 σχετικά με την απλουστευμένη και την αυξημένη δέουσα επιμέλεια ως προς τον πελάτη και τους 

παράγοντες τους οποίους θα πρέπει να εξετάζουν τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί κατά την εκτίμηση κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και  

χρηματοδότησης  της τρομοκρατίας που συνδέεται με τις επιμέρους επιχειρηματικές και περιστασιακές 

συναλλαγές (“Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Παράγοντες Κινδύνου”) 

https://esas-joint-

committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors_EL_04-01-2018.pdf 

https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors_EL_04-01-2018.pdf
https://esas-joint-committee.europa.eu/Publications/Guidelines/Guidelines%20on%20Risk%20Factors_EL_04-01-2018.pdf
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που επιβάλλεται στην εταιρεία και τους πελάτες της με μια ρεαλιστική εκτίμηση της 

απειλής να χρησιμοποιηθεί η εταιρεία σχετικά με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.  Επιτρέπει στην εταιρεία να 

επικεντρώσει την προσπάθεια όπου χρειάζεται και θα έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο. 

3.1.11. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης έχει την ευθύνη του εντοπισμού, της καταγραφής και 

αξιολόγησης όλων των ενδεχόμενων κινδύνων. Ωστόσο, η επιτυχής εφαρμογή συστημάτων 

και ελέγχων βάσει του υπολογιζόμενου κινδύνου απαιτεί την πλήρη υποστήριξη της 

Ανώτερης Διεύθυνσης και την ενεργό συνεργασία των υπολοίπων μονάδων της υπόχρεης 

οντότητας. Είναι επίσης αναγκαία η ξεκάθαρη κοινοποίηση των πολιτικών και διαδικασιών, 

που έχουν συμφωνηθεί, σε όλο το αρμόδιο προσωπικό της υπόχρεης οντότητας μαζί με την 

εισαγωγή αξιόπιστων μηχανισμών για την αποτελεσματική εφαρμογή τους, την έγκαιρη 

επισήμανση αδυναμιών και τη λήψη διορθωτικών μέτρων. 

3.1.12. Η υποχρέωση  αναφοράς ύποπτων συναλλαγών δεν βασίζεται στον κίνδυνο, αλλά ισχύει 

ανεξάρτητα από τον κίνδυνο που συνεπάγεται. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατά τη 

διάρκεια του προσδιορισμού ταυτότητας του πελάτη και των μέτρων δέουσας επιμέλειας 

πρέπει να είναι επαρκείς για να παρέχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά με τη  φύση της 

επιχειρηματικής σχέσης επιτρέποντας τον εντοπισμό οποιωνδήποτε ασυνήθιστων ή 

ύποπτων συναλλαγών. 

3.2. Εντοπισμός 

3.2.1. Η προσέγγιση βάσει του υπολογιζόμενου κινδύνου ξεκινά με τον εντοπισμό και την 

καταγραφή των κινδύνων. Κατά τον εντοπισμό των κινδύνων οι υπόχρεες οντότητες θα 

πρέπει να εξετάσουν τους σχετικούς παράγοντες κινδύνου, περιλαμβανομένου της 

ταυτότητας και του επαγγέλματος του πελάτη, τις χώρες ή τις γεωγραφικές περιοχές στις 

οποίες δραστηριοποιείται ο πελάτης, ως επίσης και τα κανάλια που χρησιμοποιούνται από 

την υπόχρεη οντότητα για παροχή τέτοιων προϊόντων, υπηρεσιών και συναλλαγών. Στις 

περιπτώσεις που η επιχείρηση, τα προϊόντα και η πελατειακή βάση μιας υπόχρεης 

οντότητας  είναι σχετικά απλές, που περιλαμβάνουν σχετικά λίγα προϊόντα και πελάτες, ή 

πελάτες με παρόμοια χαρακτηριστικά, μια απλή, τυποποιημένη προσέγγιση είναι 

καταλληλότερη για τους περισσότερους πελάτες, με έμφαση στους πελάτες που βρίσκονται 

εκτός «κανόνα». 
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3.2.2. Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους παράγοντες κινδύνου όπως αυτοί 

αναφέρονται στις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Παράγοντες Κινδύνου» που 

εκδόθηκαν από κοινού από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 

18(4) της Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επισημαίνεται ότι οι παράγοντες κινδύνου που 

περιλαμβάνονται στις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι εξαντλητικοί και δεν 

αναμένεται από τις υπόχρεες οντότητες να εξετάζουν όλους τους παράγοντες κινδύνου σε 

όλες τις περιπτώσεις.  

3.2.3. Οι πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω παράγοντες κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας θα πρέπει να 

προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα πηγών, στις οποίες η πρόσβαση αποκτάται είτε 

μεμονωμένα είτε μέσω εμπορικώς διαθέσιμων εργαλείων ή βάσεων δεδομένων που 

συγκεντρώνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές. Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να 

προσδιορίσουν το είδος και το πλήθος των πηγών ανάλογα με το βαθμό κινδύνου. 

3.2.4. Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να εξετάζουν πάντα τις ακόλουθες πηγές πληροφοριών: 

(i) Την Υπερεθνική  Αξιολόγηση Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

(ii) Τις πληροφορίες από την κυβέρνηση, όπως η Εθνική  Αξιολόγηση Κινδύνων της 

Κύπρου, οι δηλώσεις πολιτικής και οι προειδοποιητικές επισημάνσεις. 

(iii) Τις πληροφορίες από τον Έφορο Ασφαλίσεων όπως εγκύκλιοι,  κατευθυντήριες 

οδηγίες και η αιτιολόγηση που προέρχεται κατά την επιβολή κανονιστικών 

προστίμων. 

(iv) Πληροφορίες από τη ΜΟΚΑΣ, την Αστυνομία όπως αναφορές απειλών, 

προειδοποιήσεις και τυπολογίες. 

(v) Πληροφορίες που λαμβάνονται από τον πελάτη κατά την έναρξη της 

επιχειρηματικής σχέσης. 

3.2.5. Άλλες πηγές πληροφόρησης τις οποίες μπορούν να εξετάζουν οι υπόχρεες οντότητες σε 

αυτό το πλαίσιο είναι: 

(i) Πληροφορίες από διεθνείς φορείς καθορισμού προτύπων, όπως εκθέσεις 

αμοιβαίας αξιολόγησης ή νομικώς μη δεσμευτικές "μαύρες λίστες", 
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(ii) Τυπολογίες και πληροφορίες σχετικά με αναδυόμενους κινδύνους του κλάδου, 

(iii) Πληροφορίες από την κοινωνία πολιτών, όπως δείκτες διαφθοράς και εκθέσεις 

ανά χώρα, 

(iv) Πληροφορίες από έγκυρες και αξιόπιστες ανοικτές πηγές όπως αναφορές σε 

εφημερίδες εγνωσμένου κύρους, 

(v) Πληροφορίες από έγκυρους και αξιόπιστους εμπορικούς οργανισμούς όπως 

αναφορές κινδύνου και πληροφοριών, και 

(vi) Πληροφορίες από στατιστικές υπηρεσίες και ακαδημαϊκά ιδρύματα.  

3.3. Αξιολόγηση 

3.3.1. Οι υπόχρεες οντότητες πρέπει να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν τους κινδύνους  που 

αντιμετωπίζουν  μέσω της πιθανής χρήσης των υπηρεσιών τους από εγκληματίες με σκοπό 

τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της  αξιολόγησης, οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει 

να εξετάζουν τους διάφορους  παράγοντες  που επηρεάζουν τον κίνδυνο λαμβάνοντας 

υπόψη τη σχετική σημασία τους. 

3.3.2. Κατά τη εξέταση των διάφορων παραγόντων κινδύνου και την κατανομή βαρών στον κάθε 

παράγοντα οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να προβαίνουν σε τεκμηριωμένη κρίση όσον 

αφορά την σημασία του κάθε παράγοντα κινδύνου στο πλαίσιο μιας επιχειρηματικής 

σχέσης. Αυτό έχει συχνά ως αποτέλεσμα οι υπόχρεες οντότητες να κατανέμουν 

διαφορετικές βαρύτητες/βαθμολογίες σε διαφορετικούς παράγοντες. 

3.3.3. Η βαρύτητα που δίνεται σε καθέναν από τους εν λόγω παράγοντες είναι πιθανό να ποικίλλει 

μεταξύ προϊόντων και μεταξύ πελατών (ή κατηγοριών πελατών) όσο και μεταξύ υπόχρεων 

οντοτήτων. Κατά τη στάθμιση των παραγόντων κινδύνου και την βαθμολόγηση του 

κινδύνου του πελάτη, οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι: 

• η στάθμιση και η βαθμολόγηση δεν επηρεάζεται αδικαιολόγητα από έναν μόνο 

παράγοντα· 

• η διαβάθμιση του κινδύνου δεν πρέπει να επηρεάζεται από επιχειρηματικές 

πτυχές/παράγοντες π.χ. κερδοσκοπικές παραμέτρους· 
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• η στάθμιση και η βαθμολόγηση δεν οδηγεί σε κατάσταση στην οποία καμία 

επιχειρηματική σχέση δεν χαρακτηρίζεται ως υψηλού κινδύνου· 

• οι πρόνοιες του Νόμου και των Οδηγιών  που αφορούν περιπτώσεις οι οποίες 

παρουσιάζουν πάντα υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες δεν μπορούν να παρακαμφθούν από τη στάθμιση και την 

βαθμολόγηση της εταιρείας, και  

• οποιαδήποτε βαθμολογία κινδύνου δημιουργείται αυτομάτως να μπορεί να 

παρακάμπτεται. Η αιτιολογία για την απόφασης να παρακάμψουν τις εν λόγω 

βαθμολογίες θα πρέπει να τεκμηριώνεται δεόντως, ιδιαίτερα όταν η αλλαγή είναι 

από ψηλότερο σε χαμηλότερο κίνδυνο. 

3.3.4. Η προσέγγιση αναλόγως του υπολογιζόμενου κινδύνου θα πρέπει να επιτρέπει στην 

υπόχρεη οντότητα  να αξιολογεί τους μεμονωμένους πελάτες και να τους κατηγοριοποιεί 

σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο κινδύνου, το οποίο με τη σειρά του θα καθορίζει το επίπεδο 

και την έκταση των μέτρων ταυτοποίησης και δέουσας επιμέλειας που αρμόζουν στον εν 

λόγω πελάτη. Σημειώνεται ότι, εκτός αν ορίζεται στον Νόμο ή τις Οδηγίες του Εφόρου 

Ασφαλίσεων,  η ύπαρξη των μεμονωμένων παραγόντων κινδύνου δεν συνεπάγεται κατ' 

ανάγκη την κατηγοριοποίηση του πελάτη σε υψηλό ή χαμηλό κίνδυνο. Παρόλο που οι 

υπόχρεες οντότητες συχνά κατηγοριοποιούν τον κίνδυνο ως υψηλό, μεσαίο και χαμηλό, 

είναι δυνατό να ταξινομηθεί και σε άλλες κατηγορίες. 

3.3.5. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να εξετάσουν 

την ενυπάρχουσα πιθανότητα υλοποίησης ενός κινδύνου καθώς και τον αντίκτυπο που θα 

έχει στην εταιρεία. 

3.4.  Διαχείρηση 

3.4.1. Όταν οι κίνδυνοι εντοπιστούν και αξιολογηθούν η υπόχρεη οντότητα θα πρέπει να 

σχεδιάσει και να εφαρμόσει τις ανάλογες διαδικασίες, συστήματα, μέτρα και ελέγχους για 

τη διαχείριση και μετριασμό τους σύμφωνα με τις διαδικασίες που προνοούνται των 

παρουσών Οδηγιών.  

3.4.2. Η ένταση και το βάθος των μέτρων μετριασμού του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης και 

της δέουσας επιμέλειας των πελατών (CDD) εξαρτώνται από τον κίνδυνο νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 
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Ειδικότερα, πρέπει να τονιστεί ότι η ταυτότητα και το καθεστώς των συμβαλλομένων μερών 

στα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, συμπεριλαμβανομένου του δικαιούχου και, κατά 

περίπτωση, του(ων) πραγματικού(ων) ιδιοκτήτη(ων)/δικαιούχου(ων), θα καθορίσουν την 

έκταση των ελέγχων που πρέπει να εκτελεστούν, ιδίως εάν εμπλέκεται Πολιτικά 

εκτεθειμένο πρόσωπο (ΠΕΠ). Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί η σημασία των εσωτερικών 

ελέγχων των οντοτήτων, των οποίων η δομή και η οργάνωση εξαρτώνται από τους 

κινδύνους για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας που έχουν εντοπιστεί και για τις οποίες, σε κάθε 

περίπτωση, όπως για παράδειγμα,  η συμμετοχή της Ανώτερης Διεύθυνσης, διαδραματίζει 

κεντρικό ρόλο. 

3.4.3.   Οι ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε υπόχρεης οντότητας θα καθορίσουν τις κατάλληλες 

διαδικασίες, συστήματα, μέτρα και ελέγχους που πρέπει να εφαρμόζονται για την 

αντιμετώπιση και τη διαχείριση του κινδύνου. Στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση, τα 

προϊόντα και η πελατειακή βάση μιας υπόχρεης οντότητας είναι σχετικά απλές, που 

αφορούν σχετικά λίγα προϊόντα και πελάτες, ή πελάτες με παρόμοια χαρακτηριστικά, μια 

απλή, τυποποιημένη προσέγγιση είναι καταλληλότερη για τους περισσότερους πελάτες , με 

έμφαση στους πελάτες που βρίσκονται εκτός του «κανόνα». 

3.4.4. Ο προσδιορισμός, η αξιολόγηση  και η διαχείριση των κινδύνων  είναι αποτελεσματικότερος 

εάν η ποιότητα των στοιχείων που κατέχουν οι  υπόχρεες οντότητες  και οι Ασφαλιστικοί 

Διαμεσολαβητές είναι υψηλού επιπέδου. Ανεπαρκής ποιότητα των στοιχείων και ελλιπείς  

πληροφορίες θα οδηγήσει σε λανθασμένα μηνύματα προειδοποίησης, διαχειριστικές 

εκθέσεις εποπτείας και ακατάλληλη διαχείριση. 

3.4.5. Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης και των μέτρων μετριασμού και των ελέγχων που 

εφαρμόζονται, οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την εναπομένουσα 

πιθανότητα ενός κινδύνου να υλοποιηθεί καθώς και τις επιπτώσεις που θα έχει στην 

εταιρεία. 

3.5.  Παρακολούθηση 

3.5.1. Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν, πάνω σε τακτική βάση, την σωστή 

εφαρμογή αλλά και την αποτελεσματική λειτουργία της προσέγγισης βάσει του 

υπολογιζόμενου κινδύνου και των εσωτερικών πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων στο 
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επίπεδο επιχειρηματικότητας, Λειτουργού Συμμόρφωσης και Εσωτερικού Ελέγχου. Σε αυτό 

το πλαίσιο, οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει: 

(α) Να αναθεωρούν τακτικά τα συστήματα και τους ελέγχους ώστε να επιτυγχάνεται η 

συνεχής και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από τις 

μεταβολές των χαρακτηριστικών των υφιστάμενων πελατών, νέων πελατών, 

προϊόντων και υπηρεσιών και γεωγραφικής διασποράς. 

(β) Να εξασφαλίσουν ότι έχουν μεθοδολογίες  και ελέγχους για να εντοπίζουν τους 

αναδυόμενους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ότι είναι σε θέση να αξιολογήσουν τους 

κινδύνους και, όπου ενδείκνυται, να τους ενσωματώσουν εγκαίρως τόσο στην γενική 

αξιολόγηση κινδύνου του οργανισμού όσο και στις ατομικές εκτιμήσεις κινδύνου που 

πραγματοποιούν.   

(γ) Να εφαρμόσουν διαδικασίες για την εξέταση και τον έλεγχο νέων προϊόντων, 

υπηρεσιών νέων επιχειρηματικών πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων νέων διαύλων 

για την παροχή υπηρεσιών και τη χρήση νέων ή αναπτυσσόμενων τεχνολογιών για 

νέα ή υφιστάμενα προϊόντα, καθώς και για τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται από 

εγκληματίες για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

(δ) Να εφαρμόσουν κατάλληλες διαδικασίες για τον έγκαιρο εντοπισμών των αλλαγών 

στο οικονομικό και προφίλ κινδύνου των πελατών τους. 

3.6.  Αναφορά 

3.6.1. Οι υπόχρεες οντότητες  θα πρέπει να  τεκμηριώνουν  και να αναφέρουν την προσέγγισή 

τους  με βάση τον υπολογιζόμενο κίνδυνο σε μια «Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνου», 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων  που εντοπίστηκαν, την αξιολόγηση και τη διαχείριση 

αυτών των κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της διαδικασίας, των μέτρων και των 

ελέγχων. Η υπόχρεη οντότητα θα πρέπει να είναι σε θέση να επιδείξει στον Έφορο 

Ασφαλίσεων την επάρκεια των εν λόγω αξιολογήσεων κινδύνου και των σχετικών μέτρων 

διαχείρισης του κινδύνου. Ως εκ τούτου, η λεπτομερής καταγραφή των μέτρων που έλαβε 

η  υπόχρεη οντότητα  θα την βοηθήσει να αποδείξει: 
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(α) τους τρόπους που χρησιμοποίησαν για να προσδιορίσουν και να αξιολογήσουν τους 

κινδύνους της πιθανής χρήσης των προϊόντων και των υπηρεσιών τους για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας· 

(β) πώς κατέληξε στην εισαγωγή και εφαρμογή των συγκεκριμένων πολιτικών, 

διαδικασιών και ελέγχων για τη διαχείριση και τον μετριασμό των κινδύνων· 

(γ) τις μεθόδους παρακολούθησης και βελτίωσης, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, των 

συγκεκριμένων πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων, και 

(δ) η οργάνωση για την υποβολή εκθέσεων σε ανώτερα διευθυντικά στελέχη σχετικά με 

τη λειτουργία των διαδικασιών ελέγχου. 

3.6.2. Η παρούσα έκθεση θα πρέπει να υποβάλλεται,  μέσω της Ανώτερης Διεύθυνσης, στο  

Διοικητικό Συμβούλιο της υπόχρεης οντότητας σε ετήσια βάση, προκειμένου να 

αναγνωρίζονται οι εναπομείναντες κίνδυνοι  που αντικατοπτρίζουν τη διάθεση ανάληψης 

κινδύνου της υπόχρεης οντότητας και επίσης για την έγκρισή τους.  Αντίγραφο της 

εγκεκριμένης  Έκθεσης Εκτίμησης Κινδύνου, μαζί με  τα πρακτικά του  Διοικητικού 

Συμβουλίου όπου καταγράφονται οι απόψεις, και η έγκριση του Διοικητικού  Συμβουλίου  

θα πρέπει να  διατηρείται από την υπόχρεη  οντότητα. 

3.6.3. Το Άρθρο 58A(2) του Νόμου ορίζει ότι η Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνου  πρέπει να 

διατηρείται πλήρως ενημερωμένη. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να επαναξιολογούνται οι 

κίνδυνοι, σε ετήσια βάση, ακόμη και όταν οι  υπόχρεες οντότητες  θεωρούν ότι δεν υπάρχει 

ανάγκη αναθεώρησης της  σχετικής έκθεσης. 

3.6.4. Οι υπόχρεες οντότητες υποχρεούνται, υπό την ευθύνη του Λειτουργού Συμμόρφωσης,  να 

είναι σε θέση να  ετοιμάσουν αναφορές πελατών ,  ανά πάσα στιγμή, υποδηλώνοντας την 

κατηγορία κινδύνου του κάθε πελάτη συμπεριλαμβανομένων  των ονομάτων των πελατών 

και των  τελικών δικαιούχων, του αριθμού του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, του 

υποκαταστήματος στο οποίο διατηρείτε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ο Ασφαλιστικός 

Διαμεσολαβητής,  η ημερομηνία  έναρξης της  επιχειρηματικής σχέσης και η ημερομηνία 

τελευταίας επικαιροποίησης. 



 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΞΒX/ΚΧΤ ΟΔΗΓΙΕΣ – Δεκέμβριος 2019 
35 

 

4.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 
ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ 

4.1.  Εισαγωγή 

4.1.1. Σύμφωνα με το Άρθρο 61(2) του Νόμου οι υπόχρεες οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν 

την έκταση των μέτρων δέουσας επιμέλειας και συνεχής παρακολούθησης ανάλογα με το 

βαθμό κινδύνου, βασιζόμενο στο είδος του πελάτη, της επιχειρηματικής σχέσης, του 

προϊόντος ή συναλλαγής. Ωστόσο, τα πρόσωπα που ασκούν οικονομικές και άλλες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξουν στις αρμόδιες 

εποπτικές αρχές ότι η έκταση των μέτρων είναι κατάλληλη ενόψει των κινδύνων 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας. 

4.1.2. Οι υπόχρεες οντότητες πρέπει να συλλέγουν και να διατηρούν επαρκείς πληροφορίες 

σχετικά με έναν πελάτη επιτρέποντας τους να ταυτοποιούν τον πελάτη και να καθορίζουν 

το οικονομικό προφίλ και το προφίλ κινδύνου τους. Οι πληροφορίες αυτές θα επιτρέψουν 

στην υπόχρεη οντότητα να εντοπίσει ασυνήθιστες συναλλαγές και δραστηριότητες, που δεν 

σχετίζονται με το προφίλ του πελάτη, και ως εκ τούτου προσδιορίζει ύποπτη 

δραστηριότητα. 

4.2.  Πότε πρέπει να εφαρμόζονται οι διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας 

πελατών και επίδειξης δέουσας επιμέλειας 

4.2.1. Το Άρθρα 60 του Νόμου απαιτεί τα πρόσωπα που ασκούν οικονομικές και άλλες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες να εφαρμόζουν διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας 

και δέουσας επιμέλειας στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(α) όταν συνάπτουν επιχειρηματικές σχέσεις· 

(β) όταν διενεργούν μεμονωμένη συναλλαγή που ανέρχεται σε ποσό ίσο η 

μεγαλύτερο από 15.000 ΕΥΡΩ ανεξάρτητα από το αν η συναλλαγή διενεργείται με 

μία μόνη πράξη ή με περισσότερες μεταξύ των οποίων φαίνεται να υπάρχει κάποια 

σχέση· 
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(γ) όταν υπάρχει υποψία νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ανεξάρτητα από το ποσό της συναλλαγής· 

(δ) όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια ή την επάρκεια των εγγράφων, 

στοιχείων ή πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν προηγουμένως για την εξακρίβωση 

της ταυτότητας υφιστάμενου πελάτη. 

4.3. Διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και επίδειξη δέουσας επιμέλειας 

4.3.1. Το Άρθρο 61(1) του Νόμου ορίζει ότι οι διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τα 

μέτρα δέουσας επιμέλειας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

(i) Την εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη βάσει εγγράφων, 

στοιχείων ή πληροφοριών που εκδίδονται ή λαμβάνονται από αξιόπιστη και 

ανεξάρτητη πηγή· 

(ii) την εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου και τη λήψη εύλογων 

μέτρων για την επαλήθευση της ταυτότητάς του, ώστε να διασφαλίζεται ότι η 

υπόχρεη οντότητα γνωρίζει τον πραγματικό δικαιούχο και όσον αφορά τα νομικά 

πρόσωπα, τα εμπιστεύματα, τις εταιρείες, τα ιδρύματα και τις παρεμφερείς νομικές 

διευθετήσεις, τη λήψη εύλογων μέτρων, για να γίνει κατανοητή η διάρθρωση του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του ελέγχου του πελάτη· 

(iii) την αξιολόγηση και, ανάλογα με την περίπτωση, τη συλλογή πληροφοριών για το 

σκοπό και τη σκοπούμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης· 

(iv) την άσκηση συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την επιχειρηματική σχέση, με ενδελεχή 

εξέταση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της 

σχέσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές που διενεργούνται 

συνάδουν με τα στοιχεία και πληροφορίες που κατέχει η υπόχρεη οντότητα σχετικά 

με τον πελάτη, την επιχείρηση και το προφίλ του κινδύνου του πελάτη, και, εφόσον 

απαιτείται, σχετικά με την προέλευση των χρηματικών ποσών, καθώς και τη 

διασφάλιση της τήρησης ενημερωμένων εγγράφων, στοιχείων ή πληροφοριών. 

Νοείται ότι, κατά την εφαρμογή των αναφερόμενων στις παραγράφους (i) και (ii) μέτρων, 

η υπόχρεη οντότητα επαληθεύει ότι κάθε τρίτο πρόσωπο που σκοπεύει να ενεργήσει για 
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λογαριασμό πελάτη του είναι δεόντως εξουσιοδοτημένο από τον πελάτη για το σκοπό 

αυτό και εξακριβώνει και επαληθεύει την ταυτότητα του προσώπου αυτού. 

4.3.2. Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Νόμου, "πραγματικός δικαιούχος" σημαίνει φυσικό πρόσωπο, 

το οποίο έχει την τελική κατοχή ή έλεγχο στον πελάτη και/ή το φυσικό πρόσωπο για 

λογαριασμό του οποίου διεξάγεται συναλλαγή ή δραστηριότητα και περιλαμβάνει 

τουλάχιστον τα ακόλουθα πρόσωπα: 

(α) όσον αφορά  νομικό πρόσωπο - 

(i) το φυσικό πρόσωπο που έχει το τελικό ιδιοκτησιακό καθεστώς ή τον τελικό έλεγχο 

του νομικού προσώπου, άμεσα ή έμμεσα σε επαρκές ποσοστό των μετοχών ή των 

δικαιωμάτων ψήφου ή του ιδιοκτησιακού δικαιώματος του εν λόγω νομικού 

προσώπου, μεταξύ άλλων, μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα 

μέσα, εκτός από εισηγμένη εταιρεία σε ρυθμιζόμενη αγορά, η οποία υπόκειται σε 

απαιτήσεις γνωστοποίησης κατά τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπόκειται 

σε ισοδύναμα διεθνή πρότυπα τα οποία εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια των 

πληροφοριών σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο: 

Νοείται ότι - 

(α) ένδειξη άμεσης ιδιοκτησίας αποτελεί συμμετοχή είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) συν μια (1) μετοχή ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα άνω του είκοσι πέντε τοις 

εκατό (25%) στον πελάτη που κατέχεται από φυσικό πρόσωπο, και 

(β) ένδειξη έμμεσης ιδιοκτησίας αποτελεί συμμετοχή  είκοσι πέντε τοις εκατό 

(25%) συν μια (1) μετοχή ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα άνω του είκοσι πέντε τοις 

εκατό (25%) στον πελάτη που κατέχεται από νομικό πρόσωπο, το οποίο 

βρίσκεται υπό τον έλεγχο φυσικού προσώπου ή προσώπων ή από πολλά 

νομικά πρόσωπα τα οποία βρίσκονται υπό τον έλεγχο του ίδιου φυσικού 

προσώπου ή προσώπων. 

Νοείται περαιτέρω ότι ο έλεγχος με άλλα μέσα  μπορεί να εξακριβωθεί μεταξύ 

άλλων με βάση τα  κριτήρια που προβλέπονται στο άρθρο 142(1)(β) και στο 

κεφάλαιο 148 του περί Εταιρειών Νόμου· 

(ii) το φυσικό πρόσωπο που κατέχει θέση ανώτερου διοικητικού στελέχους σε 

περίπτωση που, αφού εξαντληθούν όλα τα δυνατά μέσα και υπό τον όρο ότι δεν 

υπάρχουν βάσιμες υποψίες, δεν προσδιοριστεί πρόσωπο δυνάμει των διατάξεων της 
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υποπαραγράφου (i) της παρούσας παραγράφου  ή εάν υπάρχει αμφιβολία ότι το 

πρόσωπο που προσδιορίστηκε είναι ο πραγματικός δικαιούχος: 

Νοείται ότι υπόχρεη οντότητα τηρεί αρχείο προς τεκμηρίωση των δράσεων που 

αναλήφθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των υποπαραγράφων (i) και (ii)· 

(β) όσον αφορά τα  εμπιστεύματα (trusts) - 

(i) ο εμπιστευματοπάροχος (settlor), 

(ii) ο εμπιστευματοδόχος ή επίτροπος (trustee), 

(iii) ο προστάτης (protector), εάν υπάρχει, 

(iv) ο δικαιούχος ή, όταν το πρόσωπο που αποτελεί δικαιούχο της νομικής 

διευθέτησης ή της νομικής οντότητας δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, η κατηγορία 

προσώπων προς το συμφέρον της οποίας έχει κυρίως συσταθεί ή λειτουργεί η νομική 

διευθέτηση ή η νομική οντότητα, 

(v) οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο ασκεί τον τελικό έλεγχο του εμπιστεύματος 

μέσω άμεσης ή έμμεσης ιδιοκτησίας ή με άλλα μέσα· και 

(γ) όσον αφορά νομικές οντότητες, όπως τα ιδρύματα, και νομικές διευθετήσεις 

παρεμφερείς με τα εμπιστεύματα (trusts), συμπεριλαμβάνεται το φυσικό πρόσωπο 

που κατέχει αντίστοιχη ή ανάλογη θέση με πρόσωπο που αναφέρεται στην 

παράγραφο (β)· 

4.3.3. Το Άρθρο 61(3) του Νόμου προνοεί ότι για σκοπούς των διατάξεων που αφορούν τους 

τρόπους προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρων δέουσας επιμέλειας η απόδειξη 

ταυτότητας είναι επαρκής αν: 

(α) Είναι εύλογα δυνατό να διαπιστωθεί ότι ο πελάτης είναι πράγματι το πρόσωπο το 

οποίο ισχυρίζεται ότι είναι˙ και 

(β) το πρόσωπο το οποίο εξετάζει τα αποδεικτικά στοιχεία του πελάτη ικανοποιείται, 

σύμφωνα με τις διαδικασίες οι οποίες ακολουθούνται δυνάμει του Νόμου, ότι ο 

πελάτης είναι πράγματι το πρόσωπο το οποίο ισχυρίζεται ότι είναι. 

4.3.4. Το Άρθρο 61(4) του Νόμου απαιτεί για ασφάλεια ζωής ή άλλων ασφαλειών με επενδυτικό 

σκοπό, επιπλέον των μέτρων δέουσας επιμέλειας που απαιτούνται για τον πελάτη και τον 

πραγματικό δικαιούχο, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λαμβάνουν τα ακόλουθα μέτρα 

δέουσας επιμέλειας για τους  δικαιούχους ασφαλιστήριου συμβολαίου ζωής και άλλων 
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ασφαλιστήριων συμβολαίων με επενδυτικό σκοπό, μόλις οι δικαιούχοι αναγνωριστούν ή 

οριστούν: 

(α) Στην περίπτωση δικαιούχων που ταυτοποιούνται ως συγκεκριμένα κατονομαζόμενα 

πρόσωπα ή νομικές διευθετήσεις, λαμβάνουν το όνομά τους· και 

(β) Στην περίπτωση των δικαιούχων που καθορίζονται από χαρακτηριστικά ή ανά 

κατηγορία ή με άλλα μέσα, λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω 

για την ικανοποίηση του χρηματοοικονομικού ιδρύματος ότι θα είναι σε θέση να 

καθορίσει την ταυτότητα του δικαιούχου, το αργότερο κατά τη στιγμή της πληρωμής. 

Σημειώνεται ότι οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να καθορίζουν την ικανοποίησή τους 

ότι έχουν να κάνουν με ένα πραγματικό πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) και να αποκτήσουν 

επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ταυτότητας για να διαπιστώνουν ότι ένας υποψήφιος 

ιδιοκτήτης ασφαλιστηρίου συμβολαίου είναι αυτός/η που ισχυρίζεται ότι είναι. Οι 

διαδικασίες επαλήθευσης που απαιτούνται για τον καθορισμό της ταυτότητας του 

υποψήφιου ασφαλιζόμενου θα πρέπει να βασίζονται σε αξιόπιστα δεδομένα, έγγραφα 

και πληροφορίες που εκδίδονται ή λαμβάνονται από ανεξάρτητες αξιόπιστες πηγές, 

δηλαδή τα δεδομένα, τα έγγραφα και οι πληροφορίες που είναι το δυσκολότερο να 

τροποποιηθούν ή να αποκτηθούν παράνομα. Πιστοποιημένα αντίγραφα των 

αποδεικτικών στοιχείων ταυτοποίησης πρέπει πάντα να διατηρούνται από τις υπόχρεες 

οντότητες  και να διατηρούνται στα αρχεία των πελατών. Ωστόσο, πρέπει να εκτιμηθεί 

ότι καμία μεμονωμένη μορφή ταυτοποίησης μπορεί να διασφαλιστεί πλήρως ως γνήσια 

ή να αντιπροσωπεύει τη σωστή ταυτότητα και, κατά συνέπεια, η διαδικασία 

ταυτοποίησης θα πρέπει γενικά να είναι σωρευτική. 

4.4.  Χρόνος εξακρίβωσης ταυτότητας πελατών και μέτρων δέουσας επιμέλειας 

4.4.1. Το Άρθρο 62(1) του Νόμου απαιτεί όπως η εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη και του 

πραγματικού δικαιούχου πραγματοποιείται πριν τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων ή τη 

διενέργεια συναλλαγής. 

4.4.2. Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Άρθρου 62(1), το Άρθρο 62(2) και (3) του Νόμου 

επιτρέπουν την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου 

να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της σύναψης επιχειρηματικών σχέσεων, εφόσον αυτό 

απαιτείται για να μη διακοπεί η ομαλή διεξαγωγή των εργασιών και εφόσον ο κίνδυνος 
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νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας είναι μικρός. 

Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, οι διαδικασίες επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη 

και του πραγματικού δικαιούχου περατώνονται το συντομότερο δυνατό μετά την αρχική 

επαφή. 

4.4.3. Κατά παρέκκλιση του Άρθρου 62(1), όσον αφορά το Άρθρο 61(4) του Νόμου, το Άρθρο 

62(5Α) του Νόμου προνοεί ότι η επαλήθευση της ταυτότητας των δικαιούχων 

πραγματοποιείται το αργότερο κατά τον χρόνο της πληρωμής  του προϊόντος του 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου 

Νοείται ότι, σε περίπτωση εκχώρησης σε τρίτον, εν όλων ή εν μέρει, της ασφάλειας ζωής ή 

άλλης ασφάλειας με επενδυτικό σκοπό, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί που έχουν γνώση της εκχώρησης ταυτοποιούν τον πραγματικό δικαιούχο κατά 

τον χρόνο της εκχώρησης στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή τη νομική διευθέτηση που 

λαμβάνει για ίδιο όφελος την αξία του εκχωρούμενου ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

4.4.4. Κατά κανόνα, οι υπόχρεες οντότητες  αναμένεται να αναζητήσουν και να λάβουν 

ικανοποιητική απόδειξη της ταυτότητας των υποψήφιων πελατών τους πριν από τη σύναψη 

μιας  επιχειρηματικής σχέσης. Ο προσδιορισμός και η επαλήθευση της ταυτότητας των 

πραγματικών  ιδιοκτητών και του δικαιούχου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου μπορεί να 

πραγματοποιηθεί, κατ ' εξαίρεση, μετά τη θέσπιση της επιχειρηματικής σχέσης με τον 

ιδιοκτήτη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, αλλά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο 

προσδιορισμός και η επαλήθευση θα πρέπει να πραγματοποιούνται  το αργότερο  πριν από 

τη στιγμή της πληρωμής ή το χρόνο κατά τον οποίο ο δικαιούχος προτίθεται να ασκήσει 

κεκτημένα δικαιώματα στο πλαίσιο  του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

4.4.5. Το Άρθρο 62(4) του Νόμου απαιτεί ξεκάθαρα, όταν υπόχρεη οντότητα δεν μπορεί να 

συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη της, κατά τα 

οριζόμενα στο Άρθρο 61(α)(β)(γ), δεν συνάπτει επιχειρηματική σχέση ή δεν πραγματοποιεί 

τη συναλλαγή, ανάλογα με την περίπτωση, τερματίζει την εν λόγω επιχειρηματική σχέση 

και εξετάζει το ενδεχόμενο υποβολής αναφοράς για ύποπτη συναλλαγή σε σχέση με τον 

πελάτη στη Μονάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 69 του Νόμου. 



 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΞΒX/ΚΧΤ ΟΔΗΓΙΕΣ – Δεκέμβριος 2019 
41 

 

4.5.  Επικαιροποίηση στοιχείων ταυτότητας υφιστάμενων πελατών 

4.5.1. Το Άρθρο 60(δ) του Νόμου απαιτεί από τις υπόχρεες οντότητες όπως εφαρμόζουν τις 

διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον 

πελάτη όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια ή την επάρκεια των εγγράφων, 

στοιχείων ή πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν προηγουμένως για την εξακρίβωση της 

ταυτότητας υφιστάμενου πελάτη. Περαιτέρω, το Άρθρο 62(6) του Νόμου απαιτεί 

εφαρμογή των διαδικασιών προσδιορισμού ταυτότητας και των μέτρων δέουσας 

επιμέλειας ως προς τον πελάτη όχι μόνο σε νέους αλλά και στους υφιστάμενους πελάτες, 

την κατάλληλη χρονική στιγμή, ανάλογα με το βαθμό κινδύνου, μεταξύ άλλων, και όταν 

μεταβάλλονται οι σχετικές περιστάσεις του πελάτη. 

4.5.2. Οι υπόχρεες οντότητες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία ταυτότητας των πελατών 

τους παραμένουν ενημερωμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης. Σχετικά, 

η υπόχρεη οντότητα θα πρέπει  να αναλαμβάνει, πάνω σε τακτική βάση, ή όταν υπάρχουν 

αμφιβολίες για την ακρίβεια των στοιχείων ταυτοποίησης, ελέγχους σε υφιστάμενα αρχεία 

και ιδιαίτερα των πελατών υψηλού κινδύνου. Η πολιτική και οι διαδικασίες παρεμπόδισης 

της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας θα πρέπει να καθορίζουν το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνεται η 

τακτική εξέταση, ο έλεγχος και η επικαιροποίηση των στοιχείων ταυτότητας πελατών καθώς 

και των άλλων στοιχείων και πληροφοριών  ανάλογα με την κατηγορία κινδύνου του κάθε 

πελάτη. Εάν, ως αποτέλεσμα αυτών των αναθεωρήσεων, ανά πάσα στιγμή στη διάρκεια της 

επιχειρηματικής σχέσης, η υπόχρεη οντότητα  λάβει γνώση ότι στερείται επαρκών 

πληροφοριών σχετικά με έναν υφιστάμενο πελάτη, θα πρέπει να λάβει όλα τα αναγκαία 

μέτρα για να λάβει τα ελλείποντα στοιχεία και τα στοιχεία ταυτοποίησης το ταχύτερο 

δυνατόν. 

4.5.3. Επιπρόσθετα από την απαίτηση για επικαιροποίηση στοιχείων και πληροφοριών 

ταυτότητας σε τακτική βάση ή όταν γίνει αντιληπτό ότι δεν κατέχουν αξιόπιστα ή επαρκή 

στοιχεία και πληροφορίες, οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να ελέγχουν την επάρκεια των 

στοιχείων και πληροφοριών που διατηρούν σε σχέση με την ταυτότητα του πελάτη και του 

επιχειρηματικού/οικονομικού προφίλ, όταν και όποτε συμβαίνει ένα από τα πιο κάτω 

γεγονότα ή περιστατικά: 

(α) Διεξαγωγή συναλλαγής που φαίνεται να είναι ασυνήθης και/ή σημαντική σε 
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σχέση με το συνηθισμένο τύπο συναλλαγών και το 

επιχειρηματικό/οικονομικό προφίλ του πελάτη. 

(β) Σημαντική αλλαγή στην νομική υπόσταση και/ή κατάσταση του πελάτη όπως: 

(i) Αλλαγή διευθυντών/ γραμματέα. 

(ii) Αλλαγή εγγεγραμμένων μετόχων και/ή πραγματικών δικαιούχων. 

(iii) Αλλαγή εγγεγραμμένου γραφείου. 

(iv) Αλλαγή εμπιστευματοπάροχων, εμπιστευματοδόχων, προστάτη, δικαιούχων. 

(v) Αλλαγή εταιρικής ονομασίας και/ή εμπορικής επωνυμίας. 

(vi) Αλλαγή των κύριων εμπορικών συνεταίρων και/ή ανάληψη νέων σημαντικών 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και/ή επέκταση δραστηριοτήτων σε άλλες 

χώρες. 

(γ) Σημαντική αλλαγή στο ασφαλιστήριο ή την σχέση όπως: 

(i) Αλλαγή του δικαιούχου(ων) του ασφαλιστηρίου. 

(ii) Αίτημα για αγορά νέου ασφαλιστηρίου προϊόντος 

(δ) Αλλαγή επιπέδου κινδύνου του πελάτη  (π.χ. πελάτης από χαμηλότερο σε 

υψηλότερο κίνδυνο). 

(ε) Αλλαγή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του πελάτη. 

(στ) Εντοπισμός αρνητικών πληροφοριών για τον πελάτη στον τύπο ή διαδίκτυο 

ή εμπορικές βάσεις πληροφοριών ή πληροφορίες που έχουν υποβληθεί από 

αρμόδια εποπτική αρχή ή τη ΜΟΚΑΣ ή λόγω έρευνας οι οποίες δεικνύουν  

την ανάγκη για επικαιροποίηση του πελάτη και/ή πιθανή αλλαγή στο προφίλ 

κινδύνου του πελάτη. 

4.5.4. Εάν ο πελάτης παραλείψει ή αρνηθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία και 

πληροφορίες για την επικαιροποίηση  των στοιχείων ταυτότητας και του 

επιχειρηματικού/οικονομικού του προφίλ η υπόχρεη οντότητα θα λάβει όλα τα αναγκαία 

μέτρα και θα χρησιμοποιήσει κάθε μέσο που κρίνει αναγκαίο για να λάβει τα ελλείποντα 

στοιχεία και τα στοιχεία ταυτότητας. Εάν η υπόχρεη οντότητα, αφού έχει εξαντλήσει όλα τα 

διαθέσιμα και/ή κατάλληλα μέσα αδυνατεί να συλλέξει τα απαιτούμενες πληροφορίες 

μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα και/η ο πελάτης επίμονα αρνείται να υποβάλει τις 

απαιτούμενες πληροφορίες και ως αποτέλεσμα η υπόχρεη οντότητα αδυνατεί να 

συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις για προσδιορισμό ταυτότητας πελατών που περιέχονται 
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στο Νόμο και στις παρούσες Οδηγίες, τότε η υπόχρεη οντότητα θα πρέπει να διακόψει την 

επιχειρηματική σχέση και να κλείσει όλα τα ασφαλιστήρια συμβόλαια του πελάτη ενώ 

ταυτόχρονα θα πρέπει να εξετάσει κατά πόσον επιβάλλεται υπό τις περιστάσεις η υποβολή 

αναφοράς υπόπτων συναλλαγών/δραστηριοτήτων στη ΜΟΚΑΣ. 

4.6.  Απλουστευμένα μέτρα προσδιορισμού ταυτότητας και δέουσας επιμέλειας 

4.6.1. Το Άρθρο 63(1) του Νόμου αναφέρει ότι οι υπόχρεες οντότητες δύνανται να εφαρμόζουν 

απλουστευμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, εφόσον προηγουμένως 

βεβαιωθούν ότι η επιχειρηματική σχέση ή η συναλλαγή παρουσιάζει χαμηλό βαθμό 

κινδύνου. Νοείται ότι η υπόχρεη οντότητα παρακολουθεί επαρκώς τη συναλλαγή και την 

επιχειρηματική σχέση ώστε να είναι δυνατός ο εντοπισμός ασυνήθιστων ή ύποπτων 

συναλλαγών. 

4.6.2. Το Άρθρο 63(2) του Νόμου αναφέρει ότι κατά την εκτίμηση των κινδύνων νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που 

σχετίζονται με κατηγορίες πελατών, γεωγραφικές περιοχές και με συγκεκριμένα προϊόντα, 

υπηρεσίες, συναλλαγές ή διαύλους παροχής υπηρεσιών, η υπόχρεη οντότητα λαμβάνει 

υπόψη τουλάχιστον τους διαλαμβανόμενους στο Παράρτημα ΙΙ παράγοντες που αφορούν 

καταστάσεις δυνητικά μικρότερου κινδύνου. 

4.6.3. Η εφαρμογή απλουστευμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας δεν συνεπάγεται εξαίρεση από 

οποιοδήποτε μέτρο δέουσας επιμέλειας, ωστόσο οι υπόχρεες οντότητες μπορούν να 

προσαρμόζουν την έκταση, το χρόνο ή το είδος καθενός ή όλων των μέτρων δέουσας 

επιμέλειας κατά τρόπο ώστε να είναι ανάλογα του χαμηλού κινδύνου που έχουν εντοπίσει. 

Τα σενάρια χαμηλότερου κινδύνου όπου μπορούν να εφαρμόσουν μέτρα απλουστευμένης 

δέουσας επιμέλειας περιλαμβάνουν: 

(α) Προϊόντα που πληρώνουν μόνο σε θάνατο και/ή σε περίπτωση αναπηρίας· 

(β) πελάτες που είναι εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο με επαρκείς 

απαιτήσεις γνωστοποίησης για τη διαφάνεια της πραγματικής ιδιοκτησίας· 

(γ) συναλλαγές που αφορούν ήσσονος σημασίας ποσά, όπως τα ασφαλιστήρια 

συμβόλαια ζωής, όταν το ετήσιο ασφάλιστρο δεν υπερβαίνει τα 1000 ευρώ ή το 

εφάπαξ ασφάλιστρο που δεν υπερβαίνει τα 2500 ευρώ· 
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(δ) ασφαλιστήρια συμβόλαια για συνταξιοδοτικά σχέδια εάν δεν υπάρχει ρήτρα 

εξαγοράς και το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση· 

(ε) ένα συνταξιοδοτικό, ταμείο επιδομάτων, ή παρόμοιο σύστημα που παρέχει 

συνταξιοδοτικές παροχές σε εργαζομένους, όπου οι συνεισφορές γίνονται με 

αφαίρεση από τους μισθούς και οι κανόνες του σχεδίου δεν επιτρέπουν την 

εκχώρηση των συμφερόντων ενός μέλους στο πλαίσιο του σχεδίου (π.χ. μικρά  

ασφάλιστρα). 

4.6.4. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα μέτρα απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας μπορούν να 

περιλαμβάνουν: 

(α) Την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου 

μετά τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης· 

(β) μείωση της συχνότητας της επικαιροποίησης των πελατών, π.χ. επικαιροποίηση 

και αναθεώρηση μόνο σε περίπτωση συμβάντων ενεργοποίησης, όπως όταν ο 

πελάτης επιδιώκει την παροχή νέου προϊόντος ή νέας υπηρεσίας ή όταν έχει 

επιτευχθεί το όριο μιας συγκεκριμένης συναλλαγής· 

(γ) μείωση του βαθμού συνεχούς παρακολούθησης και ενδελεχούς ελέγχου των 

υπό εξέλιξη συναλλαγών, βάσει εύλογου νομισματικού ορίου· 

(δ) να μην συλλέγει συγκεκριμένες πληροφορίες ή να διενεργεί ειδικά μέτρα για την 

κατανόηση του σκοπού και του επιδιωκόμενης φύσης της επιχειρηματικής 

σχέσης, αλλά να συναχθεί ο σκοπός και η φύση από το είδος των συναλλαγών ή 

των επιχειρηματικών σχέσεων που έχουν συσταθεί · και 

4.6.5. Σε περίπτωση ενδείξεων ότι ο κίνδυνος δεν μπορεί να είναι χαμηλός ή εάν υπάρχουν 

υποψίες για απόπειρα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή όταν η υπόχρεη οντότητα αμφιβάλλει για την 

ακρίβεια των πληροφοριών που ελήφθησαν, τα απλουστευμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας 

δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται. Επίσης, δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται απλουστευμένα 

μέτρα όταν είναι δυνατόν να ισχύουν ειδικά σενάρια υψηλού κινδύνου και να προβλέπεται 

υποχρέωση εφαρμογής ενισχυμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας. 



 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΞΒX/ΚΧΤ ΟΔΗΓΙΕΣ – Δεκέμβριος 2019 
45 

 

4.6.6. Η εφαρμογή απλουστευμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας δεν απαλλάσσει ένα οργανισμό 

από την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών για την παρακολούθηση των συναλλαγών και 

της επιχειρηματικής σχέσης, ώστε να εντοπίζει έγκαιρα ύποπτες ή ασυνήθιστες συναλλαγές 

και να υποβάλλει αναφορά στη ΜΟΚΑΣ. 

4.7.  Δημιουργία οικονομικού προφίλ του πελάτη 

4.7.1. Το Άρθρο 61(1) του Νόμου απαιτεί, μεταξύ άλλων, όπως οι διαδικασίες προσδιορισμού 

ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, περιλαμβάνουν τα 

ακόλουθα: 

(i) την εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη βάσει εγγράφων, 

στοιχείων ή πληροφοριών που εκδίδονται ή λαμβάνονται από αξιόπιστη και 

ανεξάρτητη πηγή· 

(ii) την εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου και τη λήψη εύλογων 

μέτρων για την επαλήθευση της ταυτότητάς του, ώστε να διασφαλίζεται ότι η 

υπόχρεη οντότητα γνωρίζει τον πραγματικό δικαιούχο, όσον αφορά τα νομικά 

πρόσωπα, τα εμπιστεύματα, τις εταιρείες, τα ιδρύματα και τις παρεμφερείς νομικές 

διευθετήσεις, τη λήψη εύλογων μέτρων για να γίνει κατανοητή ή διάρθρωση του 

ιδιοκτησιακού καθεστώτος και του ελέγχου του πελάτη, και 

(iii)   την αξιολόγηση και, ανάλογα με την περίπτωση, τη συλλογή πληροφοριών για το 

σκοπό και τη σκοπούμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης. 

4.7.2. Η υπόχρεη οντότητα θα πρέπει να ικανοποιείται ότι συναλλάσσεται με ένα πραγματικό 

πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) και, για αυτό το σκοπό, θα πρέπει να λαμβάνει επαρκή στοιχεία 

ταυτότητας που να αποδεικνύουν ότι είναι το πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι.  Η 

εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη θα βασίζεται σε αξιόπιστα στοιχεία, έγγραφα και 

πληροφορίες που εκδίδονται ή λαμβάνονται από ανεξάρτητες αξιόπιστες πηγές. 

Πιστοποιημένα αντίγραφα (true copies), σύμφωνα μα την παράγραφο 6.2, των 

αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας πρέπει πάντοτε να αρχειοθετούνται στον φάκελο του 

ιδιοκτήτη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

4.7.3. Σημειώνεται ότι ως ένα επιπρόσθετο μέτρο επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας του 

πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου, οι υπόχρεες οντότητες μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιούν και τις πληροφορίες που φυλάσσονται στα αρχεία που αναφέρονται στο 

Άρθρο 61A του Νόμου. Νοείται ότι δεν επιτρέπεται σε υπόχρεη οντότητα να βασίζεται 
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αποκλειστικά στις πληροφορίες που φυλάσσονται στο κεντρικό αρχείο πραγματικών 

δικαιούχων που ορίζεται στο Νόμο για την εκπλήρωση των απαιτήσεων των μέτρων 

δέουσας επιμέλειας και προσδιορισμού ταυτότητας του πελάτη. 

4.7.4. Επισημαίνεται ότι η διεύθυνση κατοικίας ενός προσώπου θεωρείται βασικό στοιχείο της 

ταυτότητας ενός προσώπου και, ως εκ τούτου, πρέπει να ακολουθείται ξεχωριστή 

διαδικασία για την εξακρίβωση της διεύθυνσης του  πελάτη.  Η διεύθυνση μπορεί να 

εξακριβωθεί με επί τόπου επίσκεψη λειτουργού και/ή συνδεδεμένου Ασφαλιστικού 

Διαμεσολαβητή της υπόχρεης οντότητας. Λεπτομέρειες της επίσκεψης θα πρέπει να 

καταγράφονται σε σημείωμα το οποίο θα αρχειοθετείται στο φάκελο του πελάτη. 

4.7.5. Τα στοιχεία και οι πληροφορίες θα πρέπει να συλλέγονται πριν τη σύναψη της 

επιχειρηματικής σχέσης με σκοπό τη δημιουργία του επιχειρηματικού/οικονομικού προφίλ 

του πελάτη και, ως ελάχιστο, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 

(α) το σκοπό και το λόγο που αιτείται τη σύσταση επιχειρηματικής σχέσης, 

(β) το μέγεθος του πλούτου του πελάτη και το ετήσιο εισόδημα και τη σαφή περιγραφή των 

κυριότερων επιχειρηματικών/ επαγγελματικών δραστηριοτήτων/εργασιών, 

(γ) την αναμενόμενη πηγή των χρημάτων. 

4.8.  Εξάρτηση σε τρίτα πρόσωπα για προσδιορισμό ταυτότητας και μέτρα 

δέουσας επιμέλειας 

4.8.1. Το Άρθρο 67(1)  του Νόμου επιτρέπει στις υπόχρεες οντότητες να βασίζονται σε τρίτα 

πρόσωπα για την εκτέλεση των διαδικασιών προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρων 

δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, όπως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 61(1)(α), (β) 

και (γ) του Νόμου. Ο Νόμος σαφώς προνοεί ότι η τελική ευθύνη για την εκτέλεση των πιο 

πάνω μέτρων και διαδικασιών βαρύνει την υπόχρεη οντότητα η οποία βασίζεται στο τρίτο 

πρόσωπο. 

4.8.2. Ο Νόμος θεωρεί ως τρίτα πρόσωπα τις υπόχρεες οντότητες που καθορίζονται στο Άρθρο 

2Α(1)(α)(β)(γ) και (δ) του Νόμου ή άλλα αντίστοιχα ιδρύματα ή πρόσωπα που βρίσκονται 

στα κράτη μέλη ή σε τρίτη χώρα τα οποία: 

(i) εφαρμόζουν μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και μέτρα τήρησης 

αρχείων τα οποία συνάδουν με αυτά που θεσπίζονται με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και 
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(ii) υπόκεινται σε εποπτεία που συνάδει με τις σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

4.8.3. Σύμφωνα με το Άρθρο 67(2)(β) του Νόμου οι υπόχρεες οντότητες δεν μπορούν να 

βασίζονται σε τρίτα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, 

εκτός εάν ο ‘Έφορος Ασφαλίσεων έχει εξαιρέσει από την εν λόγω απαγόρευση 

υποκαταστήματα και θυγατρικές πλειοψηφικής συμμετοχής υπόχρεων οντοτήτων 

εγκατεστημένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν αυτά τα υποκαταστήματα και οι θυγατρικές 

συμμορφώνονται πλήρως με τις πολιτικές και διαδικασίες που εφαρμόζονται σε επίπεδο 

ομίλου σύμφωνα με το άρθρο 68Α του Νόμου. 

4.8.4. Το Άρθρο 67(3) του Νόμου προνοεί ότι οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να απαιτούν από 

το τρίτο πρόσωπο όπως: 

(i) θέτει άμεσα στη διάθεση τους τα στοιχεία, πληροφορίες και έγγραφα ταυτότητας που 

έλαβε κατά την εφαρμογή των διαδικασιών προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρων 

δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Νόμου, και 

(ii) άμεσα διαβιβάζει προς αυτούς πιστοποιημένα αντίγραφα των εγγράφων αυτών και 

των σχετικών στοιχείων και  πληροφοριών για την ταυτότητα του πελάτη και του 

πραγματικού δικαιούχου τα οποία το τρίτο πρόσωπο συνέλεξε όταν εφάρμοζε τις πιο 

πάνω διαδικασίες και μέτρα. 

4.8.5. Το Άρθρο 67(4) του Νόμου προνοεί ότι σε περίπτωση ομίλου, η αρμόδια εποπτική αρχή 

του κράτους μέλους καταγωγής και η αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους 

υποδοχής (για υποκαταστήματα και θυγατρικές) μπορούν να θεωρήσουν ότι μια υπόχρεη 

οντότητα εφαρμόζει τα μέτρα που αναφέρονται στις παραγράφους 4.8.1-4.8.4 πιο πάνω, 

εφόσον πληρούνται τα ακόλουθα:  

(α) η υπόχρεη οντότητα βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχονται από τρίτο πρόσωπο 

το οποίο ανήκει στον ίδιο Όμιλο, 

(β) ο εν λόγω Όμιλος εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, 

κανόνες για την τήρηση αρχείων και προγράμματα για την παρεμπόδιση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 

ισοδύναμους κανόνες, 
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(γ) η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο σημείο (β) 

εποπτεύεται σε επίπεδο ομίλου από αρμόδια εποπτική αρχή κράτους μέλους 

καταγωγής ή τρίτης χώρας. 

4.8.6.   Όλα τα αντίγραφα εγγράφων, στοιχείων και πληροφοριών ταυτότητας που λαμβάνει η 

υπόχρεη οντότητα από τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να είναι δεόντως πιστοποιημένα όπως 

περιγράφεται στην παράγραφο 6.2. 

4.8.7. Οι υπόχρεες οντότητες μπορούν να βασίζονται σε τρίτα πρόσωπα μόνο κατά την έναρξη της 

δημιουργίας επιχειρηματικής σχέσης με σκοπό την εξακρίβωση και την επαλήθευση της 

ταυτότητας των πελατών τους. Οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες για τον σκοπό της 

επικαιροποίησης του επιχειρηματικού προφίλ του πελάτη κατά τη διάρκεια της σχέσης, θα 

πρέπει να λαμβάνονται απευθείας από το φυσικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου το 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο διατηρείται, ή στην περίπτωση των νομικών προσώπων, από τα 

φυσικά πρόσωπα που είναι ο τελικός δικαιούχος του μετοχικού κεφαλαίου των νομικών 

προσώπων ή που ασκούν τον απόλυτο έλεγχο των νομικών προσώπων ή που έχουν την 

ευθύνη της λήψης αποφάσεων και οι οποίοι διαχειρίζονται τις εργασίες του πελάτη. 

Προβλέπεται ότι η πιστοποίηση των εγγράφων, για την επικαιροποίηση, μπορεί να 

πραγματοποιηθεί από το τρίτο μέρος. 

4.8.8. Η πολιτική και οι διαδικασίες θα πρέπει να καθορίζουν τα μέτρα που λαμβάνει η υπόχρεη 

οντότητα έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Νόμου και των παρουσών 

Οδηγιών συμπεριλαμβανομένων, ως ελάχιστο,  των ακόλουθων: 

(i) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης εξακριβώνει ότι το τρίτο πρόσωπο είναι υπόχρεη 

οντότητα όπως αυτή καθορίζεται στις παραγράφους (α), (β), (γ) και (δ) του εδάφιου (1) 

του άρθρου 2Α ή άλλο  αντίστοιχο ίδρυμα ή πρόσωπο που βρίσκεται σε κράτος μέλος 

ή τρίτη χώρα  το οποίο - 

(a) Εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και μέτρα τήρησης 

αρχείων τα οποία συνάδουν με αυτά που θεσπίζονται με την Οδηγία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

(b) υπόκειται σε εποπτεία που συνάδει με τις σχετικές απαιτήσεις της Οδηγίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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(ii) Η υπόχρεη οντότητα υπογράφει συμφωνία με το τρίτο πρόσωπο με την οποία 

καθορίζονται οι υποχρεώσεις του κάθε μέρους, συμπεριλαμβανομένων των 

οικονομικών όρων, των ονομάτων και τις υπογραφές των ατόμων που καθορίζει το 

τρίτο πρόσωπο, και τα οποία έχουν δικαίωμα να πιστοποιούν τα έγγραφα. 

(iii) Για κάθε τρίτο πρόσωπο που αναφέρεται πιο πάνω και προτού ξεκινήσει η 

επιχειρηματική σχέση εφαρμόζονται διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και 

μέτρα δέουσας επιμέλειας. 

(iv) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης αξιολογεί την ποιότητα των πελατών που συστάθηκαν 

από τρίτα πρόσωπα. Η αξιολόγηση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τον αριθμό 

πελατών που συστάθηκαν από το τρίτο πρόσωπο, αριθμό πελατών με τους οποίους 

τερματίστηκε η σχέση για λόγους μη-συμμόρφωσης, αριθμός εσωτερικών αναφορών 

υποψίας, και αναφορών υποψίας στη ΜΟΚΑΣ. Σε περίπτωση που η ποιότητα κριθεί μη 

ικανοποιητική τότε η σχέση με το τρίτο πρόσωπο τερματίζεται.  

(v) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης τηρεί ξεχωριστό φάκελο στον οποίο καταχωρούνται τα 

στοιχεία ταυτότητας, στοιχεία που πιστοποιούν ότι το τρίτο πρόσωπο υπόκειται σε 

εποπτεία βάσει του Νόμου και η αξιολόγηση της ποιότητας των πελατών που σύστησε 

το τρίτο πρόσωπο. Οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να τυγχάνουν ετήσιας 

επικαιροποίησης. 

(vi)  Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης τηρεί αρχείο με τα ακόλουθα στοιχεία/πληροφορίες των 

τρίτων προσώπων με τα οποία τη υπόχρεη οντότητα διατηρεί ή διατηρούσε 

συνεργασία: 

1. Όνομα. 

2. Διεύθυνση εργασιών. 

3. Επαγγελματικός τομέας δραστηριοτήτων. 

4. Εποπτική αρχή. 

5. Ημερομηνία έναρξης συνεργασίας. 

6. Ημερομηνία τελευταίας αξιολόγησης. 

7. Ημερομηνία επόμενης αξιολόγησης. 

8. Αποτέλεσμα αξιολόγησης πελατών που συστήθηκαν. 

9. Αριθμός πελατών που σύστησε στην υπόχρεη οντότητα κατά τα προηγούμενα 

τρία έτη, ανά έτος. 
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10. Αριθμός πελατών που αναφέρθηκαν στη ΜΟΚΑΣ. 

11. Ημερομηνία και λόγος  διακοπής της συνεργασίας όπου αυτό ισχύει. 

(vii) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης τηρεί αρχείο με τα ακόλουθα στοιχεία/πληροφορίες 

των τρίτων προσώπων τα οποία έχει απορρίψει τη σύναψη συνεργασίας: 

1. Όνομα. 

2. Διεύθυνση εργασιών. 

3. Επαγγελματικός τομέας δραστηριοτήτων. 

4. Εποπτική αρχή. 

5. Ημερομηνία απόρριψης.. 

6. Λόγος απόρριψης. 

(viii) Η έναρξη συνεργασίας με το τρίτο πρόσωπο και η αποδοχή της εξακρίβωσης των 

στοιχείων ταυτότητας πελατών από το τρίτο πρόσωπο τυγχάνουν γραπτής και 

δεόντως αιτιολογημένης έγκρισης από την Ανώτερη Διεύθυνση της υπόχρεης 

οντότητας, αφού λάβει υπόψη οποιαδήποτε γραπτά σχόλια/προτάσεις του 

Λειτουργού Συμμόρφωσης η οποία φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο του τρίτου 

προσώπου που τηρείται από την υπόχρεη οντότητα. 

4.8.9. Το Άρθρο 67(5) του Νόμου προνοεί ότι το Άρθρο 67 του Νόμου δεν εφαρμόζεται σε σχέσεις 

ανάθεσης ή πρακτόρευσης στο πλαίσιο των οποίων, βάσει συμβατικής ρύθμισης ο πάροχος 

της εξωτερικής υπηρεσίας ή ο πράκτορας θεωρείται μέρος της υπόχρεης οντότητας. 

4.9.  Ειδικές περιπτώσεις εξακρίβωσης ταυτότητας πελατών 

4.9.1.  Φυσικά Πρόσωπα 

Οι υπόχρεες οντότητες διαπιστώνουν την ταυτότητα φυσικών προσώπων που διαμένουν στην 

Κύπρο ή στο εξωτερικό παίρνοντας τις ακόλουθες πληροφορίες: 

1. Όνομα πελάτη βάσει του επίσημου εθνικού  δελτίου ταυτότητας ή του 

διαβατηρίου σε ισχύ. 

2. Πλήρης μόνιμη διεύθυνση κατοικίας. 

3. Αριθμοί τηλεφώνων. 

4. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

5. Ημερομηνία και τόπος γεννήσεως. 
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6. Επάγγελμα ή απασχόληση του πελάτη περιλαμβανομένου και του ονόματος του 

εργοδότη/επιχείρησης. 

7. Ετήσιο εισόδημα. 

4.9.2. Το όνομα που χρησιμοποιείται θα πρέπει να επαληθεύεται με αναφορά σε έγγραφο που 

λαμβάνεται από αξιόπιστες και έγκριτες πηγές το οποίο φέρει φωτογραφία.  Ένα ισχύον 

πλήρες διαβατήριο, ή ένα εθνικό δελτίο ταυτότητας θα πρέπει να ζητηθεί, και ο σχετικός 

αριθμός θα πρέπει να καταχωρηθεί. Έχοντας ικανοποιηθεί ότι έχει υποβληθεί το 

πρωτότυπο/α έγγραφο/α ταυτοποίησης, οι υπόχρεες οντότητες πρέπει να λαμβάνουν 

αντίγραφο δεόντως πιστοποιημένο όπως περιγράφεται στη παράγραφο 6.2. 

4.9.3. Πέραν από την εξακρίβωση του ονόματος, εξακριβώνεται και η διεύθυνση μόνιμης 

κατοικίας του πελάτη με ένα από τους πιο κάτω τρόπους: 

(i) Η προσκόμιση ενός πρόσφατου (μέχρι 6 μήνες) λογαριασμού Οργανισμού Κοινής 

Ωφέλειας (π.χ. νερού, ηλεκτρικού ρεύματος), ή έγγραφο ασφάλειας κατοικίας, ή 

δημοτικών φόρων και/ή κατάστασης τραπεζικού λογαριασμού. 

(ii) Επίσκεψη στον τόπο κατοικίας από λειτουργό της υπόχρεης οντότητας. 

4.9.4.   Για πελάτες που δεν διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, επιπρόσθετα από τα παραπάνω, οι 

υπόχρεες οντότητες συμβουλεύονται, σε περίπτωση αμφιβολιών, να επιδιώξουν την 

επαλήθευση της ταυτότητας από ένα αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη χώρα 

διαμονής του πελάτη. 

4.9.5. Οι πιο πάνω πληροφορίες είναι επίσης αναγκαίες, πέραν του σκοπού της παρεμπόδισης της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας, και για σκοπούς εφαρμογής των οικονομικών κυρώσεων, εμπορικών 

αποκλεισμών ή μέτρα που συνδέονται με την τρομοκρατία, τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας ή τη διάδοση όπλων μαζικής καταστροφής που επιβάλλονται εναντίον 

διαφόρων  προσώπων από τα Ηνωμένα Έθνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους 

οργανισμούς, με τους οποίους ο χρηματοοικονομικός οργανισμός συμμορφώνεται με βάση 

το εσωτερικό του πλαίσιο καθώς και τις λίστες των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης που αφορούν άτομα τα οποία έχουν καθοριστεί ως τρομοκράτες ή συνδέονται με 

την τρομοκρατία. Συνεπώς, θα πρέπει πάντοτε στα αντίγραφα των στοιχείων που 

λαμβάνονται να φαίνεται ο αριθμός, ημερομηνία και χώρα έκδοσης του διαβατηρίου 

καθώς και ημερομηνία γέννησης του πελάτη ούτως ώστε η υπόχρεη οντότητα να είναι σε 
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θέση να εξακριβώνει με ακρίβεια κατά πόσον ο πελάτης περιλαμβάνεται σε κατάλογο 

προσώπων που υπόκεινται σε κυρώσεις που έχει εκδοθεί από τα Ηνωμένα Έθνη ή την 

Ευρωπαϊκή Ένωση βάσει σχετικού ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφάλειας των Ηνωμένων 

Εθνών και Κανονισμού ή Κοινής Θέσης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

αντίστοιχα. 

4.9.6. Σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή 

Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και 

των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά 

Μέτρα) Νόμο του 2016 (58(Ι)/2016), οποιοδήποτε πρόσωπο παραβαίνει οποιαδήποτε από 

τις διατάξεις των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας (Κυρώσεις) και/ή 

των Αποφάσεων των Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά 

Μέτρα) είναι ένοχο αδικήματος και υπό την επιφύλαξη οποιασδήποτε άλλης διατάξεως 

νόμου που προβλέπει μεγαλύτερη ποινή, σε περίπτωση καταδίκης του υπόκειται σε ποινή 

φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 

εκατό χιλιάδες ευρώ  ή και στις δύο ποινές εάν είναι φυσικό πρόσωπο, και σε περίπτωση 

νομικού προσώπου σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει στις τριακόσιες χιλιάδες ευρώ. 

4.9.7. Το άρθρο 3(2) του Νόμου 58(Ι)/2016 προνοεί ότι οι εποπτικές αρχές όπως αυτές 

καθορίζονται στο άρθρο 59 του Νόμου δύναται να λάβουν μέτρα δυνάμει των διατάξεων 

του εδαφίου (6) του άρθρου 59 του Νόμου σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο που 

υπόκειται στην εποπτεία τους παραλείπει να συμμορφωθεί με τις πρόνοιες του Νόμου 

58(Ι)/2016.  Ακόμα σύμφωνα με το άρθρο 6 του Νόμου 58(Ι)/2016 σε περίπτωση που 

αρμόδια αρχή διαπιστώνει ότι πρόσωπο προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη κατά παράβαση 

οποιασδήποτε από τις διατάξεις των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου 

Ασφαλείας (Κυρώσεις) και/ή των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα), αναφέρει την παράβαση στην Αστυνομία για 

σχετική διερεύνηση. 

4.9.8. Το άρθρο 16Β(1) του περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμου του 2010 (110(Ι)/2010), 

απαιτεί όπως οι υπόχρεες οντότητες όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2 του Νόμου, 

δεσμεύουν όλα τα κεφάλαια, χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς πόρους 

που ανήκουν ή ελέγχονται από καθορισμένο πρόσωπο ή οντότητα, ανήκουν ή ελέγχονται 

εν όλο ή εν μέρει άμεσα ή έμμεσα, από καθορισμένο πρόσωπο ή οντότητα, απορρέουν ή 

πηγάζουν από κεφάλαια ή άλλα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν ή ελέγχονται, 
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άμεσα ή έμμεσα, από καθορισμένο πρόσωπο ή οντότητα, ανήκουν ή ελέγχονται από 

πρόσωπο ή οντότητα, που ενεργεί εκ μέρους, ή κατόπιν οδηγιών καθορισμένου προσώπου 

ή οντότητας. 

4.9.9. Σύμφωνα με το άρθρο 16Γ(1) και (2) του Νόμου 110(Ι)/2010, οι υπόχρεες οντότητες 

αναφέρουν στις Εποπτικές τους Αρχές και αυτές με τη σειρά τους στο Υπουργείο 

Εξωτερικών οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευθεί ή οποιαδήποτε δράση 

έχει πραγματοποιηθεί σε σχέση με τη συμμόρφωση προς τα περιοριστικά μέτρα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 

όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 17 του Νόμου 110(Ι)/2010.  Σε περίπτωση που υπόχρεη 

οντότητα παραλείπει να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του άρθρου 16Γ(1), τότε η εποπτική 

αρχή δύναται να λάβει τα μέτρα που προβλέπονται στο άρθρο 59(6) του Νόμου. 

4.10.  Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες) 

4.10.1. Λόγω των δυσκολιών για τη διαπίστωση των πραγματικών ιδιοκτητών, οι συναλλαγές εκ 

μέρους νομικών προσώπων (π.χ. ομαδικά συμβόλαια), πριν την έναρξη επιχειρηματικής 

σχέσης, όταν το νομικό πρόσωπο δεν είναι γνωστό, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα μέσω 

μιας έρευνας για την εταιρεία και /ή άλλων εμπορικών ερευνών για να διασφαλιστεί ότι η 

αιτήτρια εταιρεία δεν έχει, ή δεν είναι στη διαδικασία διάλυσης, διαγραφής, εκκαθάρισης, 

τερματισμού. Επιπρόσθετα, εάν σε μεταγενέστερο χρόνο υπάρξουν διαφοροποιήσεις στη 

δομή της εταιρείας ή εγερθούν υποψίες από αλλαγές στο προφίλ της επιχειρηματικότητας 

που διεξάγεται από την εταιρεία, τότε επιβάλλεται όπως διενεργηθούν περαιτέρω έλεγχοι. 

Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την πλήρη 

διαπίστωση της δομής ελέγχου και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των νομικών προσώπων 

και την εξακρίβωση της ταυτότητας των πραγματικών δικαιούχων (φυσικών προσώπων) και 

των φυσικών προσώπων που ασκούν πραγματικό έλεγχο στην εταιρεία. 

4.10.2. Στις περιπτώσεις που οι πελάτες είναι νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί τοπικά ή στο 

εξωτερικό, η υπόχρεη οντότητα θα πρέπει να εξακριβώσει τα ακόλουθα: 

1. Αριθμό εγγραφής και ημερομηνία εγγραφής. 

2. Εγγεγραμμένη ονομασία και την εμπορική επωνυμία που χρησιμοποιεί. 

3. Διεύθυνση του εγγεγραμμένου γραφείου. 

4. Πλήρεις διευθύνσεις των κεντρικών/κύριων εμπορικών γραφείων. 
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5. Αριθμούς τηλεφώνου, τηλεομοιότυπου και τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

6. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

7. Άτομα που είναι δεόντως εξουσιοδοτημένα να αντιπροσωπεύουν και να 

ενεργούν εκ μέρους της εταιρείας. 

8. Τους πραγματικούς δικαιούχους ιδιωτικών εταιρειών και δημόσιων 

εταιρειών που δεν είναι εισηγμένες σε Χρηματιστήριο Αξιών χώρας του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή τρίτης χώρας με ισοδύναμες απαιτήσεις 

πληροφόρησης και διαφάνειας. 

9. Τους Εγγεγραμμένους μετόχους που ενεργούν ως πληρεξούσιοι (nominees) 

των πραγματικών δικαιούχων. 

10. Το οικονομικό προφίλ της εταιρείας βάσει των προνοιών της παραγράφου 4.7 

πιο πάνω. 

4.10.3. Η υπόχρεη οντότητα πρέπει να εξακριβώσει την ταυτότητα των ατόμων που είναι 

εξουσιοδοτημένα να αντιπροσωπεύουν την εταιρεία, τους εγγεγραμμένους μετόχους και 

τους πραγματικούς δικαιούχους και επιπρόσθετα πρέπει να λαμβάνει τα πρωτότυπα ή 

πιστοποιημένα αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων και στοιχείων: 

1. Πιστοποιητικό συστάσεως της εταιρείας. 

2. Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένου γραφείου. 

3. Πιστοποιητικό με τον κατάλογο των διευθυντών και του γραμματέα. 

4. Πιστοποιητικό εγγεγραμμένων μετόχων. 

5. Το ιδρυτικό έγγραφο και καταστατικό της εταιρείας. 

6. Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας πιστοποιημένη από το 

Γραμματέα της εταιρείας για τη παροχή εξουσιοδότησης στα άτομα που θα 

αντιπροσωπεύουν την εταιρεία και θα εκτελούν συναλλαγές. 

7. Στις περιπτώσεις που οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι ενεργούν ως πληρεξούσιοι των 

πραγματικών δικαιούχων, αντίγραφο της υπογραμμένης πράξης/σύμβασης που έχει 

συναφθεί μεταξύ του πληρεξούσιου και του  πραγματικού δικαιούχου με το οποίο 

έχει συμφωνηθεί η διευθέτηση εγγραφής των μετοχών στο όνομα του πληρεξούσιου 

εκ μέρους του δικαιούχου. 

8. Έγγραφα και στοιχεία για να εξακριβωθεί, σύμφωνα με τις πρόνοιες των παρουσών 

Οδηγιών, η ταυτότητα των εξουσιοδοτημένων υπογραφόντων, εγγεγραμμένων 

μετόχων και πραγματικών δικαιούχων˙ 
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4.10.4. Για εταιρείες που έχουν συσταθεί εκτός Κύπρου, η υπόχρεη οντότητα θα πρέπει να ζητά και 

να λαμβάνει έγγραφα και στοιχεία   αντίστοιχα με τα πιο πάνω. 

4.11.  Αυξημένα Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας 

4.11.1. Το Άρθρο 64(3) του Νόμου απαιτεί από τις υπόχρεες οντότητες να εφαρμόζουν αυξημένα 

μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, επιπλέον των μέτρων που αναφέρονται στα 

άρθρα 60, 61 και 62 του Νόμου, και σε άλλες περιπτώσεις οι οποίες από τη φύση τους 

παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Νοείται ότι κατά την εκτίμηση των εν λόγω κινδύνων η 

υπόχρεη οντότητα λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τους παράγοντες καταστάσεων δυνητικά 

υψηλότερου κινδύνου, οι οποίοι παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Νόμου. 

4.11.2. Το Άρθρο 64(1) και (4) του Νόμου απαιτεί από τις υπόχρεες οντότητες όπως εφαρμόζουν 

αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

(i) Όταν συναλλάσσεται με φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με εγκατάσταση σε 

τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου. 

(ii) Σε διασυνοριακές σχέσεις ανταπόκρισης με ίδρυμα-πελάτη από τρίτη χώρα, 

πιστωτικό ίδρυμα και χρηματοπιστωτικός οργανισμός. 

(iii) Σε συναλλαγές ή επιχειρηματικές σχέσεις με πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο. 

(iv) Όταν οι συναλλαγές είναι πολύπλοκες και ασυνήθιστα μεγάλες και όλες οι 

συναλλαγές με ασυνήθιστα πρότυπα, χωρίς προφανή οικονομικό ή νόμιμο σκοπό. 

4.11.3. H πολιτική αποδοχής πελατών της κάθε υπόχρεης οντότητας πρέπει να καθορίζει τις 

κατηγορίες πελατών που θεωρούνται δυνητικά υψηλότερου κινδύνου, όπως αυτοί 

καθορίζονται στο Νόμο, στις παρούσες Οδηγίες καθώς επίσης και για όσους πελάτες η 

υπόχρεη οντότητα έχει κατατάξει ως υψηλότερου κινδύνου στη βάση της εκτίμησης 

κινδύνου που έχει διενεργήσει. 

4.11.4. Το κριτήριο για τη λήψη ικανοποιητικών αποδεικτικών στοιχείων της ταυτότητας ενός 

πελάτη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον καθ΄ υπολογισμό κίνδυνο νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που 

απορρέει από τον κάθε πελάτη, και σε κάθε περίπτωση οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει 

να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα μέτρα που ενδείκνυνται να λάβουν. 
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Η έκταση και ο αριθμός των μέτρων και ελέγχων που θα διενεργηθούν για εξακρίβωση των 

στοιχείων ταυτότητας μπορεί να ποικίλει αναλόγως του καθ΄ υπολογισμού κινδύνου που 

απορρέει από τα χαρακτηριστικά του πελάτη όπως τη χώρα προέλευσης ή το είδος της 

υπηρεσίας ή προϊόντος που ζητείται από τον πελάτη, ή το ιστορικό και τις επιχειρηματικές 

ή επαγγελματικές δραστηριότητες του πελάτη, την προβλεπόμενη πηγή των χρημάτων και 

το μέγεθος των κεφαλαίων κλπ. Στοιχεία για την αναμενόμενη πηγή των χρημάτων, δηλαδή 

πως θα γίνονται οι πληρωμές, από που και από ποιους, θα πρέπει πάντοτε να 

καταγράφονται ούτως ώστε να διευκολύνεται ο μετέπειτα έλεγχος των συναλλαγών. 

4.11.5. Για πελάτες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως υψηλότερου κινδύνου, οι υπόχρεες οντότητες 

θα πρέπει να λαμβάνουν, επιπρόσθετα από τα συνήθη μέτρα δέουσας επιμέλειας, 

αυξημένα και επιπρόσθετα μέτρα για να διαχειριστούν και να μετριάσουν κατάλληλα τους 

κινδύνους. Ως ελάχιστον, τα αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν τη λήψη έγκρισης από ανώτερο διευθυντικό στέλεχος για την έναρξη ή τη 

συνέχιση της επιχειρηματικής σχέσης, τη λήψη επαρκών μέτρων για να διαπιστωθεί η πηγή 

περιουσιακών στοιχείων που θα συναλλαχθούν με την υπόχρεη οντότητα και τη 

συστηματική παρακολούθηση της συναλλακτικής συμπεριφοράς του πελάτη. Περαιτέρω, η 

επιχειρηματική σχέση θα πρέπει να τυγχάνει επικαιροποίησης κατ’ ελάχιστον μια φορά το 

χρόνο ή νωρίτερα εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. 

4.11.6. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης πρέπει να λαμβάνει γνώση για τους νέους πελάτες υψηλού 

κινδύνου που προτίθεται η υπόχρεη οντότητα να αποδεχτεί καθώς και για τους 

υφιστάμενους πελάτες που εντάσσονται στην κατηγορία ψηλού κινδύνου και να ασκεί 

συμβουλευτικό ρόλο προτού ληφθεί τελική απόφαση. Τονίζεται ότι αλλαγή 

κατηγοριοποίησης πελατών ψηλού κινδύνου σε χαμηλότερο επίπεδο χρειάζεται την 

έγκριση του Λειτουργού Συμμόρφωσης. 

4.12.  Πελάτες υψηλού κινδύνου 

4.12.1.  Πολύπλοκες και ασυνήθιστα μεγάλες συναλλαγές ή ασυνήθιστα είδη συναλλαγών 

Το Άρθρο 64(4) του Νόμου απαιτεί από την υπόχρεη οντότητα όπως εξετάζει, στο μέτρο 

του ευλόγως δυνατού, το ιστορικό και το σκοπό όλων των πολύπλοκων και ασυνήθιστα 

μεγάλων συναλλαγών και όλα τα ασυνήθιστα είδη συναλλαγών, τα οποία είναι χωρίς 

προφανή οικονομικό ή νόμιμο σκοπό και ειδικότερα, η υπόχρεη οντότητα εντατικοποιεί το 
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βαθμό και τη φύση της παρακολούθησης της επιχειρηματικής σχέσης, προκειμένου να 

προσδιοριστεί αν οι εν λόγω συναλλαγές ή δραστηριότητες φαίνονται ύποπτες. 

Η υπόχρεη οντότητα πρέπει να εφαρμόσει επαρκεί μέτρα για τον εντοπισμό πολύπλοκων 

και ασυνήθιστα μεγάλων συναλλαγών ή ασυνήθιστα είδη συναλλαγών. Σε περίπτωση που 

μια υπόχρεη οντότητα εντοπίσει τέτοιες συναλλαγές επειδή: 

(i) είναι μεγαλύτερες από το αναμενόμενο βάσει των γνώσεων του ιδρύματος όσον 

αφορά τον πελάτη, την επιχειρηματική σχέση ή την κατηγορία στην οποία 

υπάγεται ο πελάτης· 

(ii) αποτελούν ασυνήθιστο ή μη αναμενόμενο είδος συναλλαγής σε σύγκριση με τη 

συνήθη δραστηριότητα του πελάτη ή με το είδος συναλλαγών που συνδέονται με 

παρόμοιους πελάτες, προϊόντα ή υπηρεσίες· ή 

(iii) είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκες σε σύγκριση με άλλες παρόμοιες συναλλαγές που 

σχετίζονται με παρόμοια είδη, προϊόντα ή υπηρεσίες πελατών, 

και η υπόχρεη οντότητα δεν έχει λάβει γνώση του σχετικού οικονομικού σκεπτικού ή του 

νόμιμου σκοπού ή διατηρεί αμφιβολίες ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών που έχει 

λάβει, πρέπει να εφαρμόσει αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας. Τα εν λόγω μέτρα θα 

πρέπει να επιτρέπουν στην υπόχρεη οντότητα να κατανοεί το υπόβαθρο και τον σκοπό 

αυτών των συναλλαγών π.χ. με τον εντοπισμό της πηγής και του προορισμού των 

κεφαλαίων ή με την εύρεση περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την επιχειρηματική 

δραστηριότητα του πελάτη, προκειμένου να προσδιοριστεί η πιθανότητα του πελάτη που 

εκτελεί τις συγκεκριμένες συναλλαγές, και την παρακολούθηση της επιχειρηματικής σχέσης 

και των συνεπαγόμενων συναλλαγών πιο συχνά και με μεγαλύτερη προσοχή στις 

λεπτομέρειες. 

4.12.2.  Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (“ΠΕΠς”) 

 Το Άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ότι Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα είναι το φυσικό 

πρόσωπο στο οποίο έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα στη Δημοκρατία 

ή σε άλλη χώρα, ο άμεσα στενός συγγενής τέτοιου προσώπου καθώς και  το πρόσωπο που 

είναι γνωστό ως στενός συνεργάτης τέτοιων προσώπων. 

(α) Νοείται ότι, για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, "σημαντικό δημόσιο 

λειτούργημα"  σημαίνει οποιοδήποτε από τα πιο κάτω δημόσια λειτουργήματα: 
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(i) Αρχηγός κράτους, αρχηγός κυβέρνησης, υπουργός, αναπληρωτής υπουργός και 

υφυπουργός· 

(ii) μέλος κοινοβουλίου ή παρόμοιου νομοθετικού σώματος· 

(iii) μέλος διοικητικού οργάνου πολιτικού κόμματος· 

(iv) μέλος ανώτατου δικαστηρίου, συνταγματικού δικαστηρίου ή άλλου 

δικαιοδοτικού οργάνου υψηλού επιπέδου του οποίου οι αποφάσεις δεν 

υπόκεινται σε περαιτέρω ένδικα μέσα, πλην εξαιρετικών περιστάσεων· 

(v) μέλος ελεγκτικού συνεδρίου και διοικητικού συμβουλίου κεντρικής τράπεζας· 

(vi) πρέσβης, επιτετραμμένος και υψηλόβαθμος αξιωματικός των ενόπλων 

δυνάμεων και των δυνάμεων ασφάλειας· 

(vii) μέλος διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου κρατικής επιχείρησης· 

(viii) διευθυντής, αναπληρωτής διευθυντής και μέλος διοικητικού συμβουλίου ή 

πρόσωπο που κατέχει ισοδύναμη θέση σε διεθνή οργανισμό· 

(ix) δήμαρχος. 

Νοείται ότι τα πιο πάνω αναφερόμενα δημόσια λειτουργήματα  δεν περιλαμβάνουν 

πρόσωπο που κατέχει ενδιάμεση ή χαμηλή θέση της υπαλληλικής ιεραρχίας. 

(β) «Στενός συγγενής πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου» περιλαμβάνει τα ακόλουθα 

πρόσωπα: 

(i) Σύζυγο, ή πρόσωπο εξομοιούμενο με σύζυγο  πολιτικώς εκτεθειμένου  

προσώπου· 

(ii) τέκνο πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου και σύζυγό του ή πρόσωπο  

εξομοιούμενο με σύζυγο τέκνου πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου· 

(iii) γονείς πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου. 

(γ) «Πρόσωπο που είναι γνωστό ως στενός συνεργάτης πολιτικώς εκτεθειμένου 

προσώπου» σημαίνει φυσικό πρόσωπο:-  

(i) το οποίο είναι γνωστό ότι είναι από κοινού πραγματικός δικαιούχος  νομικής 

οντότητας ή νομικής διευθέτησης ή ότι συνδέεται με οποιαδήποτε άλλη στενή 

επιχειρηματική σχέση με πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο· 

(ii) που είναι ο μοναδικός πραγματικός δικαιούχος νομικής οντότητας ή   νομικής 

διευθέτησης που είναι γνωστό ότι συστάθηκαν προς de facto όφελος πολιτικώς 

εκτεθειμένου προσώπου. 
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 Το Άρθρο 64(1)(γ) του Νόμου απαιτεί για συναλλαγές ή επιχειρηματικές σχέσεις με 

πολιτικώς εκτιθέμενα πρόσωπα όπως οι υπόχρεες οντότητες: 

(α) διαθέτουν τα κατάλληλα συστήματα διαχείρισης του κινδύνου, 

συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών βασιζόμενων στους κινδύνους, για να 

καθορίζουν εάν ο πελάτης ή ο πραγματικός δικαιούχος είναι πολιτικώς 

εκτεθειμένο πρόσωπο· 

(β) εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα σε περιπτώσεις επιχειρηματικών σχέσεων με 

πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο: 

i. λαμβάνουν έγκριση από ανώτερo διευθυντικό στελέχος για τη σύναψη ή τη 

διατήρηση επιχειρηματικής σχέσης με τέτοιο πρόσωπο· 

ii. λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να εξακριβώνουν την πηγή των περιουσιακών 

στοιχείων και την προέλευση των κεφαλαίων τα οποία αφορούν 

επιχειρηματική σχέση ή συναλλαγή με τέτοιο πρόσωπο· 

iii. διενεργούν αυξημένη και συνεχή παρακολούθηση της εν λόγω 

επιχειρηματικής σχέσης. 

(γ) εφαρμόζουν τα αναφερόμενα στις υποπαραγράφους (i) και (ii) μέτρα στους 

στενούς συγγενείς ή στα πρόσωπα που είναι γνωστά ως στενοί συνεργάτες 

πολιτικώς εκτεθειμένου προσώπου. 

 Το Άρθρο 64(2) του Νόμου απαιτεί όπως: 

(α) Υπόχρεη οντότητα λαμβάνει εύλογα μέτρα προκειμένου να καθορίσει κατά 

πόσο δικαιούχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής ή άλλου ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου με επενδυτικό σκοπό και/ή ενδεχομένως, ο πραγματικός 

δικαιούχος του δικαιούχου είναι πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο. 

(β) Τα αναφερόμενα στην παράγραφο (α) μέτρα λαμβάνονται το αργότερο κατά τον 

χρόνο της πληρωμής του προϊόντος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή κατά τον 

χρόνο της εκχώρησης, εν όλω ή εν μέρει, του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

(γ) Όταν – 

i. δικαιούχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής ή άλλου ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου, με επενδυτικό σκοπό και/ή ενδεχομένως ο πραγματικός 

δικαιούχος του δικαιούχου καθοριστεί ως πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο 
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κατά το χρόνο της πληρωμής του προϊόντος του ασφαλιστηρίου 

συμβολαίου ή κατά το χρόνο της εκχώρησης, και/ή 

ii. οι υψηλότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται στις συναλλαγές ή στις 

επιχειρηματικές σχέσεις με ένα πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο, εκτός από 

την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του πελάτη που 

αναφέρονται στα τμήματα 60, 61 και 62, μια υπόχρεη οντότητα- 

(αα) ενημερώνει τα ανώτερα διοικητικά στελέχη πριν από την πληρωμή 

του προϊόντος του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, και 

(ββ) διενεργεί αυξημένο έλεγχο ολόκληρης της επιχειρηματικής σχέσης 

με τον αντισυμβαλλόμενο. 

  Χωρίς επιφύλαξη για την εφαρμογή, με ευαισθησία στον κίνδυνο, αυξημένων 

μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, όταν ένα Πολιτικά Εκτεθειμένο 

Πρόσωπο έχει παύσει να κατέχει σημαντική δημόσια θέση κατά την έννοια που 

περιγράφεται ανωτέρω, για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους, οι υπόχρεες οντότητες 

δεν υποχρεούνται να θεωρούν ένα τέτοιο πρόσωπο ως Πολιτικά Εκτεθειμένο. 

 Η σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα είναι 

δυνατόν να εκθέσουν την υπόχρεη οντότητα σε αυξημένους κινδύνους, οι υπόχρεες 

οντότητες θα πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικές όταν τα εν λόγω πρόσωπα 

προέρχονται από χώρα η οποία είναι ευρέως γνωστή ότι αντιμετωπίζει προβλήματα 

δωροδοκίας, διαφθοράς και οικονομικής αποσταθεροποίησης και της οποίας οι 

νόμοι και κανονισμοί κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες δεν είναι ισοδύναμα με τα διεθνή πρότυπα. Για την αποτελεσματική 

αντιμετώπιση τέτοιων κινδύνων, οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να προβαίνουν σε 

αξιολόγηση των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι πελάτες τους ούτως ώστε να 

εντοπίζουν εκείνες τις χώρες που θεωρούνται πιο ευάλωτες στη διαφθορά ή που 

διαθέτουν νόμους και κανονισμούς που δεν ανταποκρίνονται επαρκώς στις 

Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης («ΟΧΔ» - “FATF”). Σε σχέση με 

το θέμα της διαφθοράς, χρήσιμη πηγή πληροφοριών θεωρείται ο Δείκτης Αντίληψης 

της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας (“Transparency International Corruption 

Perceptions Index”), ο οποίος βρίσκεται στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Διαφάνειας – 

www.transparency.org.  Σε σχέση με το θέμα της επάρκειας εφαρμογής των 

Συστάσεων της ΟΧΔ (FATF), οι υπόχρεες οντότητες μπορούν να αντλούν πληροφορίες 
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από τις εκθέσεις αξιολόγησης των χωρών που ετοιμάζει η ΟΧΔ ή τα  περιφερειακά 

σώματα που λειτουργούν σύμφωνα με τα πρότυπο της ΟΧΔ  (π.χ. Επιτροπή Moneyval 

του Συμβουλίου της Ευρώπης), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια 

Τράπεζα.  

 Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να υιοθετήσουν, πέραν από τις απαιτήσεις του 

Νόμου, και τα πιο κάτω μέτρα δέουσας επιμέλειας όταν έχουν ένα νέο ασφαλιστήριο 

και/ή συνάπτουν επιχειρηματική σχέση με Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο: 

(i) Εισάγουν κατάλληλες διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων για να μπορούν να 

εξακριβώνουν κατά πόσον ο ενδεχόμενος πελάτης είναι Πολιτικώς Εκτεθειμένο  

Πρόσωπο. Τέτοιες διαδικασίες θα πρέπει να περιλαμβάνουν, ανάλογα με το 

βαθμό κινδύνου που αντιμετωπίζει η κάθε υπόχρεη οντότητα, την απόκτηση  

και εγκατάσταση αξιόπιστης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για Πολιτικά 

Εκτεθειμένα Πρόσωπα που διατίθεται στην αγορά, την αναζήτηση και λήψη 

πληροφοριών από τον ίδιο τον πελάτη ή από πληροφορίες που βρίσκονται 

δημοσίως διαθέσιμες  και οι οποίες, μεταξύ άλλων, μπορούν να αναζητηθούν 

και εντοπιστούν μέσω του διαδικτύου. Στην περίπτωση εταιρειών, νομικών 

οντοτήτων και διευθετήσεων, οι διαδικασίες θα πρέπει να στοχεύουν στην 

εξακρίβωση κατά πόσον οι πραγματικοί δικαιούχοι, εξουσιοδοτημένοι 

υπογράφοντες και πρόσωπα δεόντως εξουσιοδοτημένα να ενεργούν εκ μέρους 

της εταιρείας αποτελούν Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα.  Σε περίπτωση 

εντοπισμού ενός από των πιο πάνω ως “Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο”, τότε 

αυτόματα το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της εταιρείας, νομικής οντότητας ή 

διευθέτησης θα υπόκειται στις διαδικασίες που προνοούνται στο Νόμο και στις 

παρούσες Οδηγίες. 

(ii) Η απόφαση για τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με Πολιτικώς Εκτεθειμένο 

Πρόσωπο θα πρέπει να λαμβάνεται από την Ανώτερη Διεύθυνση της υπόχρεης 

οντότητας.  Όταν συνάπτεται επιχειρηματική  σχέση με πελάτη (φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο) και ακολούθως διαπιστωθεί ότι τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι ή έχουν 

καταστεί  Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα, τότε θα πρέπει επίσης να λαμβάνεται 

έγκριση από την Ανώτερη Διεύθυνση της υπόχρεης οντότητας για τη συνέχιση 

λειτουργίας της επιχειρηματικής σχέσης και/ή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.  

Σχετικά, τα συστήματα της υπόχρεης οντότητας θα πρέπει σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, με συχνότητα τουλάχιστον μια φορά το μήνα να ελέγχουν τους 
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πελάτες τους (και τα σχετιζόμενα με αυτούς φυσικά πρόσωπα) για τον εντοπισμό 

τέτοιων περιπτώσεων. 

(iii) Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης πρέπει να παρέχει σχόλια όσον αφορά τη σχέση με 

ένα ΠΕΠ και η Ανώτερη Διεύθυνση θα πρέπει να εξετάζει αυτά τα σχόλια και το 

επίπεδο του κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας στο οποίο μπορεί να εκτεθεί η υπόχρεη 

οντότητα και στο βαθμό στον οποίο η υπόχρεη οντότητα διαθέτει τα κατάλληλα 

μέσα για την αποτελεσματική διαχείριση του εν λόγω κινδύνου πριν από την 

έγκριση της σχέσης. 

(iv) Πριν συναφθεί επιχειρηματική σχέση με ΠΕΠ, η υπόχρεη οντότητα θα πρέπει να 

παίρνει επαρκή αποδεικτικά στοιχεία που θα του επιτρέπουν να διαπιστώνει όχι 

μόνο την ταυτότητά του/της αλλά και να αξιολογεί την επαγγελματική υπόληψη 

και ακεραιότητά του/της (π.χ. αναφορές και συστατικές επιστολές από τρίτα 

πρόσωπα). 

(v) Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να δημιουργήσουν το επιχειρηματικό προφίλ του 

ασφαλιζόμενου λαμβάνοντας τις πληροφορίες που αναφέρονται στο Μέρος 4.7 

πιο πάνω. Τα προφίλ για την αναμενόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα θα 

πρέπει να αποτελεί τη βάση για τη μελλοντική παρακολούθησή του 

ασφαλιστηρίου. Το προφίλ θα πρέπει να τυγχάνει τακτικής ανασκόπησης και 

επικαιροποίησης με τυχόν καινούργια στοιχεία και πληροφορίες. Οι υπόχρεες 

οντότητες θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές και περισσότερο 

προσεχτικές όταν οι πελάτες τους εμπλέκονται σε εργασίες που φαίνεται να είναι 

ιδιαίτερα ευάλωτες στη διαφθορά όπως εμπόριο πετρελαίου, όπλων, τσιγάρων και 

αλκοολούχων ποτών. 

(vi) Οι υπόχρεες οντότητες λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα για τον προσδιορισμό της 

πηγής του πλούτου και της προέλευσης των κεφαλαίων που πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της επιχειρηματικής σχέσης ώστε να μπορεί να έχει 

τη βεβαιότητα ότι η επιχείρηση δεν διαχειρίζεται έσοδα που προέρχονται από 

διαφθορά ή άλλη εγκληματική δραστηριότητα. Τα μέτρα που θα πρέπει να 

λαμβάνουν οι υπόχρεες οντότητες για τον προσδιορισμό της πηγής του πλούτου 

και της προέλευσης των κεφαλαίων του Πολιτικώς Εκτεθειμένου Προσώπου 

εξαρτώνται από το βαθμό κινδύνου που συνδέεται με την επιχειρηματική σχέση. 
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Όπου ο κίνδυνος είναι ιδιαιτέρα υψηλός, οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να 

επαληθεύουν την πηγή του πλούτου και την προέλευση των κεφαλαίων βάσει 

αξιόπιστων και ανεξάρτητων δεδομένων, εγγράφων ή πληροφοριών· 

(vii) Η υπόχρεη οντότητα θα πρέπει να διενεργεί ενισχυμένη και συνεχή 

παρακολούθηση των συναλλαγών του πελάτη. Αν εντοπιστούν ασυνήθιστες 

συναλλαγές κα/ή νέα πληροφόρηση είναι διαθέσιμη, τότε το προφίλ κινδύνου 

πρέπει να επανεξετάζεται. Επιπλέον, το ασφαλιστήριο συμβόλαιο θα πρέπει να 

υπόκειται σε ετήσια επανεξέταση, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν το 

συγκεκριμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής θα συνεχίσει να ισχύει. Ετοιμάζεται 

υπόμνημα από τον ασφαλιστικό σύμβουλο συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της 

αναθεώρησης. Το υπόμνημα θα πρέπει να υποβληθεί για εξέταση και έγκριση στην 

Ανώτερη Διεύθυνση της υπόχρεης οντότητας και να αρχειοθετηθεί στο προσωπικό 

αρχείο του πελάτη. 

4.12.3.  Συναλλαγές με φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με εγκατάσταση σε τρίτη  χώρα 

υψηλού κινδύνου 

 Σύμφωνα με το Άρθρο 64(1) του Νόμου, οι υπόχρεες οντότητες εφαρμόζουν αυξημένα 

μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, επιπλέον των μέτρων που αναφέρονται στα 

άρθρα 60, 61 και 62 του Νόμου, όταν συναλλάσσονται με φυσικό πρόσωπο ή νομική 

οντότητα με εγκατάσταση σε τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου. 

 «Τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου» σημαίνει τρίτη χώρα, που επισημαίνεται από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή3  δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (2) του άρθρου 9 της 

Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η οποία 

παρουσιάζει στρατηγικές ανεπάρκειες στο εθνικό της σύστημα καταπολέμησης της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας, οι οποίες θεωρούνται ως σημαντικές απειλές για το χρηματοοικονομικό 

σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και τρίτη χώρα, η οποία κατατάσσεται από τις υπόχρεες 

οντότητες ως υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με την προβλεπόμενη στο άρθρο 58Α του 

Νόμου, εκτίμηση κινδύνου. 

 
3 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1675 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη 

συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των 

τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες  https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1675&from=EN. Ο εν λόγω Κανονισμός έκτοτε τροποποιήθηκε με τις κατ’ 

εξουσιοδότηση πράξεις 2018/105 και 2018/1467. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1675&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1675&from=EN
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 Νοείται ότι, δεν απαιτείται αυτόματη εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων δέουσας 

επιμέλειας ως προς τον πελάτη σε περίπτωση υποκαταστήματος ή θυγατρικής 

πλειοψηφικής συμμετοχής που βρίσκεται σε τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου και το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς του οποίου/της οποίας έχει υπόχρεη οντότητα εγκατεστημένη στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν το εν λόγω υποκατάστημα ή θυγατρική πλειοψηφικής συμμετοχής 

τηρεί πλήρως τις πολιτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε επίπεδο ομίλου 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  68Α και,  στην περίπτωση αυτή, η υπόχρεη οντότητα 

χρησιμοποιεί προσέγγιση βάσει του κινδύνου. 

 Επιπρόσθετα, το Άρθρο 64(3) του Νόμου απαιτεί από τις υπόχρεες οντότητες, να 

εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, επιπλέον των 

μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 60, 61 και 62, και σε άλλες περιπτώσεις οι οποίες από 

τη φύση τους παρουσιάζουν υψηλό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Νοείται ότι κατά την εκτίμηση των 

εν λόγω κινδύνων η υπόχρεη οντότητα λαμβάνει υπόψη τουλάχιστον τους παράγοντες 

καταστάσεων δυνητικά υψηλότερου κινδύνου, οι οποίοι παρατίθενται στο Παράρτημα ΙΙΙ. 

 Οι πιο πάνω παράγοντες κινδύνου συμπεριλαμβάνουν τις ανακοινώσεις που δημοσιεύει 

η ΟΧΔ, για χώρες που δεν εφαρμόζουν απαιτήσεις για την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας που είναι σύμφωνες με τις συστάσεις της ΟΧΔ. Συγκεκριμένα, προκειμένου 

να προστατευθεί το διεθνές χρηματοοικονομικό σύστημα από κινδύνους νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να 

ενθαρρυνθούν οι χώρες να συμμορφωθούν γρήγορα με τα διεθνή πρότυπα, η ΟΧΔ 

δημοσιεύει  μετά από κάθε συνεδρίαση των μελών της, δύο έγγραφα με τα ονόματα χωρών 

που έχουν στρατηγικές αδυναμίες/ελλείψεις στον τομέα της νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και εργάζεται μαζί 

τους για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων. 

 Σύμφωνα με τη σύσταση 19 της ΟΧΔ, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα οφείλουν να 

εφαρμόσουν αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας και παρακολούθησης με τις 

επιχειρηματικές σχέσεις ή συναλλαγές με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 

χρηματοοικονομικούς οργανισμούς που προέρχονται από χώρες που δεν εφαρμόζουν ή 

εφαρμόζουν ανεπαρκώς τις συστάσεις  της ΟΧΔ. 
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 Οι υπόχρεες οντότητες δύναται να αυξήσουν την ποσότητα των πληροφοριών που 

λαμβάνονται για τους σκοπούς προσδιορισμού ταυτότητας του πελάτη και μέτρων δέουσας 

επιμέλειας ως επίσης και με τη σκοπούμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης. Επιπλέον, 

πρέπει να ασκείται πρόσθετη επιμέλεια όσον αφορά τους πραγματικούς δικαιούχους και 

την προέλευση των κεφαλαίων που θα ληφθούν, καθώς και συχνή και ενδελεχή 

παρακολούθηση των συναλλαγών, προκειμένου να προσδιοριστούν τυχόν ασυνήθιστες ή 

απρόβλεπτες συναλλαγές που ενδέχεται να αυξήσουν υποψίες για νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

4.13.  Συνεχής παρακολούθηση της επιχειρηματικής σχέσης, ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων και συναλλαγών 

4.13.1. Το Άρθρο 61(1)(δ) του Νόμου απαιτεί όπως οι διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και 

τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, περιλαμβάνουν την άσκηση συνεχούς 

εποπτείας όσον αφορά την επιχειρηματική σχέση, με ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών 

που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της σχέσης, προκειμένου να 

εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές που διενεργούνται συνάδουν με τα στοιχεία και 

πληροφορίες που κατέχει η υπόχρεη οντότητα  σχετικά με τον πελάτη, την επιχείρηση και 

το προφίλ κινδύνου του πελάτη, και εφόσον απαιτείται, σχετικά με την προέλευση των 

χρηματικών ποσών καθώς και τη διασφάλιση της τήρησης ενημερωμένων εγγράφων, 

στοιχείων ή πληροφοριών. 

4.13.2. Το Άρθρο 58(ε) του Νόμου απαιτεί, μεταξύ άλλων, από τις υπόχρεες οντότητες όπως 

εξετάζουν ενδελεχώς οποιαδήποτε συναλλαγή η οποία κρίνεται ότι λόγω της φύσεως της 

είναι ιδιαίτερα επιδεκτική ως προς το να συνδεθεί με νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και ιδίως των πολύπλοκων 

ή ασυνήθιστα μεγάλων συναλλαγών και όλων των ασυνήθιστων ειδών συναλλαγών που 

πραγματοποιούνται χωρίς προφανή οικονομικό ή σαφή νόμιμο λόγο. 

4.13.3. Η συνεχής παρακολούθηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των συναλλαγών είναι 

απαραίτητο στοιχείο οποιουδήποτε αποτελεσματικού συστήματος διαδικασιών 

παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Οι υπόχρεες οντότητες πρέπει να έχουν πλήρη 

αντίληψη της φυσιολογικής και δικαιολογημένης κίνησης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων 
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των πελατών τους  καθώς και του γενικότερου οικονομικού τους προφίλ ούτως ώστε να 

δύνανται να εντοπίζουν τις συναλλαγές που βρίσκονται έξω από τις συνηθισμένες ή 

αποτελούν πολύπλοκες ή ασυνήθιστες συναλλαγές ή πραγματοποιούνται χωρίς να υπάρχει 

προφανής οικονομικός σκοπός ή σαφής νόμιμος λόγος. 

4.13.4.Οι διαδικασίες, η συχνότητα και το βάθος της εξέτασης των συναλλαγών και της 

παρακολούθησης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το 

επίπεδο κινδύνου και να επιτυγχάνουν, ως ελάχιστο, τα ακόλουθα: 

(i) Τη δημιουργία αναφορών και/ή προειδοποιητικών μηνυμάτων/κανόνων 

προειδοποίησης (alerts) για ύποπτες ή ασυνήθιστες συναλλαγές, σύμφωνα με τις 

συγκεκριμένες παραμέτρους και σενάρια που έχουν οριστεί. 

(ii) Τη διερεύνηση των ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών από αρμόδια μέλη του 

προσωπικού που τους έχει ανατεθεί η εργασία αυτή.  Τα αποτελέσματα των ερευνών 

θα πρέπει να καταγράφονται και να είναι άμεσα διαθέσιμα για έλεγχο. 

(iii) Τη λήψη όλων των απαραιτήτων μέτρων και ενεργειών  στη βάση των ευρημάτων της 

διερεύνησης περιλαμβανομένης της εσωτερικής αναφοράς ύποπτων 

συναλλαγών/δραστηριοτήτων στο Λειτουργό Συμμόρφωσης. 

4.13.5. Τον έλεγχο του πελατολογίου του χρηματοοικονομικού ιδρύματος με βάση τους 

καταλόγους προσώπων ή οντοτήτων υποκείμενων σε περιοριστικά μέτρα, που εκδίδονται 

βάσει σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αποφάσεων του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο έλεγχος πραγματοποιείται κατά την 

έναρξη της επιχειρηματικής σχέσης. Με την εισαγωγή νέων προσώπων σε υφιστάμενους 

καταλόγους ή νέων καταλόγων, το πληροφοριακό σύστημα ελέγχει το πελατολόγιο της 

υπόχρεης οντότητας, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο διατηρεί ή διατηρούσε 

επιχειρηματική σχέση με τα συγκεκριμένα πρόσωπα ή οντότητες. 

4.13.6. Η παρακολούθηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και συναλλαγών πρέπει να γίνεται σε 

σχέση με συγκεκριμένους τύπους συναλλαγών, το οικονομικό προφίλ του πελάτη, το 

συνηθισμένο κύκλο εργασιών/δραστηριοτήτων του πελάτη και συγκρίνοντας σε τακτά 

χρονικά διαστήματα την κίνηση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου με την αναμενόμενη 

κίνηση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σημαντικές αποκλίσεις πρέπει να τυγχάνουν 

περαιτέρω διερεύνησης και τα ευρήματα να καταγράφονται σε ξεχωριστό σημείωμα το 

οποίο καταχωρείται στο φάκελο του πελάτη. 
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4.13.7. Η υπόχρεη οντότητα θα δημιουργήσει ενδελεχείς πολιτικές και διαδικασίες που θα 

περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η παρακολούθηση των συναλλαγών και 

τις παραμέτρους/σενάρια που λαμβάνονται υπόψη. Η παρακολούθηση θα διεξάγεται με 

την άθροιση των ασφαλίστρων και την κυκλοφορία όλων των συνδεδεμένων 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ενοποιημένη βάση και την παραγωγή των 

προειδοποιήσεων και των αναφορών εξαίρεσης, όπου οι αποκλίσεις από τις καθορισμένες 

παραμέτρους, τα σενάρια και τα κατώτατα όρια θα ανιχνευθούν και θα διερευνηθούν από 

τον Λειτουργό Συμμόρφωσης και/ή τους αρμόδιους υπαλλήλους που τους έχει ανατεθεί 

αυτό το είδος ευθύνης και είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι για την αποτελεσματική εκτέλεση 

των καθηκόντων τους. 

4.13.8. Οι ανάγκες της κάθε υπόχρεης οντότητας θα είναι διαφορετικές, και κάθε σύστημα θα 

ποικίλλει ανάλογα με τη σχετική εκτίμηση κινδύνου και τις δυνατότητές του ανάλογα με το 

μέγεθος, τη φύση και την πολυπλοκότητα του οργανισμού. Αυτά θα πρέπει να 

ενημερώνονται περιοδικά έτσι ώστε να εξετάζουν και να αντικατοπτρίζουν τις αλλαγές 

στους νόμους και τις οδηγίες, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που η υπόχρεη οντότητα 

προσδιορίζει ως σχετική. 
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5. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

5.1.  Καταθέσεις Μετρητών 

5.1.1. Τα μετρητά είναι ένα σημαντικό εργαλείο και μία από τις προτιμώμενες μεθόδους για 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας. Ως εκ τούτου, για την ενίσχυση του συστήματος καταπολέμησης της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, είναι σημαντικό να υπάρχουν αποτελεσματικές 

μέθοδοι ανίχνευσης παράνομων κεφαλαίων στο αρχικό στάδιο και όταν οι εγκληματίες 

επιχειρούν να τοποθετήσουν μετρητά από παράνομες δραστηριότητες στο 

χρηματοοικονομικό σύστημα. 

5.1.2. Οι υπόχρεες οντότητες και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές πρέπει να εφαρμόζουν 

κατάλληλες διαδικασίες για την αποδοχή και τον έλεγχο των καταθέσεων μετρητών σε μια 

προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο. Οι υπόχρεες οντότητες υποχρεούνται, ανάλογα με 

τον εκτιμώμενο κίνδυνο, να ασκήσουν έλεγχο προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση 

και η πηγή των μετρητών και επίσης να προσδιοριστεί αν το ποσό και η φύση της 

συναλλαγής είναι συνεπής με τις δραστηριότητες/λειτουργίες και το οικονομικό προφίλ του 

πελάτη. Επιπλέον, και ανάλογα με τα όρια και τους ελέγχους που θα καθοριστούν από κάθε 

υπόχρεη οντότητα, θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία και 

πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό, εμπορικό ή άλλο σκοπό της κατάθεσης μετρητών, 

τα οποία θα πρέπει να πραγματοποιηθούν μετά την έγκριση από ανώτερη αρχή. Παρόμοιοι 

έλεγχοι θα πρέπει επίσης να διεξάγονται για καταθέσεις μετρητών όταν υπάρχει υποψία 

ότι η συναλλαγή ενδέχεται να συνδέεται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

5.1.3. Οι υπόχρεες οντότητες απαγορεύεται να δέχονται μετρητά σε ξένο συνάλλαγμα 

5.2.   Καταθέσεις μετρητών που έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό 

5.2.1. Απαγορεύεται στις υπόχρεες οντότητες να αποδέχονται καταθέσεις μετρητών σε ξένο 

συνάλλαγμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ που έχουν εισαχθεί από το 

εξωτερικό όταν: 
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(i) αυτά δεν συνοδεύονται από τη σχετική δήλωση εισαγωγής προς το Τμήμα Τελωνείων 

(“Δήλωση ρευστών διαθεσίμων”) βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1889/2005 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου4 και του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους ρευστών 

διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα  και του περί Ελέγχου 

Ρευστών Διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα και της 

Άσκησης Ενδοκοινοτικών Ελέγχων σε Ρευστά Διαθέσιμα Νόμου (Ν. 53(Ι) του 2009)5  

ή 

(ii) η δήλωση εισαγωγής περιέχει ελλιπή, ψευδή ή αναληθή στοιχεία. 

5.2.2. Συναφώς, διευκρινίζεται ότι βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1889/2005 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που 

εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα και του περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων που 

εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα και της Άσκησης Ενδοκοινοτικών Ελέγχων σε 

Ρευστά  Διαθέσιμα Νόμου (Ν. 53(Ι) του 2009), κάθε φυσικό πρόσωπο που εισέρχεται στην 

Κύπρο προερχόμενο από τρίτη χώρα ή άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

μεταφέρει ρευστά διαθέσιμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ υποχρεούται να 

δηλώσει το εν λόγω ποσό σε αρμόδιο λειτουργό του Τμήματος Τελωνείων. 

5.3.  Ορισμοί ομάδας συνδεδεμένων προσώπων και συνδεδεμένων καταθέσεων 

μετρητών 

5.3.1. “Ομάδα συνδεδεμένων προσώπων” αποτελούν: 

(i) μέλη μιας οικογένειας (δηλ. ο σύζυγος, η σύζυγος και τα τέκνα), 

(ii) φυσικό πρόσωπο και επιχείρηση στην οποία το φυσικό πρόσωπο και οποιοδήποτε 

μέλος της οικογένειάς του είναι συνέταιρος ή μέλος ή διευθυντής ή πραγματικός 

δικαιούχος ή έχει καθοιονδήποτε τρόπο τον έλεγχο, 

(iii) φυσικό πρόσωπο και εταιρεία στην οποία το φυσικό πρόσωπο είναι διευθυντής ή 

κατέχει ουσιαστικό συμφέρον είτε από μόνος του είτε μαζί με άλλα μέλη της 

οικογένειάς του είτε μαζί με άλλους συνεταίρους, 

 
4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1889&from=EL 
5 http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2009_1_53/full.html 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005R1889&from=EL
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2009_1_53/full.html


 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΞΒX/ΚΧΤ ΟΔΗΓΙΕΣ – Δεκέμβριος 2019 
70 

 

(iv) νομικό πρόσωπο και μητρική εταιρεία, θυγατρικές, συνεξαρτημένες, συνδεδεμένες 

εταιρείες ή άλλες οντότητες που έχουν ουσιαστικό συμφέρον στο νομικό πρόσωπο, 

και 

(v) δύο ή περισσότερα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, τα οποία έχουν οικονομική 

αλληλεξάρτηση ή συνδέονται με τέτοιο τρόπο που μπορεί να θεωρηθούν ότι 

αντιπροσωπεύουν ενιαίο κίνδυνο. 

5.3.2. Για σκοπούς των πιο πάνω, “ουσιαστικό συμφέρον” σε εταιρεία σημαίνει το συμφέρον σε 

οποιαδήποτε τάξη μετοχών του κεφαλαίου της εταιρείας με ποσοστό 25% ή περισσότερο 

στην τάξη των μετοχών αυτών ή συμφέρον το οποίο δίνει την ικανότητα σε κάποιο να 

αποφασίζει, με οποιαδήποτε τρόπο, την εκλογή της πλειοψηφίας των συμβούλων της 

εταιρείας ή να ασκεί σημαντική επιρροή.   
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6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ  

6.1.  Εισαγωγή 

6.1.1. Το Άρθρο 68(1) του Νόμου απαιτεί από τις υπόχρεες οντότητες να τηρούν τα ακόλουθα 

έγραφα και πληροφορίες, για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά το τέλος της 

επιχειρηματικής τους σχέσης με τον πελάτη ή μετά την ημερομηνία της μεμονωμένης 

συναλλαγής: 

(α) Αντίγραφα των εγγράφων και των πληροφοριών που απαιτούνται για τη 

συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη όπως 

ορίζονται στο Νόμο, 

(β) τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και αρχεία των συναλλαγών, τα οποία είναι 

αναγκαία για τον προσδιορισμό των συναλλαγών, 

(γ) τα σχετικά έγγραφα αλληλογραφίας με τους πελάτες και άλλα πρόσωπα με τους 

οποίους διατηρείται επιχειρηματική σχέση. 

6.1.2. Το Άρθρο 68(2) του Νόμου απαιτεί όπως οι υπόχρεες οντότητες διασφαλίζουν ότι όλα τα 

πιο πάνω έγγραφα που αναφέρονται στο Άρθρο 68(1) τίθενται έγκαιρα και χωρίς 

καθυστέρηση στη διάθεση της ΜΟΚΑΣ και τον Εφόρο Ασφαλίσεων για σκοπούς εκτέλεσης 

των καθηκόντων που τους αναθέτει ο Νόμος. 

6.2.  Πιστοποίηση 

6.2.1. Τα αντίγραφα των αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας των πελατών θα πρέπει να 

πιστοποιούνται από τον εργοδοτούμενο της υπόχρεης οντότητας ή τον Ασφαλιστικό 

ΔΙαμεσολαβητή που προβαίνει στην εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη ή το τρίτο 

πρόσωπο στο οποίο η υπόχρεη οντότητα βασίζεται για σκοπούς εξακρίβωσης της 

ταυτότητας του πελάτη. Η πιστοποίηση πρέπει να φέρει το όνομα και υπογραφή του 

προσώπου που πιστοποιεί το έγγραφο, καθώς και ημερομηνία πιστοποίησης. Στην 

περίπτωση τρίτου προσώπου πρέπει να φέρει τη σφραγίδα του τρίτου προσώπου στο οποίο 

η υπόχρεη οντότητα βασίζεται για σκοπούς εξακρίβωσης της ταυτότητας του πελάτη. 

6.2.2. Για φυσικά πρόσωπα μη Κύπριους και/ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες που έχουν συσταθεί 

εκτός Κύπρου οι υπόχρεες οντότητες δύνανται να λαμβάνουν  έγγραφα που φέρουν τη 
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σφραγίδα “Αpostille”, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης και τα οποία είναι μεταφρασμένα 

στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα για την ορθή κατανόηση του περιεχομένου αυτών. Τα εν 

λόγω έγγραφα που φέρουν τη σφραγίδα “Apostille” πρέπει να είναι τα πρωτότυπα και να 

φέρουν τον διακριτικό αύξων αριθμό τον οποίο έχει καθορίσει η Κεντρική Αρχή στη χώρα 

έκδοσης τους. Η υπόχρεη οντότητα, αφού δει τα πρωτότυπα έγγραφα, δύναται να τηρήσει 

πιστά αντίγραφα των εν λόγω εγγράφων στο φάκελο του πελάτη. Τα εν λόγω αντίγραφα θα 

πρέπει να πιστοποιηθούν από υπάλληλο της υπόχρεης οντότητας,  να φέρουν το όνομα του 

εργοδοτουμένου, την υπογραφή του εργοδοτουμένου που πιστοποιεί τα έγγραφα καθώς 

και την ημερομηνία πιστοποίησης. 

6.2.3. Άλλες μέθοδοι πιστοποίησης 

(a)  Συμβολαιογράφος (όχι πιστοποιών υπάλληλος) 

(b)  Πρεσβεία ή Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας 

6.3.  Προστασία Δεδομένων 

6.3.1. Το Άρθρο 70Β του Νόμου, προνοεί όπως η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου υπόκειται στις διατάξεις 

του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) 

Νόμου. Επίσης, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υποβάλλονται σε επεξεργασία από 

τις υπόχρεες οντότητες μόνο για σκοπούς των διατάξεων του Νόμου και δεν υποβάλλονται 

σε οποιαδήποτε άλλη ασύμβατη επεξεργασία. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα για σκοπούς άλλους από αυτούς που προβλέπονται στο Νόμο, όπως οι 

εμπορικοί σκοποί, απαγορεύεται. 

6.3.2. Οι υπόχρεες οντότητες οφείλουν να παρέχουν στους νέους πελάτες τους τις πληροφορίες 

που απαιτούνται  σύμφωνα με το άρθρο 11(1) του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας 

των Δεδομένων αυτών Νόμος, πριν από την έναρξη επιχειρηματικής σχέσης ή τη διεξαγωγή 

μεμονωμένης συναλλαγής.  Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να παρέχουν ενημέρωση 

στους νέους πελάτες τους πριν την έναρξη της επιχειρηματικής σχέσης ή τη διεξαγωγή 

μεμονωμένης συναλλαγής για την επεξεργασία στην οποία υποβάλλονται δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα δυνάμει των διατάξεων του Νόμου για σκοπούς παρεμπόδισης της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας. 
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6.3.3. Το δικαίωμα πρόσβασης του υποκείμενου των δεδομένων στα δεδομένα που το αφορούν 

δύναται να αρθεί εν μέρει ή εν όλων σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Επεξεργασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και της Ελεύθερης 

Κυκλοφορίας των Δεδομένων αυτών Νόμος του 2018 (Νόμος 125(Ι)2018) - 

(α) Για σκοπούς ορθής εκπλήρωσης των καθηκόντων των υπόχρεων οντοτήτων και των 

εποπτικών αρχών, όπως αυτά απορρέουν από το Νόμο, 

(β) για να μην παρεμποδίζεται η διενέργεια επίσημων ή νομικών ερευνών, αναλύσεων 

ή διαδικασιών για τους σκοπούς του Νόμου και να εξασφαλίζεται ότι δεν διακυβεύονται 

η πρόληψη, η διερεύνηση και ο εντοπισμός της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

6.4.  Φύλαξη Εγγράφων 

6.4.1. Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των διατάξεων του Νόμου 

με σκοπό την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θεωρείται ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος σύμφωνα 

με τις διατάξεις της Οδηγίας 95/46/ΕΚ. 

6.4.2. Οι υπόχρεες οντότητες διασφαλίζουν ότι όλα τα πιο πάνω έγγραφα που αναφέρονται 

τίθενται έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση στη διάθεση της ΜΟΚΑΣ και τις αρμόδιες 

Εποπτικές Αρχές για σκοπούς εκτέλεσης των νόμιμων καθηκόντων τους. 

6.4.3. Περαιτέρω, οι υπόχρεες οντότητες οφείλουν όπως εφαρμόζουν συστήματα που καθιστούν 

δυνατή την έγκαιρη αναγνώριση και πληροφόρηση της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών 

Εταιρειών και της ΜΟΚΑΣ ως προς το εάν τηρούν ή είχαν τηρήσει κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων πέντε ετών επιχειρηματική σχέση με συγκεκριμένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

καθώς και ως προς το είδος αυτής της επιχειρηματικής σχέσης. 

6.4.4. Η ΜΟΚΑΣ χρειάζεται να μπορεί να καταρτίζει ικανοποιητικά τη διαδρομή και τον τελικό 

προορισμό του παράνομου χρήματος και να διαμορφώνει το οικονομικό προφίλ του υπό 

διερεύνηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου και πελάτη. Για να ικανοποιήσουν αυτή την 

ανάγκη, οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα είναι σε θέση να 

παράσχουν έγκαιρα τις πιο κάτω πληροφορίες μέσα στα πλαίσια της διερεύνησης μιας 

ύποπτης συναλλαγής από τη ΜΟΚΑΣ: 



 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΞΒX/ΚΧΤ ΟΔΗΓΙΕΣ – Δεκέμβριος 2019 
74 

 

(α) Την ταυτότητα του ασφαλιζόμενου, 

(β) την ταυτότητα των πραγματικών ιδιοκτητών/δικαιούχων, 

(γ) την αξία και τον όγκο των ασφαλίστρων ή τον αριθμό των συμβολαίων, 

(δ) την αξία και τον όγκο των ασφαλίστρων των συμβολαίων συνδεδεμένων προσώπων 

(ε) Για επιλεγμένα συμβόλαια: 

(i) την πηγή των κεφαλαίων, 

(ii) το είδος και το ποσό του νομίσματος που αφορά, 

(iii) την μορφή στη οποία τα κεφάλαια κατατέθηκαν ή αποσύρθηκαν π.χ. μετρητά, 
επιταγές, ηλεκτρονικά εμβάσματα κλπ. 

(iv) την ταυτότητα του προσώπου που διενέργησε τη συναλλαγή, 

(v) τη φύση των οδηγιών και της εξουσιοδότησης. 

6.5.  Μορφή των Αρχείων 

6.5.1. Αναγνωρίζεται ότι αντίγραφα όλων των εγγράφων δεν μπορούν πρακτικά να τηρούνται επ' 

αόριστον. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να τεθούν κάποιες προτεραιότητες.  Παρόλο που ο 

Νόμος καθορίζει συγκεκριμένη περίοδο τήρησης αρχείου, όπου τα αρχεία σχετίζονται με 

έρευνες που είναι ακόμη σε εξέλιξη, τότε αυτά πρέπει να φυλάσσονται μέχρις ότου η 

αρμόδια αρχή που διεξάγει την έρευνα επιβεβαιώσει ότι η υπόθεση έχει κλείσει. 

6.5.2. Η τήρηση των στοιχείων και εγγράφων ταυτότητας, συναλλαγών, επιχειρηματικής 

αλληλογραφίας και άλλων πληροφοριών που συνθέτουν το επιχειρηματικό προφίλ του 

πελάτη δημιουργεί ένα τεράστιο όγκο αρχείων που χρειάζεται να φυλαχτεί.  Ως εκ τούτου, 

η τήρηση μπορεί να γίνει και σε άλλες μορφές, εκτός από τα πρωτότυπα έγγραφα, π.χ. σε 

ηλεκτρονική ή άλλη μορφή. Ο βασικός σκοπός είναι να μπορούν οι υπόχρεες οντότητες να 

ανακτούν τις σχετικές πληροφορίες  έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση 

6.5.3. Κατά τον καθορισμό της πολιτικής διατήρησης εγγράφων, οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει 

να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις νομικές απαιτήσεις όσο και τις δυνητικές ανάγκες της 

ΜΟΚΑΣ και των αρμόδιων εποπτικών αρχών. 

6.5.4. Το Άρθρο 47 του Νόμου απαιτεί ότι στις περιπτώσεις που οι σχετικές πληροφορίες 

βρίσκονται καταχωρημένες σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, πρέπει να είναι δυνατή η 

παρουσίαση τους σε μορφή που είναι ορατή και αναγνώσιμη, έτσι που να μπορούν να 

διαβιβαστούν στη ΜΟΚΑΣ. 
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7.  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

7.1.1. Το Άρθρο 58(στ) και (η) του Νόμου απαιτεί όπως υπόχρεη οντότητα εφαρμόζει επαρκείς 

και κατάλληλες πολιτικές, ελέγχους και διαδικασίες, οι οποίες είναι ανάλογες με τη φύση 

και το μέγεθός της, ώστε να μετριάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τους κινδύνους 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας, σε σχέση με τα ακόλουθα: 

58(στ) την ενημέρωση των εργοδοτουμένων του σχετικά με - 

(i) τα συστήματα και τις διαδικασίες δυνάμει των παραγράφων (α) μέχρι (ε) του 

Άρθρου 58, 

(ii) την παρούσα Νομοθεσία, 

(iii) τις οδηγίες που εκδίδει η αρμόδια Εποπτική Αρχή, βάσει του Άρθρου 59(4) του 

παρόντος Νόμου, 

(iv) τις εκάστοτε οδηγίες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά με την πρόληψη της 

χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, και 

(v) τις σχετικές απαιτήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.  

58(η) την τακτική εκπαίδευση των εργοδοτουμένων σε θέματα αναγνώρισης και 

χειρισμού συναλλαγών και δραστηριοτήτων οι οποίες πιθανόν να συνδέονται με 

αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας· 

7.1.2. Η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και των συστάσεων που περιέχονται στις Οδηγίες 

και άλλες σχετικές εγκυκλίους της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών αναφορικά 

με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας εξαρτάται από το βαθμό που το προσωπικό της υπόχρεης οντότητας 

αντιλαμβάνεται τη σοβαρότητα των γεγονότων και τους κινδύνους που επιβάλλει στην 

υπόχρεη οντότητα και το χρηματοοικονομικό σύστημα και το επίπεδο εκπαίδευσης τους 

όσον αφορά τα καθήκοντα τους και τις νομικές τους υποχρεώσεις για την αντιμετώπιση 

αυτού του σοβαρού προβλήματος. Υπενθυμίζεται ότι το προσωπικό είναι υπεύθυνο για 

παράλειψη αποκάλυψης πληροφοριών σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από 
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παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σύμφωνα με τις 

ισχύουσες διαδικασίες εσωτερικής αναφοράς. Συνεπώς, το προσωπικό των  υπόχρεων 

οντοτήτων πρέπει να ενθαρρύνεται να συνεργάζεται και να αναφέρει, χωρίς καθυστέρηση, 

οτιδήποτε έρχεται στην αντίληψή του σε σχέση με συναλλαγές για τις οποίες υπάρχει έστω 

και η ελάχιστη υποψία ότι πιθανόν να σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό 

οι υπόχρεες οντότητες να εισαγάγουν επαρκή μέτρα έτσι που να διασφαλίσουν ότι το 

προσωπικό τους είναι πλήρως ενημερωμένο για τα καθήκοντα και τις ευθύνες του. Σχετικά, 

ο Λειτουργός Συμμόρφωσης έχει την ευθύνη, σε συνεργασία με άλλα αρμόδια τμήματα της 

υπόχρεης οντότητας (π.χ. Τμήμα προσωπικού) να ετοιμάζει και να εφαρμόζει, πάνω σε 

ετήσια βάση, πρόγραμμα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού μέσα στα 

πλαίσια που καθορίζει ο Νόμος και οι Οδηγίες. 

7.1.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ανώτερη Διεύθυνση πρέπει να ενημερώνονται για τις 

ευθύνες τους που απορρέουν από το Νόμο και τις παρούσες Οδηγίες καθώς και τις αλλαγές 

και τις νέες εξελίξεις στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Παρόλο που η εκπαίδευση του 

Διοικητικού Συμβουλίου και της Ανώτερης διοίκησης της υπόχρεης οντότητας δεν 

αναμένεται να είναι η ίδια με αυτή που προσφέρεται στο υπόλοιπο προσωπικό, εντούτοις 

πρέπει  να κατανοήσουν τη σημασία των απαιτήσεων του Νόμου και των σχετικών 

Οδηγιών, τις συνέπειες της μη συμμόρφωσης και τους κινδύνους που διατρέχει το ίδρυμα. 

Χωρίς τη γενική κατανόηση των προαναφερόμενων απαιτήσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο 

και η Ανώτερη Διεύθυνση δεν μπορούν να παρέχουν κατάλληλη διευθυντική εποπτεία, να 

εγκρίνουν πολιτικές, διαδικασίες ή να παρέχουν επαρκείς πόρους για την αποτελεσματική 

παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

7.1.4. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης βεβαιώνεται ότι η υπόχρεη οντότητα τηρεί στοιχεία σε σχέση 

με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και άλλες εκπαιδεύσεις που προσφέρθηκαν στο 

προσωπικό/Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και 

αξιολογεί την επάρκεια της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης που προσφέρθηκε. Ως 

ελάχιστον θα πρέπει να φυλάγονται οι ακόλουθες πληροφορίες: 

(α) Όνομα εργοδοτουμένου ανά τμήμα και ανά θέση ή όνομα Ασφαλιστικού 

Διαμεσολαβητή, 
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(β) Ημερομηνία, τίτλος, πρόγραμμα και διάρκεια του σεμιναρίου καθώς και τα ονόματα 

και τα προσόντα των εκπαιδευτών, 

(γ) κατά πόσον η διάλεξη/σεμινάριο ετοιμάστηκε εσωτερικά ή προσφέρθηκε από 

εξωτερικό οργανισμό. 

(δ) Περιληπτικά στοιχεία για το περιεχόμενο του σεμιναρίου. 

7.1.5. Ο χρόνος και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που παρέχεται στο προσωπικό της υπόχρεης 

οντότητας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το μέγεθος και την φύση των εργασιών της κάθε 

υπόχρεης οντότητας. Επίσης, η συχνότητα της εκπαίδευσης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με 

τις τροποποιήσεις στις νομικές και/ή ρυθμιστικές απαιτήσεις, τα καθήκοντα του 

προσωπικού, νέες προσλήψεις καθώς επίσης και οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές στο γενικό 

χρηματοοικονομικό σύστημα της χώρας. 

7.1.6. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να στοχεύει στην επιμόρφωση του προσωπικού για 

τις νέες εξελίξεις και τυπολογίες στον τομέα της παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες  και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας 

περιλαμβανομένων των πρακτικών μεθόδων και τάσεων που χρησιμοποιούνται από τους 

εγκληματίες για αυτό το σκοπό.  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να έχει 

διαφορετική δομή για νέο προσωπικό, προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών, προσωπικό της 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης, προσωπικό που μετακινείται από ένα τμήμα σε άλλο,  ή 

προσωπικό που ασχολείται με την προσέλκυση νέων πελατών. Το νέο προσωπικό θα πρέπει 

να επιμορφώνεται στην κατανόηση της σημασίας των προληπτικών πολιτικών κατά της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας και τις διαδικασίες, μέτρα και ελέγχους που εφαρμόζει η υπόχρεη οντότητα. 

Το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών που  ασχολείται άμεσα με το κοινό θα πρέπει να 

εκπαιδευτεί στην εξακρίβωση ταυτότητας των νέων πελατών, στην επίδειξη της δέουσας 

επιμέλειας πάνω σε διαρκή βάση, στη παρακολούθηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

υφιστάμενων πελατών και στον εντοπισμό τύπων ασυνήθιστης και ύποπτης 

δραστηριότητας. Συνεχείς εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται σε τακτά χρονικά 

διαστήματα ούτως ώστε να διασφαλίζεται ότι το προσωπικό υπενθυμίζεται για τα 

καθήκοντα και υποχρεώσεις του, αλλαγές στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, αλλαγές στις 

πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους της υπόχρεης οντότητας και να τηρείται ενήμερο για 

οποιεσδήποτε νέες εξελίξεις. 
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7.1.7. Είναι σημαντικό όπως όλο προσωπικό που εμπλέκεται άμεσα  στο σύστημα για την 

παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κατανοεί πλήρως την ανάγκη να εφαρμόζει με συνέπεια 

τις πολιτικές και διαδικασίες για τον σκοπό αυτό. Ως εκ τούτου, οι υπόχρεες οντότητες 

πρέπει να προωθούν κουλτούρα και κατανόηση μεταξύ του προσωπικού τους όσον αφορά 

την σπουδαιότητα της παρεμπόδισης και τον βασικό τους ρόλο για την επιτυχή εφαρμογή 

της σχετικής πολιτικής και διαδικασιών.  
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8.  ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΤΩΝ 
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΚΑΣ 

8.1.  Εσωτερική αναφορά ύποπτων συναλλαγών/δραστηριοτήτων 

8.1.1. Το Άρθρο 27 του Νόμου καθορίζει ότι αποτελεί αδίκημα για οποιοδήποτε πρόσωπο 

γνωρίζει, ή έχει εύλογη υποψία ότι άλλο πρόσωπο ενέχεται σε διάπραξη αδικημάτων 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας  και  οι πληροφορίες πάνω στις οποίες βασίζεται η γνώση ή η εύλογη υποψία 

περιήλθαν στην αντίληψή του κατά τη διάρκεια της απασχόλησης, του επαγγέλματος ή της 

επιχείρησής του· διαπράττει αδίκημα εάν δεν αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες, μόλις 

είναι ευλόγως δυνατό, μετά που περιέρχονται στην αντίληψη του, στη ΜΟΚΑΣ.  Παράλειψη 

αποκάλυψης πληροφοριών κάτω από αυτά τα γεγονότα τιμωρείται με φυλάκιση που δεν 

υπερβαίνει τα δύο (2) χρόνια ή με χρηματικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα 5.000 ευρώ 

ή και τις δύο ποινές μαζί. Το προσωπικό πρέπει να αναφέρει στον Λειτουργό Συμμόρφωσης 

την γνώση του ή την υποψία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας στο έντυπο «Εσωτερική Αναφορά για νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» που 

αναφέρεται στο Παράρτημα 1. 

8.1.2. Στις περιπτώσεις προσωπικού υπόχρεων οντοτήτων, το Άρθρο 26 του Νόμου προνοεί ότι η 

εσωτερική αναφορά στο Λειτουργό Συμμόρφωσης συνιστά εκπλήρωση της νομικής 

υποχρέωσης για αποκάλυψη πληροφοριών που απορρέουν από το άρθρο 27. Ως εκ τούτου, 

οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να βεβαιώνονται ότι όλο το προσωπικό γνωρίζει τις 

νομικές υποχρεώσεις του και το πρόσωπο (δηλαδή το Λειτουργό Συμμόρφωσης) στο οποίο 

θα αναφέρει τις γνώσεις ή υποψίες του  για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 

8.1.3. Το Άρθρο 70  του Νόμου απαιτεί από τα πρόσωπα που ασκούν οικονομικές και άλλες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως αποφεύγουν τη διενέργεια συναλλαγών, για τις 

οποίες γνωρίζουν ή υποπτεύονται ότι συνδέονται με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προτού αναφέρουν 

την υποψία τους στη ΜΟΚΑΣ σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 69 του Νόμου.  Όπως 

αναφέρεται πιο πάνω, η υποχρέωση αναφοράς στη ΜOKAS περιλαμβάνει και απόπειρα 

διενέργειας τέτοιων ύποπτων συναλλαγών. Αν η αποφυγή της διενέργειας της συναλλαγής 
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είναι αδύνατη ή ενδέχεται να εμποδίσει τη δίωξη των προσώπων υπέρ των οποίων 

διενεργείται η εικαζόμενη νομιμοποίηση εσόδων ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, οι 

υπόχρεες οντότητες, θα πρέπει να ενημερώσουν τη ΜΟΚΑΣ αμέσως μετά τη συναλλαγή. 

8.1.4. Σύμφωνα με το Άρθρο 69Α του Νόμου, η “καλή τη πίστη” γνωστοποίηση πληροφοριών από 

υπόχρεη οντότητα ή από υπάλληλο ή από διευθυντή τέτοιας υπόχρεης οντότητας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 69, δεν αποτελεί παράβαση οποιασδήποτε 

συμβατικής ή νομοθετικής, κανονιστικής ή διοικητικής απαγόρευσης γνωστοποίησης 

πληροφοριών, ούτε συνεπάγεται οποιουδήποτε είδους ευθύνη για την υπόχρεη οντότητα 

ή τους διευθυντές ή τους υπαλλήλους της, ακόμη κι αν οι περιστάσεις δεν τους επέτρεπαν 

να γνωρίζουν ακριβώς ποια ήταν η βασική παράνομη δραστηριότητα και ανεξάρτητα από 

το εάν πράγματι διαπράχθηκε παράνομη δραστηριότητα. 

8.1.5. Σύμφωνα με το Άρθρο 69Β του Νόμου, Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει εσωτερική αναφορά 

ή αναφορά στη ΜΟΚΑΣ για ύποπτες συναλλαγές δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 69, 

τυγχάνει προστασίας από οποιαδήποτε απειλή ή εχθρική ενέργεια και ειδικότερα από 

δυσμενείς ενέργειες ή διακρίσεις στον εργασιακό χώρο. 

8.1.6. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπόχρεες οντότητες και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές 

εξασφαλίζουν ότι κατέχουν πάντα επαρκείς πληροφορίες, ότι έχουν δημιουργήσει ένα 

ουσιαστικό οικονομικό προφίλ και ότι έχουν επίγνωση των δραστηριοτήτων των πελατών 

τους, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ότι μια συναλλαγή δεν εμπίπτει στο πεδίο 

εφαρμογής του μεγέθους και των δραστηριοτήτων του πελάτη και είναι ασυνήθιστη ή 

ύποπτη. 

8.1.7. Επιπλέον του προσδιορισμού των ύποπτων συναλλαγών που σχετίζονται με τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι υπόχρεες οντότητες και οι 

Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές πρέπει να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν τα κατάλληλα 

εργαλεία για τον εντοπισμό ύποπτων συναλλαγών που εμπλέκονται στη χρηματοδότηση 

της τρομοκρατίας. Η χρηματοδότηση τρομοκρατικών οργανώσεων γίνεται από έσοδα που 

προέρχονται τόσο από νόμιμες όσο και από παράνομες πηγές 

8.1.8. Όλες οι "Εσωτερικές Αναφορές Υποψίας" πρέπει να αρχειοθετούνται από τον Λειτουργό 

Συμμόρφωσης. 
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8.2.  Αξιολόγηση του Λειτουργού Συμμόρφωσης της εσωτερικής αναφοράς 

υποψίας και αναφορά προς ΜΟΚΑΣ 

8.2.1. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης αξιολογεί και εξετάζει την εσωτερική αναφορά υποψίας που 

έλαβε επικαλούμενος άλλες διαθέσιμες πηγές πληροφοριών και συζητά τα γεγονότα σε 

σχέση με τη συγκεκριμένη περίπτωση με τον εργαζόμενο που υποβάλλει την αναφορά και, 

όπου κρίνεται αναγκαίο, με τα ανώτερα στελέχη του υπαλλήλου που έκανε την αναφορά. 

Η αξιολόγηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην αναφορά υποψίας που 

υποβάλλεται στον Λειτουργό Συμμόρφωσης θα πρέπει να γίνεται σε ξεχωριστό έντυπο, το 

οποίο θα πρέπει επίσης να αρχειοθετείται στο σχετικό φάκελο. Η εν λόγω έκθεση, η οποία 

αναφέρεται ως "Αξιολόγηση της Εσωτερικής Αναφοράς Υποψίας για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας", 

επισυνάπτεται, ως Παράρτημα 2, σε αυτές τις Οδηγίες. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης, θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλα συνδεδεμένα ασφαλιστήρια συμβόλαια ή σχέσεις του 

πελάτη που αναφέρθηκε. 

8.2.2. Εάν, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης που περιγράφεται πιο πάνω, ο Λειτουργός 

Συμμόρφωσης αποφασίζει να μην αποκαλύψει τις σχετικές πληροφορίες στην ΜΟΚΑΣ, τότε 

θα πρέπει να εξηγήσει πλήρως τους λόγους για την απόφαση στην "Αξιολόγηση της 

Εσωτερικής Αναφοράς Υποψίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας", η οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

θα πρέπει να αρχειοθετηθεί στο σχετικό φάκελο. 

8.2.3. Εάν, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης που περιγράφεται πιο πάνω, ο Λειτουργός 

Συμμόρφωσης αποφασίσει να αποκαλύψει τις πληροφορίες στην ΜΟΚΑΣ τότε η αναφορά 

του θα πρέπει να υποβληθεί στην ΜΟΚΑΣ μέσω των διαύλων ασφαλούς επικοινωνίας, 

όπως ορίζονται από την ΜΟΚΑΣ, όσο πιο γρήγορα γίνεται. Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει 

να έχουν τις υποβληθείσες αναφορές σε έντυπη μορφή για σκοπούς ελέγχου. 

8.2.4. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει στην αναφορά υποψίας όλες τις 

σχετικές πληροφορίες που αφορούν τον πελάτη, τις συναλλαγές ή τις δραστηριότητες, 

σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή του. 
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8.2.5. Μετά την υποβολή της αναφοράς υποψίας στην ΜΟΚΑΣ οι συναλλαγές όλων των πελατών 

που περιλαμβάνονται στην αναφορά θα πρέπει να παρακολουθούνται δεόντως από τον 

Λειτουργό Συμμόρφωσης. 

8.2.6. Εάν, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης που περιγράφεται πιο πάνω, ο Λειτουργός 

Συμμόρφωσης αποφασίζει να μην αποκαλύψει τις σχετικές πληροφορίες στην ΜΟΚΑΣ, τότε 

θα πρέπει να εξηγήσει πλήρως τους λόγους για την απόφαση στην "Αξιολόγηση της 

Εσωτερικής Αναφοράς Υποψίας για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας", η οποία, όπως ήδη αναφέρθηκε, 

θα πρέπει να αρχειοθετηθεί στο σχετικό φάκελο. 

8.2.7. Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης ενεργεί ως πρώτο σημείο επαφής με την ΜΟΚΑΣ, κατά την 

έναρξη, και κατά τη διάρκεια της έρευνας της υπόθεσης που εξετάζεται μετά από την 

υποβολή της αναφοράς υποψίας στη ΜΟΚΑΣ. 

8.2.8. Μετά την υποβολή αναφοράς υποψίας, η υπόχρεη οντότητα μπορεί να επιθυμεί να 

διακόψει τη σχέση με τον πελάτη για να αποφύγει τον κίνδυνο που συνεπάγεται η συνέχιση 

της λειτουργίας του εν λόγω ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σε τέτοια περίπτωση, η υπόχρεη 

οντότητα θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική ώστε, σύμφωνα με το Άρθρο 48 του 

Νόμου, να μην γνωστοποιήσει στον πελάτη ότι έχει υποβληθεί αναφορά υποψίας στην 

ΜΟΚΑΣ. Ως εκ τούτου, πρέπει να υπάρχει στενή επαφή με ΜΟΚΑΣ για να αποφευχθεί η 

δημιουργία εμποδίων ή δυσκολιών κατά τη διεξαγωγή των ερευνών. 

8.2.9. Μετά την υποβολή της αναφοράς υποψίας, οι υπόχρεες οντότητες πρέπει να ακολουθούν 

οποιεσδήποτε οδηγίες που δίνονται από την ΜΟΚΑΣ, ιδίως εάν θα ολοκληρώσουν μια 

συγκεκριμένη συναλλαγή ή θα διατηρήσουν το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε 

λειτουργία. Σημειώνεται ότι το Άρθρο 26(2)(γ) του Νόμου παρέχει την εξουσία στην ΜΟΚΑΣ 

να δώσει οδηγίες στις υπόχρεες οντότητες, όπως, να μην εκτελέσουν ή να καθυστερήσουν 

την εκτέλεση μιας οδηγίας του πελάτη, χωρίς να θεωρηθεί ότι η πράξη αυτή αποτελεί 

παραβίαση οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης υποχρεώσεις των υπόχρεων οντοτήτων και 

των εργοδοτουμένων της. 

8.2.10. Το Άρθρο 71 του  Νόμου προνοεί ότι η μη εκτέλεση ή η καθυστέρηση εκτέλεσης 

οποιασδήποτε συναλλαγής για λογαριασμό πελάτη, από υπόχρεη οντότητα δε θα λογίζεται 

ως παράβαση οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης υποχρέωσης του εν λόγω προσώπου 

προς τον πελάτη του αν οφείλεται- 
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(α) στη μη παροχή επαρκών στοιχείων ή πληροφοριών για- 

(i) τη φύση και τον οικονομικό ή εμπορικό σκοπό της συναλλαγής, και/ή 

(ii) τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 

1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 

15ης Νοεμβρίου 2006 περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που 

συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, ή 

(β) στη γνώση ότι τα χρήματα που βρίσκονται σε πίστη του λογαριασμού ή η 

συναλλαγή, πιθανόν να συνδέονται με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή με τη 

διάπραξη άλλου ποινικού αδικήματος. 

8.2.11. Το Άρθρο 26(2)(γ) του Νόμου προνοεί ότι όταν ένα πρόσωπο αποκαλύψει στη ΜΟΚΑΣ την 

υποψία ή την πεποίθησή του ότι ποσά ή επενδύσεις προέρχονται από γενεσιουργό αδίκημα 

ή χρησιμοποιούνται σε σχέση με αυτό, καθώς και οτιδήποτε άλλο επί του οποίου στηρίζει 

την εν λόγω υποψία ή πεποίθησή του, τότε- η μη εκτέλεση ή η καθυστέρηση της εκτέλεσης 

εντολής υπό του εν λόγω προσώπου, μετά από γραπτές οδηγίες της Μονάδας, σχετικά με 

ποσά ή επενδύσεις που αναφέρονται πιο πάνω, δε θα λογίζεται ως παράβαση 

οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης υποχρέωσης του εν λόγω προσώπου και/ή των 

εργοδοτών του. 

8.3.  Παραδείγματα ύποπτων συναλλαγών/δραστηριοτήτων 

8.3.1. Ένας εγκληματίας που επιδιώκει να νομιμοποιήσει έσοδα από παράνομες δραστηριότητες 

ή να χρηματοδοτήσει την τρομοκρατία θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε 

προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρεται από τις υπόχρεες οντότητες ως μέσον μετατροπής του 

χρήματος από παράνομο σε νόμιμο. Αυτή η διαδικασία μπορεί να ποικίλει από μια απλή 

συναλλαγή σε μετρητά μέχρι πιο επιτηδευμένες και περίπλοκες συναλλαγές. Κατάλογος 

που περιέχει παραδείγματα υπόπτων συναλλαγών/δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 των παρουσών Οδηγιών. 

8.3.2. O κατάλογος που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 είναι απλά δειγματοληπτικός για 

υποβοήθηση των υπόχρεων οντοτήτων, Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και του 
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προσωπικού τους για να αναγνωρίσουν τους κύριους τρόπους με τους οποίους 

νομιμοποιούνται τα παράνομα έσοδα και χρηματοδοτείται η τρομοκρατία και επίσης να 

κατανοήσουν τις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται. Η επισήμανση από τις υπόχρεες 

οντότητες οποιασδήποτε από τις συναλλαγές που παρατίθενται στο Παράρτημα 3  πρέπει 

να αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω έρευνας και αιτία αναζήτησης επιπρόσθετων 

πληροφοριών και/ή εξηγήσεων αναφορικά με την πηγή και προέλευση των χρημάτων, τη 

φύση και τον οικονομικό/εμπορικό σκοπό της συναλλαγής καθώς και των γεγονότων που 

συνδέονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 
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9. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ  

9.1.1. Το Άρθρο 68Α(1) και (2) του Νόμου απαιτεί όπως oι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που 

ανήκουν σε Όμιλο εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου, 

συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για την προστασία των δεδομένων, καθώς και των 

πολιτικών και των διαδικασιών για την ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο του ομίλου, 

για σκοπούς παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Επιπρόσθετα, βεβαιώνονται ότι οι εν λόγω 

πολιτικές και διαδικασίες εφαρμόζονται αποτελεσματικά σε επίπεδο καταστημάτων και 

θυγατρικών πλειοψηφικής συμμετοχής, που βρίσκονται σε άλλο κράτος μέλος και τρίτες 

χώρες. 

9.1.2. Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Νόμου, Όμιλος νοείται ο Όμιλος Ασφαλιστικών Εταιρειών που 

αποτελείται από μία μητρική επιχείρηση, τις θυγατρικές της και τις οντότητες στις οποίες η 

μητρική επιχείρηση ή οι θυγατρικές της διαθέτουν συμμετοχή, καθώς και επιχειρήσεις που 

συνδέονται μεταξύ τους σε σχέση κατά την έννοια του άρθρου 22 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ. 

9.1.3. Η σωστή διαχείριση κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όταν μια Ασφαλιστική  Επιχειρήση λειτουργεί σε άλλες 

δικαιοδοσίες, συνεπάγεται την εξέταση των νομικών απαιτήσεων της χώρας υποδοχής. 

Δεδομένων των κινδύνων, κάθε Όμιλος πρέπει να αναπτύξει πολιτικές και διαδικασίες για 

την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σε επίπεδο ομίλου και να εφαρμόζονται με συνέπεια 

και να εποπτεύονται σε ολόκληρο τον Όμιλο. Με τη σειρά τους, οι πολιτικές και οι 

διαδικασίες σε επίπεδο καταστήματος ή θυγατρικών, μολονότι αντανακλούν τις τοπικές 

επιχειρηματικές εκτιμήσεις και τις απαιτήσεις της δικαιοδοσίας υποδοχής, πρέπει να είναι 

συμβατές και να υποστηρίζουν τις ευρύτερες πολιτικές και διαδικασίες του ομίλου. Σε 

περιπτώσεις όπου οι απαιτήσεις της χώρας υποδοχής είναι αυστηρότερες από τις 

απαιτήσεις του ομίλου, η πολιτική του ομίλου πρέπει να επιτρέπει στο σχετικό κατάστημα 

ή θυγατρική να υιοθετήσει και να εφαρμόσει τις τοπικές απαιτήσεις της χώρας υποδοχής. 

9.1.4. Το Άρθρο 68Α(3) του Νόμου απαιτεί όπως η Ασφαλιστική  Επιχειρήση που λειτουργεί 

εγκαταστάσεις σε άλλο κράτος μέλος συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άλλου κράτους 
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μέλους  οι οποίες έχουν μεταφερθεί  στην εθνική του νομοθεσία για σκοπούς εναρμόνισης 

με την Οδηγία της Ε.Ε. 

9.1.5. Το Άρθρο 68Α(4) του Νόμου απαιτεί τα καταστήματα ή θυγατρικές μιας Ασφαλιστικής 

Εταιρείας, των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει κατά πλειοψηφία, και τα οποία 

βρίσκονται σε τρίτη χώρα, όπου οι ελάχιστες απαιτήσεις για την παρεμπόδιση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας είναι λιγότερο αυστηρές από τις προβλεπόμενες στον Νόμο και στις εκάστοτε 

Οδηγίες και Εγκυκλίους που εκδίδονται από τον Έφορο Ασφαλίσεων, τα εν λόγω 

καταστήματά τους και οι θυγατρικές τους εφαρμόζουν τις απαιτήσεις που προβλέπονται 

στον Νόμο και στις εκάστοτε οδηγίες και εγκυκλίους που εκδίδονται από τον Έφορο 

Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δεδομένων, στον βαθμό που το 

επιτρέπει η νομοθεσία της τρίτης χώρας στην οποία βρίσκονται. 

9.1.6. Το Άρθρο 68Α(5) του Νόμου προνοεί ότι αν η νομοθεσία τρίτης χώρας δεν επιτρέπει την 

εφαρμογή των προβλεπόμενων πολιτικών και διαδικασιών, η Ασφαλιστική  Επιχείρηση που 

διατηρεί  υποκαταστήματα  και θυγατρικές, των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει 

κατά πλειοψηφία, στην εν λόγω τρίτη χώρα οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Έφορο 

Ασφαλίσεων και να λάβει επιπρόσθετα μέτρα ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τον 

κίνδυνο της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης 

της τρομοκρατίας.  Επιπλέον, ο Έφορος Ασφαλίσεων μπορεί, εάν κριθεί αναγκαίο, να 

ζητήσει από τον Όμιλο να τερματίσει τις δραστηριότητές της στην τρίτη χώρα, σε περίπτωση 

που τα συμπληρωματικά μέτρα που πρέπει να λάβουν οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις δεν 

είναι επαρκή. 

9.1.7. Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις με καταστήματα ή θυγατρικές σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη 

χώρα θα πρέπει να ορίζουν τον Λειτουργό Συμμόρφωσης ως συντονιστή για να: 

(α) Αξιολογεί τους δυνητικούς κινδύνους που προκύπτουν από τη δραστηριότητα που 

υποδεικνύεται από τα καταστήματα και τις θυγατρικές του ομίλου και όπου κρίνεται 

αναγκαίο να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι που αφορούν τον Όμιλο από έναν συγκεκριμένο 

πελάτη ή κατηγορία πελατών. 

(β) Διαχείριση του κινδύνου που προκύπτει από τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 
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(γ) Διασφάλιση της υλοποίησης, από όλα τα καταστήματα και τις θυγατρικές του 

Ομίλου, της πολιτικής του Ομίλου καθώς και ικανοποιητικών και κατάλληλων 

συστημάτων και διαδικασιών για την αποτελεσματική πρόληψη της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των αδικημάτων χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας. 

(δ) Παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη συμμόρφωση των υποχρεώσεων μέσω επιτόπιων 

ή εξ αποστάσεως ελέγχων. 

9.1.8. Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις θα πρέπει να καθορίζουν το σκοπό και την έκταση της 

ανταλλαγής πληροφοριών με βάση την ευαισθησία των πληροφοριών και της 

συνάφειας/σχέσης/σπουδαιότητας στη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από 

δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες ενέργειες και χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας. Οι πολιτικές και οι διαδικασίες θα πρέπει να παρέχουν για την απαιτούμενη 

ανταλλαγή πληροφοριών που θα επιτρέπει την αποτελεσματικό και αποδοτικό μετριασμό 

των κινδύνων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. 
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10.  ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ, ΟΔΗΓΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ 

10.1.1. Οι Οδηγίες προς τις υπόχρεες οντότητες (ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ) για την πρόληψη της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας του Απριλίου 2014 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις που εκδόθηκαν από τονν 

Έφορο Ασφαλίσεων σύμφωνα με το Άρθρο 59(4) της περί της Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου, 

ανακαλούνται και ακυρώνονται. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 

Όνομα: ............................................................................... Τηλέφωνο ............................................  

Κατάστημα/Τμήμα. ............................................................ Τηλεομοιότυπο ....................................  

Θέση……….......................................................... Ηλεκτρ. Διεύθυνση.............................................. 

ΠΕΛΑΤΗΣ 

Όνομα: ...............................................................................  .............................................................  

Διεύθυνση: .........................................................................  .............................................................  

 ........................................................................................... Ημερ. Γέννησης ...................................  

Επικοινωνία/Τηλ/Τηλεομοιότυπο/Ηλ. Δ/νση ................... Επάγγελμα/Εργοδότης ........................  

 ........................................................................................... Λεπτομέρειες Εργοδότη: .....................  

Αρ. ΔΙαβατηρίου ................................................................ Εθνικότητα ...........................................  

Αρ. Ταυτότητας .................................................................. Άλλα στοιχεία Ταυτότητας ..................  

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΥΠΟΨΙΑ 

Σύντομη περιγραφή γεγονότων/συναλλαγής ...................  .............................................................  

 ...........................................................................................  .............................................................  

 ...........................................................................................  .............................................................  

Λόγοι υποψίας ...................................................................  .............................................................  

 ...........................................................................................  .............................................................   

Υπογραφή εργοδοτουμένου ............................................ Ημερ. ...................................................  

ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Ημερ Παραλαβής ................................ Ώρα Παραλαβής ........................ Αναφ. ..............................  

Ενημέρωση ΜΟΚΑΣ Ναι/Όχι                  Ημερ.  ........................................ Αναφ ...............................  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ 
ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αναφορά ...................................................................................... Πελάτης.... .................................  

Εργοδοτούμενος .......................................................................... Κατάστημα/Τμήμα. ...................  

 

ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ (Σύντομη περιγραφή) 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΡΕΥΝΗΘΗΚΑΝ/ΕΠΙΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

ΑΡ. ΦΑΚΕΛΟΥ ...................................................................................................................................  

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 

Υπογραφή .................................................................................... ………Ημερ. .................................  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ 

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ 

ΑΛΛΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ 

Τα παρακάτω παραδείγματα μπορεί να είναι δείκτες μιας αναφοράς ύποπτης συναλλαγής, ωστόσο 

πρέπει να σημειωθεί ότι ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός. 

➢ Μεγάλα Ποσά Ασφαλίστρων 

Οι υπόχρεες οντότητες πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικές όταν οι πελάτες ζητούν να 

συνάψουν ένα εφάπαξ ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής με ένα μεγάλο ποσό ασφαλίστρων 

που πληρώνετε σε μετρητά.  Είναι κοινώς αποδεκτό ότι στον ασφαλιστικό τομέα οι ασφάλειες 

με εφάπαξ ασφαλιστήριο μπορούν ευκολότερα να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ως εκ τούτου, οι υπόχρεες 

οντότητες ενθαρρύνονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όταν το εφάπαξ ασφάλιστρο είναι 

μεγαλύτερο από τον ετήσιο μισθό του πελάτη και ακόμη πιο προσεκτικές σε περιπτώσεις 

ακυρώσεων των εν λόγω ασφαλειών πριν από τη λήξη. 

➢ Επιστροφή Ασφαλίστρων 

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις όπου η πρόωρη ακύρωση των ασφαλειών με επιστροφή των 

ασφαλίστρων έχει χρησιμοποιηθεί για την νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες. Αυτό συνέβη όταν υπήρξαν: 

• αριθμός προσφορών  που έχουν συναφθεί από τον ίδιο Ασφαλιστή/Ασφαλιστικό 

Διαμεσολαβητή για μικρά ποσά και στη συνέχεια ακυρώνονται ταυτόχρονα. 

• επιστροφή ασφαλίστρου που πιστώνεται σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή πρόσωπο 

διαφορετικό από το αρχικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο/πρόσωπο 

• αιτήσεις για επιστροφή ασφαλίστρων σε νομίσματα διαφορετικά από το αρχικό 

ασφάλιστρο. 

➢ Υπερπληρωμή ασφαλίστρων 

Μια άλλη απλή μέθοδος με την οποία τα κεφάλαια μπορούν να ξεπλυθούν είναι με την 

διευθέτηση για υπερβολικό αριθμό ή υπερβολικά ψηλές αξίες αποζημιώσεων ασφάλειας με 

επιταγή ή την ηλεκτρονική μεταφορά. Κάποιος που ξεπλένει βρώμικο χρήμα/Κάποιος 
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εγκληματίας μπορεί κάλλιστα να κατέχει νόμιμα περιουσιακά στοιχεία ή επιχειρήσεις, καθώς 

και μια παράνομη επιχείρηση. Με αυτή τη μέθοδο, ο εγκληματίας μπορεί να μεριμνήσει για 

την ασφάλιση των νόμιμων περιουσιακών του στοιχείων και "κατά λάθος", αλλά σε 

επαναληπτική βάση, πληρώνει σημαντικά υπερβολικά ασφάλιστρά και ζητάει επιστροφή 

χρημάτων για το πλεόνασμα που πλήρωσε. Συχνά, το άτομο ενεργεί με τέτοιο τρόπο με την 

πεποίθηση ότι η σχέση του με τον εκπρόσωπό του στην εταιρεία είναι τέτοια που ο 

αντιπρόσωπος θα είναι απρόθυμος να αντιμετωπίσει έναν πελάτη που είναι και κερδοφόρος 

για την εταιρεία και σημαντικός για τη δική του επιτυχία. 

Η υπερπληρωμή ασφαλίστρων χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος νομιμοποίησης εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες.  Οι ασφαλιστές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν: 

• η υπερπληρωμή είναι πάνω από ένα ορισμένο μέγεθος (δηλαδή €1,000 ή 

ισοδύναμο) 

• το αίτημα επιστροφής του πλεονάζοντος ασφαλίστρου ήταν σε τρίτο 

• ο ασφαλιζόμενος βρίσκεται σε δικαιοδοσία που συνδέεται με τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και 

• όταν το μέγεθος ή η συχνότητα των υπερπληρωμών είναι ύποπτη 

• επαναφορά συμβολαίων με ψηλά ποσά ασφάλισης 

➢ Πρόσθετοι δείκτες ύποπτων συναλλαγών 

• Αίτηση για ασφάλιση από ένα δυνητικό πελάτη σε ένα μακρινό μέρος όπου μια 

συγκρίσιμη ασφάλεια θα μπορούσε να δοθεί "πιο κοντά στο σπίτι". 

• Οποιαδήποτε αίτηση για πληροφορίες ή καθυστέρηση στην παροχή πληροφοριών 

ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της επαλήθευσης. 

• Ο πελάτης αποδέχεται πολύ δυσμενείς όρους άσχετους με την υγεία ή την ηλικία 

του/της. 

• Μεγάλες ροές κεφαλαίων μέσω λογαριασμών μη μονίμων κατοίκων με 

ασφαλιστικές ενδιάμεσες επιχειρήσεις. 

• Ο πελάτης ζητά ένα ασφαλιστικό προϊόν που δεν έχει ευδιάκριτο σκοπό και είναι 

απρόθυμος να αποκαλύψει το λόγο για την επένδυση. 

• Ασφαλιστήρια συμβόλαια με αξίες που φαίνεται να είναι ασυμβίβαστες με τις 

ασφαλιστικές ανάγκες και τα μέσα του πελάτη. 
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• Ο πελάτης διενεργεί μια συναλλαγή που έχει ως αποτέλεσμα την εμφανή αύξηση 

των επενδυτικών συνεισφορών. 

• Ο αιτητής για ασφάλεια ζητά να προβεί σε εφάπαξ πληρωμή με έμβασμα ή με ξένο 

συνάλλαγμα. 

• Ο αιτητής για ασφάλεια θέλει να δανειστεί τη μέγιστη ταμειακή αξία εφάπαξ 

ασφάλειας, αμέσως μετά την πληρωμή για την ασφάλεια. 

➢ Σημαντικές συμβουλές προς τις Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις 

Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικές στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

• Όταν σχεδιάζουν νέα προϊόντα, οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να λαμβάνουν 

υπόψη κατά πόσον το συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας. 

• Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους πελάτες τους να μην 

πληρώνουν τα ασφάλιστρά τους με μετρητά. Θα πρέπει, επίσης, να συμπεριλάβουν 

ορισμένες πρόνοιες στα συμβόλαια τους, για την καταβολή πρόσθετων ποσών, 

ιδίως όταν αυτά είναι σε μετρητά. 

• Για να αποφευχθεί οποιαδήποτε κατάχρηση της διαδικασίας πληρωμής των 

αξιώσεων, οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις συμβουλεύονται να πραγματοποιούν τις 

πληρωμές των σχετικών ποσών μόνο μέσω μεταφορών από την Ασφαλιστική  

Επιχειρήση και να μην πραγματοποιούν πληρωμές μετρητών ή επιταγών.  Το όνομα 

του κατόχου του ασφαλιστηρίου συμβολαίου πρέπει πάντα να ταιριάζει με τον 

εξουσιοδοτημένο παραλήπτη των χρημάτων. 

• Να εξετάσει το ενδεχόμενο να κάνει αναφορά υποψίας όπου εντοπίζονται 

υψηλότεροι κίνδυνοι σε σχέση με τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής με τη 

συμμετοχή ενός ΠΕΠ ως δικαιούχου ή του πραγματικού δικαιούχου. 
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	2.1.9.  Υπόχρεες οντότητες που διατηρούν καταστήματα ή θυγατρικές σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα ορίζουν το Λειτουργό Συμμόρφωσης ως συντονιστή, για την εξασφάλιση εφαρμογής από όλα τα καταστήματα και τις εταιρείες του ομίλου, που διεξάγουν χρηματο...

	2.2.  Καθήκοντα Λειτουργού Συμμόρφωσης
	2.2.1.  Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης θα πρέπει να τηρεί εγχειρίδιο διαδικασιών σχετικά με όλες τις εργασίες/υποχρεώσεις του/της. Ο ρόλος και οι ευθύνες του Λειτουργού Συμμόρφωσης, του Αναπληρωτή Λειτουργού Συμμόρφωσης καθώς και των Βοηθών Λειτουργών Συμμό...
	Τα ελάχιστα καθήκοντα του Λειτουργού Συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

	2.3.  Ετήσια Έκθεση του Λειτουργού Συμμόρφωσης
	2.3.1.    Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης ετοιμάζει την Ετήσια Έκθεση η οποία αποτελεί σημαντικό εργαλείο αξιολόγησης του βαθμού συμμόρφωσης της υπόχρεης οντότητας με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από το Νόμο και των Οδηγιών του Εφόρου Ασφαλίσεων για την ...
	2.3.2.  Η Ετήσια Έκθεση θα πρέπει να ετοιμάζεται εντός δύο μηνών από το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους (δηλαδή, μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου, το αργότερο) και να υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της υπόχρεης οντότητας μέσω της Ανώτερης Διεύθυνσης. Σ...
	2.3.3.  Το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάζει και αξιολογεί την Ετήσια Έκθεση. Η Ανώτερη Διεύθυνση της υπόχρεης οντότητας λαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως κρίνεται αναγκαίο υπό τις περιστάσεις, για τη διόρθωση οποιωνδήποτε αδυναμιών και/ή παρα...
	2.3.4.  Αντίγραφο της Ετήσιας Έκθεσης που υποβάλλεται στο Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να υποβάλλεται, ταυτόχρονα, στον Έφορο Ασφαλίσεων.
	2.3.5.     Η Ετήσια Έκθεση του Λειτουργού Συμμόρφωσης θα πρέπει να καλύπτει ζητήματα παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας κατά τη διάρκεια του υπό ανασκόπηση έτους και, ως ελάχιστο, θα ...


	3.   ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (“RISK BASED APPROACH”)
	3.1.   Εισαγωγή
	3.1.1.  Για σκοπούς του άρθρου 58(δ), το Άρθρο 58A(1) και (2) του Νόμου απαιτεί από τις υπόχρεες οντότητες να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εντοπίζουν, και να εκτιμούν τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρη...
	3.1.2.  Η προσέγγιση βάσει του υπολογιζόμενου κινδύνου (“RBA”) είναι καίριας σημασίας για την κατάλληλη εφαρμογή ενός αποτελεσματικού πλαισίου για την παρεμπόδιση νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατία...
	3.1.3.  Η προσέγγιση βάσει του υπολογιζόμενου κινδύνου θα πρέπει να είναι ανάλογη με τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα της επιχείρησης. Αυτό σημαίνει ότι μια απλή εκτίμηση κινδύνου μπορεί να είναι αρκετή για μικρότερες ή λιγότερο σύνθετες υπόχ...
	3.1.4.  Υπάρχουν αρκετά διακριτά βήματα για την αξιολόγηση του πιο οικονομικά αποδοτικού και αναλογικού τρόπου για τη διαχείριση και τον μετριασμό των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που α...
	3.1.5.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 26 Ιουνίου 2017 δημοσίευσε την πρώτη Υπερεθνική Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνων που σκοπό έχει να βοηθήσει τα κράτη μέλη να εντοπίζουν, να αναλύουν και να αντιμετωπίζουν τους κινδύνους που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση ε...
	3.1.6.  Η Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνων της Κύπρου που δημοσιεύθηκε το Νοέμβριο του 2018 παρέχει πληροφορίες αναφορικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που ενυπάρχει στις επιχειρήσεις...
	3.1.7.  Για να υποβοήθηση τον γενικό στόχο της παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες συναλλαγές και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η προσέγγιση βάσει του υπολογιζόμενου κινδύνου θα πρέπει να:
	3.1.8.  Το Άρθρο 61(2) του Νόμου απαιτεί από τις υπόχρεες οντότητες να εφαρμόζουν διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη αλλά επιτρέπει τον καθορισμό της έκτασης των μέτρων αυτών ανάλογα με το βαθμό κινδύν...
	3.1.9.  Η προσέγγιση με βάσει τον υπολογιζόμενο κίνδυνο θα πρέπει να καθορίζει τους παράγοντες που οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όταν αξιολογούν τον κίνδυνο για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση τη...
	3.1.10.  Κανένα σύστημα ελέγχων θα ανιχνεύσει και θα αποτρέψει τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Η προσέγγιση βάσει τον υπολογιζόμενο κίνδυνο, ωστόσο, θα χρησιμεύσει για την εξισορρόπηση του κόσ...
	3.1.11.  Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης έχει την ευθύνη του εντοπισμού, της καταγραφής και αξιολόγησης όλων των ενδεχόμενων κινδύνων. Ωστόσο, η επιτυχής εφαρμογή συστημάτων και ελέγχων βάσει του υπολογιζόμενου κινδύνου απαιτεί την πλήρη υποστήριξη της Ανώτε...
	3.1.12.  Η υποχρέωση  αναφοράς ύποπτων συναλλαγών δεν βασίζεται στον κίνδυνο, αλλά ισχύει ανεξάρτητα από τον κίνδυνο που συνεπάγεται. Οι πληροφορίες που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια του προσδιορισμού ταυτότητας του πελάτη και των μέτρων δέουσας επιμέλ...

	3.2.  Εντοπισμός
	3.2.1.  Η προσέγγιση βάσει του υπολογιζόμενου κινδύνου ξεκινά με τον εντοπισμό και την καταγραφή των κινδύνων. Κατά τον εντοπισμό των κινδύνων οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να εξετάσουν τους σχετικούς παράγοντες κινδύνου, περιλαμβανομένου της ταυτότ...
	3.2.2.  Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους παράγοντες κινδύνου όπως αυτοί αναφέρονται στις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τους Παράγοντες Κινδύνου» που εκδόθηκαν από κοινού από τις ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 1...
	3.2.3.  Οι πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω παράγοντες κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας θα πρέπει να προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα πηγών, στις οποίες η πρόσβαση αποκτάται είτε μεμονωμένα...
	3.2.4.  Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να εξετάζουν πάντα τις ακόλουθες πηγές πληροφοριών:
	3.2.5.  Άλλες πηγές πληροφόρησης τις οποίες μπορούν να εξετάζουν οι υπόχρεες οντότητες σε αυτό το πλαίσιο είναι:

	3.3.  Αξιολόγηση
	3.3.1.  Οι υπόχρεες οντότητες πρέπει να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν τους κινδύνους  που αντιμετωπίζουν  μέσω της πιθανής χρήσης των υπηρεσιών τους από εγκληματίες με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή τη χρηματοδότηση της τ...
	3.3.2.  Κατά τη εξέταση των διάφορων παραγόντων κινδύνου και την κατανομή βαρών στον κάθε παράγοντα οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να προβαίνουν σε τεκμηριωμένη κρίση όσον αφορά την σημασία του κάθε παράγοντα κινδύνου στο πλαίσιο μιας επιχειρηματικής...
	3.3.3.  Η βαρύτητα που δίνεται σε καθέναν από τους εν λόγω παράγοντες είναι πιθανό να ποικίλλει μεταξύ προϊόντων και μεταξύ πελατών (ή κατηγοριών πελατών) όσο και μεταξύ υπόχρεων οντοτήτων. Κατά τη στάθμιση των παραγόντων κινδύνου και την βαθμολόγηση ...
	3.3.4.  Η προσέγγιση αναλόγως του υπολογιζόμενου κινδύνου θα πρέπει να επιτρέπει στην υπόχρεη οντότητα  να αξιολογεί τους μεμονωμένους πελάτες και να τους κατηγοριοποιεί σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο κινδύνου, το οποίο με τη σειρά του θα καθορίζει το επ...
	3.3.5.  Στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να εξετάσουν την ενυπάρχουσα πιθανότητα υλοποίησης ενός κινδύνου καθώς και τον αντίκτυπο που θα έχει στην εταιρεία.

	3.4.   Διαχείρηση
	3.4.1.  Όταν οι κίνδυνοι εντοπιστούν και αξιολογηθούν η υπόχρεη οντότητα θα πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει τις ανάλογες διαδικασίες, συστήματα, μέτρα και ελέγχους για τη διαχείριση και μετριασμό τους σύμφωνα με τις διαδικασίες που προνοούνται τω...
	3.4.2.  Η ένταση και το βάθος των μέτρων μετριασμού του κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης και της δέουσας επιμέλειας των πελατών (CDD) εξαρτώνται από τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ειδικό...
	3.4.3.    Οι ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε υπόχρεης οντότητας θα καθορίσουν τις κατάλληλες διαδικασίες, συστήματα, μέτρα και ελέγχους που πρέπει να εφαρμόζονται για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση του κινδύνου. Στις περιπτώσεις όπου η επιχείρηση, τα...
	3.4.4.  Ο προσδιορισμός, η αξιολόγηση  και η διαχείριση των κινδύνων  είναι αποτελεσματικότερος εάν η ποιότητα των στοιχείων που κατέχουν οι  υπόχρεες οντότητες  και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές είναι υψηλού επιπέδου. Ανεπαρκής ποιότητα των στοιχείω...
	3.4.5.  Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαχείρισης και των μέτρων μετριασμού και των ελέγχων που εφαρμόζονται, οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν την εναπομένουσα πιθανότητα ενός κινδύνου να υλοποιηθεί καθώς και τις επιπτώσεις που θα έχει στην...

	3.5.   Παρακολούθηση
	3.5.1.  Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να αξιολογούν, πάνω σε τακτική βάση, την σωστή εφαρμογή αλλά και την αποτελεσματική λειτουργία της προσέγγισης βάσει του υπολογιζόμενου κινδύνου και των εσωτερικών πολιτικών, διαδικασιών και ελέγχων στο επίπεδο ...

	3.6.   Αναφορά
	3.6.1.  Οι υπόχρεες οντότητες  θα πρέπει να  τεκμηριώνουν  και να αναφέρουν την προσέγγισή τους  με βάση τον υπολογιζόμενο κίνδυνο σε μια «Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνου», συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων  που εντοπίστηκαν, την αξιολόγηση και τη διαχείρι...
	3.6.2.  Η παρούσα έκθεση θα πρέπει να υποβάλλεται,  μέσω της Ανώτερης Διεύθυνσης, στο  Διοικητικό Συμβούλιο της υπόχρεης οντότητας σε ετήσια βάση, προκειμένου να αναγνωρίζονται οι εναπομείναντες κίνδυνοι  που αντικατοπτρίζουν τη διάθεση ανάληψης κινδύ...
	3.6.3.  Το Άρθρο 58A(2) του Νόμου ορίζει ότι η Έκθεση Αξιολόγησης Κινδύνου  πρέπει να διατηρείται πλήρως ενημερωμένη. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο να επαναξιολογούνται οι κίνδυνοι, σε ετήσια βάση, ακόμη και όταν οι  υπόχρεες οντότητες  θεωρούν ότι δεν...
	3.6.4.  Οι υπόχρεες οντότητες υποχρεούνται, υπό την ευθύνη του Λειτουργού Συμμόρφωσης,  να είναι σε θέση να  ετοιμάσουν αναφορές πελατών ,  ανά πάσα στιγμή, υποδηλώνοντας την κατηγορία κινδύνου του κάθε πελάτη συμπεριλαμβανομένων  των ονομάτων των πελ...


	4.   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ
	4.1.   Εισαγωγή
	4.1.1.  Σύμφωνα με το Άρθρο 61(2) του Νόμου οι υπόχρεες οντότητες πρέπει να προσδιορίζουν την έκταση των μέτρων δέουσας επιμέλειας και συνεχής παρακολούθησης ανάλογα με το βαθμό κινδύνου, βασιζόμενο στο είδος του πελάτη, της επιχειρηματικής σχέσης, το...
	4.1.2.  Οι υπόχρεες οντότητες πρέπει να συλλέγουν και να διατηρούν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με έναν πελάτη επιτρέποντας τους να ταυτοποιούν τον πελάτη και να καθορίζουν το οικονομικό προφίλ και το προφίλ κινδύνου τους. Οι πληροφορίες αυτές θα επιτ...

	4.2.   Πότε πρέπει να εφαρμόζονται οι διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας πελατών και επίδειξης δέουσας επιμέλειας
	4.2.1.  Το Άρθρα 60 του Νόμου απαιτεί τα πρόσωπα που ασκούν οικονομικές και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες να εφαρμόζουν διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και δέουσας επιμέλειας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

	4.3.  Διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και επίδειξη δέουσας επιμέλειας
	4.3.1.  Το Άρθρο 61(1) του Νόμου ορίζει ότι οι διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
	(i) Την εξακρίβωση και επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη βάσει εγγράφων, στοιχείων ή πληροφοριών που εκδίδονται ή λαμβάνονται από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή
	(ii) την εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου και τη λήψη εύλογων μέτρων για την επαλήθευση της ταυτότητάς του, ώστε να διασφαλίζεται ότι η υπόχρεη οντότητα γνωρίζει τον πραγματικό δικαιούχο και όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τα εμπιστε...
	(iii) την αξιολόγηση και, ανάλογα με την περίπτωση, τη συλλογή πληροφοριών για το σκοπό και τη σκοπούμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης
	(iv) την άσκηση συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την επιχειρηματική σχέση, με ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής της σχέσης, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές που διενεργούνται συνάδουν με τα στοιχεί...
	4.3.2.  Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Νόμου, "πραγματικός δικαιούχος" σημαίνει φυσικό πρόσωπο, το οποίο έχει την τελική κατοχή ή έλεγχο στον πελάτη και/ή το φυσικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου διεξάγεται συναλλαγή ή δραστηριότητα και περιλαμβάνει του...
	4.3.3.  Το Άρθρο 61(3) του Νόμου προνοεί ότι για σκοπούς των διατάξεων που αφορούν τους τρόπους προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρων δέουσας επιμέλειας η απόδειξη ταυτότητας είναι επαρκής αν:
	4.3.4.  Το Άρθρο 61(4) του Νόμου απαιτεί για ασφάλεια ζωής ή άλλων ασφαλειών με επενδυτικό σκοπό, επιπλέον των μέτρων δέουσας επιμέλειας που απαιτούνται για τον πελάτη και τον πραγματικό δικαιούχο, οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί λαμβάνουν τα ακόλουθα...
	(α) Στην περίπτωση δικαιούχων που ταυτοποιούνται ως συγκεκριμένα κατονομαζόμενα πρόσωπα ή νομικές διευθετήσεις, λαμβάνουν το όνομά τους· και
	(β) Στην περίπτωση των δικαιούχων που καθορίζονται από χαρακτηριστικά ή ανά κατηγορία ή με άλλα μέσα, λαμβάνουν επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τους εν λόγω για την ικανοποίηση του χρηματοοικονομικού ιδρύματος ότι θα είναι σε θέση να καθορίσει την ταυ...

	4.4.   Χρόνος εξακρίβωσης ταυτότητας πελατών και μέτρων δέουσας επιμέλειας
	4.4.1.  Το Άρθρο 62(1) του Νόμου απαιτεί όπως η εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου πραγματοποιείται πριν τη σύναψη επιχειρηματικών σχέσεων ή τη διενέργεια συναλλαγής.
	4.4.2.  Κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του Άρθρου 62(1), το Άρθρο 62(2) και (3) του Νόμου επιτρέπουν την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου να ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της σύναψης επιχειρηματικών σχέσεων, εφόσον...
	Νοείται ότι, σε τέτοια περίπτωση, οι διαδικασίες επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου περατώνονται το συντομότερο δυνατό μετά την αρχική επαφή.
	4.4.3.  Κατά παρέκκλιση του Άρθρου 62(1), όσον αφορά το Άρθρο 61(4) του Νόμου, το Άρθρο 62(5Α) του Νόμου προνοεί ότι η επαλήθευση της ταυτότητας των δικαιούχων πραγματοποιείται το αργότερο κατά τον χρόνο της πληρωμής  του προϊόντος του ασφαλιστηρίου σ...
	Νοείται ότι, σε περίπτωση εκχώρησης σε τρίτον, εν όλων ή εν μέρει, της ασφάλειας ζωής ή άλλης ασφάλειας με επενδυτικό σκοπό, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί που έχουν γνώση της εκχώρησης ταυτοποιούν τον πραγματικό δικαιούχο κ...
	4.4.4.  Κατά κανόνα, οι υπόχρεες οντότητες  αναμένεται να αναζητήσουν και να λάβουν ικανοποιητική απόδειξη της ταυτότητας των υποψήφιων πελατών τους πριν από τη σύναψη μιας  επιχειρηματικής σχέσης. Ο προσδιορισμός και η επαλήθευση της ταυτότητας των π...
	4.4.5.  Το Άρθρο 62(4) του Νόμου απαιτεί ξεκάθαρα, όταν υπόχρεη οντότητα δεν μπορεί να συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη της, κατά τα οριζόμενα στο Άρθρο 61(α)(β)(γ), δεν συνάπτει επιχειρηματική σχέση ή δεν πραγματο...

	4.5.   Επικαιροποίηση στοιχείων ταυτότητας υφιστάμενων πελατών
	4.5.1.  Το Άρθρο 60(δ) του Νόμου απαιτεί από τις υπόχρεες οντότητες όπως εφαρμόζουν τις διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη όταν υπάρχουν αμφιβολίες για την ακρίβεια ή την επάρκεια των εγγράφων, στοι...
	4.5.2.  Οι υπόχρεες οντότητες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία ταυτότητας των πελατών τους παραμένουν ενημερωμένα καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης. Σχετικά, η υπόχρεη οντότητα θα πρέπει  να αναλαμβάνει, πάνω σε τακτική βάση, ή ότα...
	4.5.3.  Επιπρόσθετα από την απαίτηση για επικαιροποίηση στοιχείων και πληροφοριών ταυτότητας σε τακτική βάση ή όταν γίνει αντιληπτό ότι δεν κατέχουν αξιόπιστα ή επαρκή στοιχεία και πληροφορίες, οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να ελέγχουν την επάρκεια ...
	4.5.4.  Εάν ο πελάτης παραλείψει ή αρνηθεί να προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες για την επικαιροποίηση  των στοιχείων ταυτότητας και του επιχειρηματικού/οικονομικού του προφίλ η υπόχρεη οντότητα θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και θα ...

	4.6.   Απλουστευμένα μέτρα προσδιορισμού ταυτότητας και δέουσας επιμέλειας
	4.6.1.  Το Άρθρο 63(1) του Νόμου αναφέρει ότι οι υπόχρεες οντότητες δύνανται να εφαρμόζουν απλουστευμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, εφόσον προηγουμένως βεβαιωθούν ότι η επιχειρηματική σχέση ή η συναλλαγή παρουσιάζει χαμηλό βαθμό κινδ...
	4.6.2.  Το Άρθρο 63(2) του Νόμου αναφέρει ότι κατά την εκτίμηση των κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, που σχετίζονται με κατηγορίες πελατών, γεωγραφικές περιοχές και με συγκεκριμένα προϊόντ...
	4.6.3.  Η εφαρμογή απλουστευμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας δεν συνεπάγεται εξαίρεση από οποιοδήποτε μέτρο δέουσας επιμέλειας, ωστόσο οι υπόχρεες οντότητες μπορούν να προσαρμόζουν την έκταση, το χρόνο ή το είδος καθενός ή όλων των μέτρων δέουσας επιμέ...
	(α) Προϊόντα που πληρώνουν μόνο σε θάνατο και/ή σε περίπτωση αναπηρίας
	(β) πελάτες που είναι εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο με επαρκείς απαιτήσεις γνωστοποίησης για τη διαφάνεια της πραγματικής ιδιοκτησίας
	(γ) συναλλαγές που αφορούν ήσσονος σημασίας ποσά, όπως τα ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής, όταν το ετήσιο ασφάλιστρο δεν υπερβαίνει τα 1000 ευρώ ή το εφάπαξ ασφάλιστρο που δεν υπερβαίνει τα 2500 ευρώ
	(δ) ασφαλιστήρια συμβόλαια για συνταξιοδοτικά σχέδια εάν δεν υπάρχει ρήτρα εξαγοράς και το ασφαλιστήριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εγγύηση
	(ε) ένα συνταξιοδοτικό, ταμείο επιδομάτων, ή παρόμοιο σύστημα που παρέχει συνταξιοδοτικές παροχές σε εργαζομένους, όπου οι συνεισφορές γίνονται με αφαίρεση από τους μισθούς και οι κανόνες του σχεδίου δεν επιτρέπουν την εκχώρηση των συμφερόντων ενός μέ...
	4.6.4.  Σε αυτές τις περιπτώσεις τα μέτρα απλουστευμένης δέουσας επιμέλειας μπορούν να περιλαμβάνουν:
	(α) Την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου μετά τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης∙
	(β) μείωση της συχνότητας της επικαιροποίησης των πελατών, π.χ. επικαιροποίηση και αναθεώρηση μόνο σε περίπτωση συμβάντων ενεργοποίησης, όπως όταν ο πελάτης επιδιώκει την παροχή νέου προϊόντος ή νέας υπηρεσίας ή όταν έχει επιτευχθεί το όριο μιας συγκε...
	(γ) μείωση του βαθμού συνεχούς παρακολούθησης και ενδελεχούς ελέγχου των υπό εξέλιξη συναλλαγών, βάσει εύλογου νομισματικού ορίου
	(δ) να μην συλλέγει συγκεκριμένες πληροφορίες ή να διενεργεί ειδικά μέτρα για την κατανόηση του σκοπού και του επιδιωκόμενης φύσης της επιχειρηματικής σχέσης, αλλά να συναχθεί ο σκοπός και η φύση από το είδος των συναλλαγών ή των επιχειρηματικών σχέσε...
	4.6.5.  Σε περίπτωση ενδείξεων ότι ο κίνδυνος δεν μπορεί να είναι χαμηλός ή εάν υπάρχουν υποψίες για απόπειρα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή όταν η υπόχρεη οντότητα αμφιβάλλει για την ακρίβεια των...
	4.6.6.  Η εφαρμογή απλουστευμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας δεν απαλλάσσει ένα οργανισμό από την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών για την παρακολούθηση των συναλλαγών και της επιχειρηματικής σχέσης, ώστε να εντοπίζει έγκαιρα ύποπτες ή ασυνήθιστες συναλ...

	4.7.   Δημιουργία οικονομικού προφίλ του πελάτη
	4.7.1.  Το Άρθρο 61(1) του Νόμου απαιτεί, μεταξύ άλλων, όπως οι διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
	4.7.2.  Η υπόχρεη οντότητα θα πρέπει να ικανοποιείται ότι συναλλάσσεται με ένα πραγματικό πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) και, για αυτό το σκοπό, θα πρέπει να λαμβάνει επαρκή στοιχεία ταυτότητας που να αποδεικνύουν ότι είναι το πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι ε...
	4.7.3.  Σημειώνεται ότι ως ένα επιπρόσθετο μέτρο επαλήθευσης των στοιχείων ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου, οι υπόχρεες οντότητες μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν και τις πληροφορίες που φυλάσσονται στα αρχεία που αναφέρονται στο Ά...
	4.7.4.  Επισημαίνεται ότι η διεύθυνση κατοικίας ενός προσώπου θεωρείται βασικό στοιχείο της ταυτότητας ενός προσώπου και, ως εκ τούτου, πρέπει να ακολουθείται ξεχωριστή διαδικασία για την εξακρίβωση της διεύθυνσης του  πελάτη.  Η διεύθυνση μπορεί να ε...
	4.7.5.  Τα στοιχεία και οι πληροφορίες θα πρέπει να συλλέγονται πριν τη σύναψη της επιχειρηματικής σχέσης με σκοπό τη δημιουργία του επιχειρηματικού/οικονομικού προφίλ του πελάτη και, ως ελάχιστο, θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
	(α) το σκοπό και το λόγο που αιτείται τη σύσταση επιχειρηματικής σχέσης,
	(β) το μέγεθος του πλούτου του πελάτη και το ετήσιο εισόδημα και τη σαφή περιγραφή των κυριότερων επιχειρηματικών/ επαγγελματικών δραστηριοτήτων/εργασιών,
	(γ) την αναμενόμενη πηγή των χρημάτων.

	4.8.   Εξάρτηση σε τρίτα πρόσωπα για προσδιορισμό ταυτότητας και μέτρα δέουσας επιμέλειας
	4.8.1.  Το Άρθρο 67(1)  του Νόμου επιτρέπει στις υπόχρεες οντότητες να βασίζονται σε τρίτα πρόσωπα για την εκτέλεση των διαδικασιών προσδιορισμού ταυτότητας και μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, όπως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 61(1)(α), (...
	4.8.2.  Ο Νόμος θεωρεί ως τρίτα πρόσωπα τις υπόχρεες οντότητες που καθορίζονται στο Άρθρο 2Α(1)(α)(β)(γ) και (δ) του Νόμου ή άλλα αντίστοιχα ιδρύματα ή πρόσωπα που βρίσκονται στα κράτη μέλη ή σε τρίτη χώρα τα οποία:
	4.8.3.  Σύμφωνα με το Άρθρο 67(2)(β) του Νόμου οι υπόχρεες οντότητες δεν μπορούν να βασίζονται σε τρίτα πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα σε τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου, εκτός εάν ο ‘Έφορος Ασφαλίσεων έχει εξαιρέσει από την εν λόγω απαγόρευση υποκαταστ...
	4.8.4.  Το Άρθρο 67(3) του Νόμου προνοεί ότι οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να απαιτούν από το τρίτο πρόσωπο όπως:
	4.8.5.  Το Άρθρο 67(4) του Νόμου προνοεί ότι σε περίπτωση ομίλου, η αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους καταγωγής και η αρμόδια εποπτική αρχή του κράτους μέλους υποδοχής (για υποκαταστήματα και θυγατρικές) μπορούν να θεωρήσουν ότι μια υπόχρεη οντ...
	(α) η υπόχρεη οντότητα βασίζεται σε πληροφορίες που παρέχονται από τρίτο πρόσωπο το οποίο ανήκει στον ίδιο Όμιλο,
	(β) ο εν λόγω Όμιλος εφαρμόζει μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, κανόνες για την τήρηση αρχείων και προγράμματα για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας σύμφωνα με τις α...
	(γ) η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων που αναφέρονται στο σημείο (β) εποπτεύεται σε επίπεδο ομίλου από αρμόδια εποπτική αρχή κράτους μέλους καταγωγής ή τρίτης χώρας.
	4.8.6.    Όλα τα αντίγραφα εγγράφων, στοιχείων και πληροφοριών ταυτότητας που λαμβάνει η υπόχρεη οντότητα από τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να είναι δεόντως πιστοποιημένα όπως περιγράφεται στην παράγραφο 6.2.
	4.8.7.  Οι υπόχρεες οντότητες μπορούν να βασίζονται σε τρίτα πρόσωπα μόνο κατά την έναρξη της δημιουργίας επιχειρηματικής σχέσης με σκοπό την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών τους. Οποιαδήποτε στοιχεία και πληροφορίες για τον σ...
	4.8.8.  Η πολιτική και οι διαδικασίες θα πρέπει να καθορίζουν τα μέτρα που λαμβάνει η υπόχρεη οντότητα έτσι ώστε να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Νόμου και των παρουσών Οδηγιών συμπεριλαμβανομένων, ως ελάχιστο,  των ακόλουθων:
	4.8.9.  Το Άρθρο 67(5) του Νόμου προνοεί ότι το Άρθρο 67 του Νόμου δεν εφαρμόζεται σε σχέσεις ανάθεσης ή πρακτόρευσης στο πλαίσιο των οποίων, βάσει συμβατικής ρύθμισης ο πάροχος της εξωτερικής υπηρεσίας ή ο πράκτορας θεωρείται μέρος της υπόχρεης οντότ...

	4.9.   Ειδικές περιπτώσεις εξακρίβωσης ταυτότητας πελατών
	4.9.1.   Φυσικά Πρόσωπα
	4.9.2.  Το όνομα που χρησιμοποιείται θα πρέπει να επαληθεύεται με αναφορά σε έγγραφο που λαμβάνεται από αξιόπιστες και έγκριτες πηγές το οποίο φέρει φωτογραφία.  Ένα ισχύον πλήρες διαβατήριο, ή ένα εθνικό δελτίο ταυτότητας θα πρέπει να ζητηθεί, και ο ...
	4.9.3.  Πέραν από την εξακρίβωση του ονόματος, εξακριβώνεται και η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του πελάτη με ένα από τους πιο κάτω τρόπους:
	4.9.4.    Για πελάτες που δεν διαμένουν μόνιμα στην Κύπρο, επιπρόσθετα από τα παραπάνω, οι υπόχρεες οντότητες συμβουλεύονται, σε περίπτωση αμφιβολιών, να επιδιώξουν την επαλήθευση της ταυτότητας από ένα αξιόπιστο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στη χώρα διαμο...
	4.9.5.  Οι πιο πάνω πληροφορίες είναι επίσης αναγκαίες, πέραν του σκοπού της παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και για σκοπούς εφαρμογής των οικονομικών κυρώσεων, εμπορικών αποκλεισ...
	4.9.6.  Σύμφωνα με το άρθρο 4(1) του περί Εφαρμογής των Διατάξεων των Ψηφισμάτων ή Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Κυρώσεις) και των Αποφάσεων και Κανονισμών του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Περιοριστικά Μέτρα) Ν...
	4.9.7.  Το άρθρο 3(2) του Νόμου 58(Ι)/2016 προνοεί ότι οι εποπτικές αρχές όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 59 του Νόμου δύναται να λάβουν μέτρα δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου (6) του άρθρου 59 του Νόμου σε περίπτωση κατά την οποία πρόσωπο που υπόκ...
	4.9.8.  Το άρθρο 16Β(1) του περί Καταπολέμησης της Τρομοκρατίας Νόμου του 2010 (110(Ι)/2010), απαιτεί όπως οι υπόχρεες οντότητες όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 2 του Νόμου, δεσμεύουν όλα τα κεφάλαια, χρηματικά περιουσιακά στοιχεία και οικονομικούς ...
	4.9.9.  Σύμφωνα με το άρθρο 16Γ(1) και (2) του Νόμου 110(Ι)/2010, οι υπόχρεες οντότητες αναφέρουν στις Εποπτικές τους Αρχές και αυτές με τη σειρά τους στο Υπουργείο Εξωτερικών οποιαδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχουν δεσμευθεί ή οποιαδήποτε δράση έχει π...

	4.10.   Νομικά Πρόσωπα (εταιρείες)
	4.10.1.  Λόγω των δυσκολιών για τη διαπίστωση των πραγματικών ιδιοκτητών, οι συναλλαγές εκ μέρους νομικών προσώπων (π.χ. ομαδικά συμβόλαια), πριν την έναρξη επιχειρηματικής σχέσης, όταν το νομικό πρόσωπο δεν είναι γνωστό, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρ...
	4.10.2.  Στις περιπτώσεις που οι πελάτες είναι νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί τοπικά ή στο εξωτερικό, η υπόχρεη οντότητα θα πρέπει να εξακριβώσει τα ακόλουθα:
	4.10.3.  Η υπόχρεη οντότητα πρέπει να εξακριβώσει την ταυτότητα των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένα να αντιπροσωπεύουν την εταιρεία, τους εγγεγραμμένους μετόχους και τους πραγματικούς δικαιούχους και επιπρόσθετα πρέπει να λαμβάνει τα πρωτότυπα ή πιστ...
	4.10.4.  Για εταιρείες που έχουν συσταθεί εκτός Κύπρου, η υπόχρεη οντότητα θα πρέπει να ζητά και να λαμβάνει έγγραφα και στοιχεία   αντίστοιχα με τα πιο πάνω.

	4.11.   Αυξημένα Μέτρα Δέουσας Επιμέλειας
	4.11.1.  Το Άρθρο 64(3) του Νόμου απαιτεί από τις υπόχρεες οντότητες να εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, επιπλέον των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 60, 61 και 62 του Νόμου, και σε άλλες περιπτώσεις οι οποίες από τη φ...
	4.11.2.  Το Άρθρο 64(1) και (4) του Νόμου απαιτεί από τις υπόχρεες οντότητες όπως εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
	4.11.3.  H πολιτική αποδοχής πελατών της κάθε υπόχρεης οντότητας πρέπει να καθορίζει τις κατηγορίες πελατών που θεωρούνται δυνητικά υψηλότερου κινδύνου, όπως αυτοί καθορίζονται στο Νόμο, στις παρούσες Οδηγίες καθώς επίσης και για όσους πελάτες η υπόχρ...
	4.11.4.  Το κριτήριο για τη λήψη ικανοποιητικών αποδεικτικών στοιχείων της ταυτότητας ενός πελάτη θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον καθ΄ υπολογισμό κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που απορρέε...
	4.11.5.  Για πελάτες που έχουν κατηγοριοποιηθεί ως υψηλότερου κινδύνου, οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να λαμβάνουν, επιπρόσθετα από τα συνήθη μέτρα δέουσας επιμέλειας, αυξημένα και επιπρόσθετα μέτρα για να διαχειριστούν και να μετριάσουν κατάλληλα τ...
	4.11.6.  Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης πρέπει να λαμβάνει γνώση για τους νέους πελάτες υψηλού κινδύνου που προτίθεται η υπόχρεη οντότητα να αποδεχτεί καθώς και για τους υφιστάμενους πελάτες που εντάσσονται στην κατηγορία ψηλού κινδύνου και να ασκεί συμβουλ...

	4.12.   Πελάτες υψηλού κινδύνου
	4.12.1.   Πολύπλοκες και ασυνήθιστα μεγάλες συναλλαγές ή ασυνήθιστα είδη συναλλαγών
	Το Άρθρο 64(4) του Νόμου απαιτεί από την υπόχρεη οντότητα όπως εξετάζει, στο μέτρο του ευλόγως δυνατού, το ιστορικό και το σκοπό όλων των πολύπλοκων και ασυνήθιστα μεγάλων συναλλαγών και όλα τα ασυνήθιστα είδη συναλλαγών, τα οποία είναι χωρίς προφανή ...
	Η υπόχρεη οντότητα πρέπει να εφαρμόσει επαρκεί μέτρα για τον εντοπισμό πολύπλοκων και ασυνήθιστα μεγάλων συναλλαγών ή ασυνήθιστα είδη συναλλαγών. Σε περίπτωση που μια υπόχρεη οντότητα εντοπίσει τέτοιες συναλλαγές επειδή:
	και η υπόχρεη οντότητα δεν έχει λάβει γνώση του σχετικού οικονομικού σκεπτικού ή του νόμιμου σκοπού ή διατηρεί αμφιβολίες ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών που έχει λάβει, πρέπει να εφαρμόσει αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας. Τα εν λόγω μέτρα θα π...

	4.12.2.   Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (“ΠΕΠς”)
	4.12.2.1  Το Άρθρο 2 του Νόμου ορίζει ότι Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο έχει ή είχε ανατεθεί σημαντικό δημόσιο λειτούργημα στη Δημοκρατία ή σε άλλη χώρα, ο άμεσα στενός συγγενής τέτοιου προσώπου καθώς και  το πρόσωπο ...
	4.12.2.2  Το Άρθρο 64(1)(γ) του Νόμου απαιτεί για συναλλαγές ή επιχειρηματικές σχέσεις με πολιτικώς εκτιθέμενα πρόσωπα όπως οι υπόχρεες οντότητες:
	i. λαμβάνουν έγκριση από ανώτερo διευθυντικό στελέχος για τη σύναψη ή τη διατήρηση επιχειρηματικής σχέσης με τέτοιο πρόσωπο
	ii. λαμβάνουν επαρκή μέτρα για να εξακριβώνουν την πηγή των περιουσιακών στοιχείων και την προέλευση των κεφαλαίων τα οποία αφορούν επιχειρηματική σχέση ή συναλλαγή με τέτοιο πρόσωπο
	iii. διενεργούν αυξημένη και συνεχή παρακολούθηση της εν λόγω επιχειρηματικής σχέσης.
	4.12.2.3  Το Άρθρο 64(2) του Νόμου απαιτεί όπως:
	i. δικαιούχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής ή άλλου ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με επενδυτικό σκοπό και/ή ενδεχομένως ο πραγματικός δικαιούχος του δικαιούχου καθοριστεί ως πολιτικώς εκτεθειμένο πρόσωπο κατά το χρόνο της πληρωμής του προϊόντος του ασφαλι...
	ii. οι υψηλότεροι κίνδυνοι εντοπίζονται στις συναλλαγές ή στις επιχειρηματικές σχέσεις με ένα πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο, εκτός από την εφαρμογή των μέτρων δέουσας επιμέλειας του πελάτη που αναφέρονται στα τμήματα 60, 61 και 62, μια υπόχρεη οντότητα-
	4.12.2.4   Χωρίς επιφύλαξη για την εφαρμογή, με ευαισθησία στον κίνδυνο, αυξημένων μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, όταν ένα Πολιτικά Εκτεθειμένο Πρόσωπο έχει παύσει να κατέχει σημαντική δημόσια θέση κατά την έννοια που περιγράφεται ανωτέ...
	4.12.2.5  Η σύναψη επιχειρηματικής σχέσης με Πολιτικώς Εκτεθειμένα Πρόσωπα είναι δυνατόν να εκθέσουν την υπόχρεη οντότητα σε αυξημένους κινδύνους, οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να είναι ακόμη πιο προσεκτικές όταν τα εν λόγω πρόσωπα προέρχονται από χ...
	4.12.2.6  Οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να υιοθετήσουν, πέραν από τις απαιτήσεις του Νόμου, και τα πιο κάτω μέτρα δέουσας επιμέλειας όταν έχουν ένα νέο ασφαλιστήριο και/ή συνάπτουν επιχειρηματική σχέση με Πολιτικώς Εκτεθειμένο Πρόσωπο:

	4.12.3.   Συναλλαγές με φυσικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με εγκατάσταση σε τρίτη  χώρα υψηλού κινδύνου
	4.12.3.1  Σύμφωνα με το Άρθρο 64(1) του Νόμου, οι υπόχρεες οντότητες εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, επιπλέον των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 60, 61 και 62 του Νόμου, όταν συναλλάσσονται με φυσικό πρόσωπο ή νομική...
	4.12.3.2  «Τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου» σημαίνει τρίτη χώρα, που επισημαίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή   δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου (2) του άρθρου 9 της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, η οποία παρ...
	4.12.3.3  Νοείται ότι, δεν απαιτείται αυτόματη εφαρμογή ενισχυμένων μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη σε περίπτωση υποκαταστήματος ή θυγατρικής πλειοψηφικής συμμετοχής που βρίσκεται σε τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου και το ιδιοκτησιακό καθεστώς...
	4.12.3.4  Επιπρόσθετα, το Άρθρο 64(3) του Νόμου απαιτεί από τις υπόχρεες οντότητες, να εφαρμόζουν αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, επιπλέον των μέτρων που αναφέρονται στα άρθρα 60, 61 και 62, και σε άλλες περιπτώσεις οι οποίες από...
	4.12.3.5  Οι πιο πάνω παράγοντες κινδύνου συμπεριλαμβάνουν τις ανακοινώσεις που δημοσιεύει η ΟΧΔ, για χώρες που δεν εφαρμόζουν απαιτήσεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατία...
	4.12.3.6  Σύμφωνα με τη σύσταση 19 της ΟΧΔ, τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα οφείλουν να εφαρμόσουν αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας και παρακολούθησης με τις επιχειρηματικές σχέσεις ή συναλλαγές με φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή χρηματοοικονομικούς οργανισμ...
	4.12.3.7  Οι υπόχρεες οντότητες δύναται να αυξήσουν την ποσότητα των πληροφοριών που λαμβάνονται για τους σκοπούς προσδιορισμού ταυτότητας του πελάτη και μέτρων δέουσας επιμέλειας ως επίσης και με τη σκοπούμενη φύση της επιχειρηματικής σχέσης. Επιπλέο...


	4.13.   Συνεχής παρακολούθηση της επιχειρηματικής σχέσης, ασφαλιστηρίων συμβολαίων και συναλλαγών
	4.13.1.  Το Άρθρο 61(1)(δ) του Νόμου απαιτεί όπως οι διαδικασίες προσδιορισμού ταυτότητας και τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη, περιλαμβάνουν την άσκηση συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την επιχειρηματική σχέση, με ενδελεχή εξέταση των συνα...
	4.13.2.  Το Άρθρο 58(ε) του Νόμου απαιτεί, μεταξύ άλλων, από τις υπόχρεες οντότητες όπως εξετάζουν ενδελεχώς οποιαδήποτε συναλλαγή η οποία κρίνεται ότι λόγω της φύσεως της είναι ιδιαίτερα επιδεκτική ως προς το να συνδεθεί με νομιμοποίηση εσόδων από πα...
	4.13.3.  Η συνεχής παρακολούθηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και των συναλλαγών είναι απαραίτητο στοιχείο οποιουδήποτε αποτελεσματικού συστήματος διαδικασιών παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρ...
	4.13.4. Οι διαδικασίες, η συχνότητα και το βάθος της εξέτασης των συναλλαγών και της παρακολούθησης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το επίπεδο κινδύνου και να επιτυγχάνουν, ως ελάχιστο, τα ακόλουθα:
	4.13.5.  Τον έλεγχο του πελατολογίου του χρηματοοικονομικού ιδρύματος με βάση τους καταλόγους προσώπων ή οντοτήτων υποκείμενων σε περιοριστικά μέτρα, που εκδίδονται βάσει σχετικών Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας...
	4.13.6.  Η παρακολούθηση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και συναλλαγών πρέπει να γίνεται σε σχέση με συγκεκριμένους τύπους συναλλαγών, το οικονομικό προφίλ του πελάτη, το συνηθισμένο κύκλο εργασιών/δραστηριοτήτων του πελάτη και συγκρίνοντας σε τακτά χρο...
	4.13.7.  Η υπόχρεη οντότητα θα δημιουργήσει ενδελεχείς πολιτικές και διαδικασίες που θα περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η παρακολούθηση των συναλλαγών και τις παραμέτρους/σενάρια που λαμβάνονται υπόψη. Η παρακολούθηση θα διεξάγεται με τη...
	4.13.8.  Οι ανάγκες της κάθε υπόχρεης οντότητας θα είναι διαφορετικές, και κάθε σύστημα θα ποικίλλει ανάλογα με τη σχετική εκτίμηση κινδύνου και τις δυνατότητές του ανάλογα με το μέγεθος, τη φύση και την πολυπλοκότητα του οργανισμού. Αυτά θα πρέπει να...


	5.  ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ
	5.1.   Καταθέσεις Μετρητών
	5.1.1.  Τα μετρητά είναι ένα σημαντικό εργαλείο και μία από τις προτιμώμενες μεθόδους για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ως εκ τούτου, για την ενίσχυση του συστήματος καταπολέμησης της νομιμοποί...
	5.1.2.  Οι υπόχρεες οντότητες και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλες διαδικασίες για την αποδοχή και τον έλεγχο των καταθέσεων μετρητών σε μια προσέγγιση που βασίζεται στον κίνδυνο. Οι υπόχρεες οντότητες υποχρεούνται, ανάλο...
	5.1.3.  Οι υπόχρεες οντότητες απαγορεύεται να δέχονται μετρητά σε ξένο συνάλλαγμα

	5.2.    Καταθέσεις μετρητών που έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό
	5.2.1.  Απαγορεύεται στις υπόχρεες οντότητες να αποδέχονται καταθέσεις μετρητών σε ξένο συνάλλαγμα αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ που έχουν εισαχθεί από το εξωτερικό όταν:
	5.2.2.  Συναφώς, διευκρινίζεται ότι βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1889/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ελέγχους ρευστών διαθεσίμων που εισέρχονται ή εξέρχονται από την Κοινότητα και του περί Ελέγχου Ρευστών Διαθεσίμων π...

	5.3.   Ορισμοί ομάδας συνδεδεμένων προσώπων και συνδεδεμένων καταθέσεων μετρητών
	5.3.1.  “Ομάδα συνδεδεμένων προσώπων” αποτελούν:
	5.3.2.  Για σκοπούς των πιο πάνω, “ουσιαστικό συμφέρον” σε εταιρεία σημαίνει το συμφέρον σε οποιαδήποτε τάξη μετοχών του κεφαλαίου της εταιρείας με ποσοστό 25% ή περισσότερο στην τάξη των μετοχών αυτών ή συμφέρον το οποίο δίνει την ικανότητα σε κάποιο...


	6.  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΟΥ
	6.1.   Εισαγωγή
	6.1.1.  Το Άρθρο 68(1) του Νόμου απαιτεί από τις υπόχρεες οντότητες να τηρούν τα ακόλουθα έγραφα και πληροφορίες, για περίοδο τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά το τέλος της επιχειρηματικής τους σχέσης με τον πελάτη ή μετά την ημερομηνία της μεμονωμένης ...
	(α) Αντίγραφα των εγγράφων και των πληροφοριών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη όπως ορίζονται στο Νόμο,
	(β) τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία και αρχεία των συναλλαγών, τα οποία είναι αναγκαία για τον προσδιορισμό των συναλλαγών,
	(γ) τα σχετικά έγγραφα αλληλογραφίας με τους πελάτες και άλλα πρόσωπα με τους οποίους διατηρείται επιχειρηματική σχέση.
	6.1.2.  Το Άρθρο 68(2) του Νόμου απαιτεί όπως οι υπόχρεες οντότητες διασφαλίζουν ότι όλα τα πιο πάνω έγγραφα που αναφέρονται στο Άρθρο 68(1) τίθενται έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση στη διάθεση της ΜΟΚΑΣ και τον Εφόρο Ασφαλίσεων για σκοπούς εκτέλεσης τω...

	6.2.   Πιστοποίηση
	6.2.1.  Τα αντίγραφα των αποδεικτικών στοιχείων ταυτότητας των πελατών θα πρέπει να πιστοποιούνται από τον εργοδοτούμενο της υπόχρεης οντότητας ή τον Ασφαλιστικό ΔΙαμεσολαβητή που προβαίνει στην εξακρίβωση της ταυτότητας του πελάτη ή το τρίτο πρόσωπο ...
	6.2.2.  Για φυσικά πρόσωπα μη Κύπριους και/ή νομικά πρόσωπα ή οντότητες που έχουν συσταθεί εκτός Κύπρου οι υπόχρεες οντότητες δύνανται να λαμβάνουν  έγγραφα που φέρουν τη σφραγίδα “Αpostille”, σύμφωνα με τη Σύμβαση της Χάγης και τα οποία είναι μεταφρα...
	6.2.3.  Άλλες μέθοδοι πιστοποίησης

	6.3.   Προστασία Δεδομένων
	6.3.1.  Το Άρθρο 70Β του Νόμου, προνοεί όπως η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διενεργείται δυνάμει των διατάξεων του Νόμου υπόκειται στις διατάξεις του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου. Επίσ...
	6.3.2.  Οι υπόχρεες οντότητες οφείλουν να παρέχουν στους νέους πελάτες τους τις πληροφορίες που απαιτούνται  σύμφωνα με το άρθρο 11(1) του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των ...
	6.3.3.  Το δικαίωμα πρόσβασης του υποκείμενου των δεδομένων στα δεδομένα που το αφορούν δύναται να αρθεί εν μέρει ή εν όλων σύμφωνα με τις διατάξεις του Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου και της Ελεύθερης Κυ...

	6.4.   Φύλαξη Εγγράφων
	6.4.1.  Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα βάσει των διατάξεων του Νόμου με σκοπό την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας θεωρείται ζήτημα δημόσιου ενδιαφέροντος σύμφωνα μ...
	6.4.2.  Οι υπόχρεες οντότητες διασφαλίζουν ότι όλα τα πιο πάνω έγγραφα που αναφέρονται τίθενται έγκαιρα και χωρίς καθυστέρηση στη διάθεση της ΜΟΚΑΣ και τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές για σκοπούς εκτέλεσης των νόμιμων καθηκόντων τους.
	6.4.3.  Περαιτέρω, οι υπόχρεες οντότητες οφείλουν όπως εφαρμόζουν συστήματα που καθιστούν δυνατή την έγκαιρη αναγνώριση και πληροφόρηση της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών και της ΜΟΚΑΣ ως προς το εάν τηρούν ή είχαν τηρήσει κατά τη διάρκεια τ...
	6.4.4.  Η ΜΟΚΑΣ χρειάζεται να μπορεί να καταρτίζει ικανοποιητικά τη διαδρομή και τον τελικό προορισμό του παράνομου χρήματος και να διαμορφώνει το οικονομικό προφίλ του υπό διερεύνηση ασφαλιστηρίου συμβολαίου και πελάτη. Για να ικανοποιήσουν αυτή την ...

	6.5.   Μορφή των Αρχείων
	6.5.1.  Αναγνωρίζεται ότι αντίγραφα όλων των εγγράφων δεν μπορούν πρακτικά να τηρούνται επ' αόριστον. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να τεθούν κάποιες προτεραιότητες.  Παρόλο που ο Νόμος καθορίζει συγκεκριμένη περίοδο τήρησης αρχείου, όπου τα αρχεία σχετίζ...
	6.5.2.  Η τήρηση των στοιχείων και εγγράφων ταυτότητας, συναλλαγών, επιχειρηματικής αλληλογραφίας και άλλων πληροφοριών που συνθέτουν το επιχειρηματικό προφίλ του πελάτη δημιουργεί ένα τεράστιο όγκο αρχείων που χρειάζεται να φυλαχτεί.  Ως εκ τούτου, η...
	6.5.3.  Κατά τον καθορισμό της πολιτικής διατήρησης εγγράφων, οι υπόχρεες οντότητες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τόσο τις νομικές απαιτήσεις όσο και τις δυνητικές ανάγκες της ΜΟΚΑΣ και των αρμόδιων εποπτικών αρχών.
	6.5.4.  Το Άρθρο 47 του Νόμου απαιτεί ότι στις περιπτώσεις που οι σχετικές πληροφορίες βρίσκονται καταχωρημένες σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, πρέπει να είναι δυνατή η παρουσίαση τους σε μορφή που είναι ορατή και αναγνώσιμη, έτσι που να μπορούν να διαβιβα...


	7.   ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
	7.1.1.  Το Άρθρο 58(στ) και (η) του Νόμου απαιτεί όπως υπόχρεη οντότητα εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλες πολιτικές, ελέγχους και διαδικασίες, οι οποίες είναι ανάλογες με τη φύση και το μέγεθός της, ώστε να μετριάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικ...
	58(στ) την ενημέρωση των εργοδοτουμένων του σχετικά με -
	(i) τα συστήματα και τις διαδικασίες δυνάμει των παραγράφων (α) μέχρι (ε) του Άρθρου 58,
	(ii) την παρούσα Νομοθεσία,
	(iii) τις οδηγίες που εκδίδει η αρμόδια Εποπτική Αρχή, βάσει του Άρθρου 59(4) του παρόντος Νόμου,
	(iv) τις εκάστοτε οδηγίες της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και
	(v) τις σχετικές απαιτήσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
	58(η) την τακτική εκπαίδευση των εργοδοτουμένων σε θέματα αναγνώρισης και χειρισμού συναλλαγών και δραστηριοτήτων οι οποίες πιθανόν να συνδέονται με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
	7.1.2.  Η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών και των συστάσεων που περιέχονται στις Οδηγίες και άλλες σχετικές εγκυκλίους της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών αναφορικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση τ...
	7.1.3.  Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ανώτερη Διεύθυνση πρέπει να ενημερώνονται για τις ευθύνες τους που απορρέουν από το Νόμο και τις παρούσες Οδηγίες καθώς και τις αλλαγές και τις νέες εξελίξεις στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Παρόλο που η εκπαί...
	7.1.4.  Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης βεβαιώνεται ότι η υπόχρεη οντότητα τηρεί στοιχεία σε σχέση με τα εκπαιδευτικά σεμινάρια και άλλες εκπαιδεύσεις που προσφέρθηκαν στο προσωπικό/Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων απ...
	7.1.5.  Ο χρόνος και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που παρέχεται στο προσωπικό της υπόχρεης οντότητας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη το μέγεθος και την φύση των εργασιών της κάθε υπόχρεης οντότητας. Επίσης, η συχνότητα της εκπαίδευσης μπορεί να ποικίλει...
	7.1.6.  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να στοχεύει στην επιμόρφωση του προσωπικού για τις νέες εξελίξεις και τυπολογίες στον τομέα της παρεμπόδισης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες  και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας περιλαμ...
	7.1.7.  Είναι σημαντικό όπως όλο προσωπικό που εμπλέκεται άμεσα  στο σύστημα για την παρεμπόδιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κατανοεί πλήρως την ανάγκη να εφαρμόζει με συνέπεια τις πολιτικές...

	8.   ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΥΠΟΠΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ/ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΜΟΚΑΣ
	8.1.   Εσωτερική αναφορά ύποπτων συναλλαγών/δραστηριοτήτων
	8.1.1.  Το Άρθρο 27 του Νόμου καθορίζει ότι αποτελεί αδίκημα για οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει, ή έχει εύλογη υποψία ότι άλλο πρόσωπο ενέχεται σε διάπραξη αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας  κ...
	8.1.2.  Στις περιπτώσεις προσωπικού υπόχρεων οντοτήτων, το Άρθρο 26 του Νόμου προνοεί ότι η εσωτερική αναφορά στο Λειτουργό Συμμόρφωσης συνιστά εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης για αποκάλυψη πληροφοριών που απορρέουν από το άρθρο 27. Ως εκ τούτου, οι ...
	8.1.3.  Το Άρθρο 70  του Νόμου απαιτεί από τα πρόσωπα που ασκούν οικονομικές και άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες όπως αποφεύγουν τη διενέργεια συναλλαγών, για τις οποίες γνωρίζουν ή υποπτεύονται ότι συνδέονται με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων απ...
	8.1.4.  Σύμφωνα με το Άρθρο 69Α του Νόμου, η “καλή τη πίστη” γνωστοποίηση πληροφοριών από υπόχρεη οντότητα ή από υπάλληλο ή από διευθυντή τέτοιας υπόχρεης οντότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 69, δεν αποτελεί παράβαση οποιασδήποτε συμβατικής...
	8.1.5.  Σύμφωνα με το Άρθρο 69Β του Νόμου, Πρόσωπο το οποίο υποβάλλει εσωτερική αναφορά ή αναφορά στη ΜΟΚΑΣ για ύποπτες συναλλαγές δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 69, τυγχάνει προστασίας από οποιαδήποτε απειλή ή εχθρική ενέργεια και ειδικότερα από δυ...
	8.1.6.  Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπόχρεες οντότητες και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές εξασφαλίζουν ότι κατέχουν πάντα επαρκείς πληροφορίες, ότι έχουν δημιουργήσει ένα ουσιαστικό οικονομικό προφίλ και ότι έχουν επίγνωση των δραστηριοτήτων των πελατών ...
	8.1.7.  Επιπλέον του προσδιορισμού των ύποπτων συναλλαγών που σχετίζονται με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι υπόχρεες οντότητες και οι Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές πρέπει να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν τα κατάλληλα εργαλεία για τ...
	8.1.8.  Όλες οι "Εσωτερικές Αναφορές Υποψίας" πρέπει να αρχειοθετούνται από τον Λειτουργό Συμμόρφωσης.

	8.2.   Αξιολόγηση του Λειτουργού Συμμόρφωσης της εσωτερικής αναφοράς υποψίας και αναφορά προς ΜΟΚΑΣ
	8.2.1.  Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης αξιολογεί και εξετάζει την εσωτερική αναφορά υποψίας που έλαβε επικαλούμενος άλλες διαθέσιμες πηγές πληροφοριών και συζητά τα γεγονότα σε σχέση με τη συγκεκριμένη περίπτωση με τον εργαζόμενο που υποβάλλει την αναφορά κ...
	8.2.2.  Εάν, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης που περιγράφεται πιο πάνω, ο Λειτουργός Συμμόρφωσης αποφασίζει να μην αποκαλύψει τις σχετικές πληροφορίες στην ΜΟΚΑΣ, τότε θα πρέπει να εξηγήσει πλήρως τους λόγους για την απόφαση στην "Αξιολόγηση της Εσωτερι...
	8.2.3.  Εάν, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης που περιγράφεται πιο πάνω, ο Λειτουργός Συμμόρφωσης αποφασίσει να αποκαλύψει τις πληροφορίες στην ΜΟΚΑΣ τότε η αναφορά του θα πρέπει να υποβληθεί στην ΜΟΚΑΣ μέσω των διαύλων ασφαλούς επικοινωνίας, όπως ορίζον...
	8.2.4.  Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης πρέπει να περιλαμβάνει στην αναφορά υποψίας όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν τον πελάτη, τις συναλλαγές ή τις δραστηριότητες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή του.
	8.2.5.  Μετά την υποβολή της αναφοράς υποψίας στην ΜΟΚΑΣ οι συναλλαγές όλων των πελατών που περιλαμβάνονται στην αναφορά θα πρέπει να παρακολουθούνται δεόντως από τον Λειτουργό Συμμόρφωσης.
	8.2.6.  Εάν, ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης που περιγράφεται πιο πάνω, ο Λειτουργός Συμμόρφωσης αποφασίζει να μην αποκαλύψει τις σχετικές πληροφορίες στην ΜΟΚΑΣ, τότε θα πρέπει να εξηγήσει πλήρως τους λόγους για την απόφαση στην "Αξιολόγηση της Εσωτερι...
	8.2.7.  Ο Λειτουργός Συμμόρφωσης ενεργεί ως πρώτο σημείο επαφής με την ΜΟΚΑΣ, κατά την έναρξη, και κατά τη διάρκεια της έρευνας της υπόθεσης που εξετάζεται μετά από την υποβολή της αναφοράς υποψίας στη ΜΟΚΑΣ.
	8.2.8.  Μετά την υποβολή αναφοράς υποψίας, η υπόχρεη οντότητα μπορεί να επιθυμεί να διακόψει τη σχέση με τον πελάτη για να αποφύγει τον κίνδυνο που συνεπάγεται η συνέχιση της λειτουργίας του εν λόγω ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Σε τέτοια περίπτωση, η υπό...
	8.2.9.  Μετά την υποβολή της αναφοράς υποψίας, οι υπόχρεες οντότητες πρέπει να ακολουθούν οποιεσδήποτε οδηγίες που δίνονται από την ΜΟΚΑΣ, ιδίως εάν θα ολοκληρώσουν μια συγκεκριμένη συναλλαγή ή θα διατηρήσουν το συγκεκριμένο ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ...
	8.2.10.  Το Άρθρο 71 του  Νόμου προνοεί ότι η μη εκτέλεση ή η καθυστέρηση εκτέλεσης οποιασδήποτε συναλλαγής για λογαριασμό πελάτη, από υπόχρεη οντότητα δε θα λογίζεται ως παράβαση οποιασδήποτε συμβατικής ή άλλης υποχρέωσης του εν λόγω προσώπου προς το...
	(α) στη μη παροχή επαρκών στοιχείων ή πληροφοριών για-
	(i) τη φύση και τον οικονομικό ή εμπορικό σκοπό της συναλλαγής, και/ή
	(ii) τα εμπλεκόμενα μέρη, όπως απαιτείται από τον Κανονισμό (ΕΚ) αρ. 1781/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. της 15ης Νοεμβρίου 2006 περί των πληροφοριών για τον πληρωτή που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών, ή
	(β) στη γνώση ότι τα χρήματα που βρίσκονται σε πίστη του λογαριασμού ή η συναλλαγή, πιθανόν να συνδέονται με αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ή με τη διάπραξη άλλου ποινικού αδικήματος.
	8.2.11.  Το Άρθρο 26(2)(γ) του Νόμου προνοεί ότι όταν ένα πρόσωπο αποκαλύψει στη ΜΟΚΑΣ την υποψία ή την πεποίθησή του ότι ποσά ή επενδύσεις προέρχονται από γενεσιουργό αδίκημα ή χρησιμοποιούνται σε σχέση με αυτό, καθώς και οτιδήποτε άλλο επί του οποίο...

	8.3.   Παραδείγματα ύποπτων συναλλαγών/δραστηριοτήτων
	8.3.1.  Ένας εγκληματίας που επιδιώκει να νομιμοποιήσει έσοδα από παράνομες δραστηριότητες ή να χρηματοδοτήσει την τρομοκρατία θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρεται από τις υπόχρεες οντότητες ως μέσον μετατροπή...
	8.3.2.  O κατάλογος που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 3 είναι απλά δειγματοληπτικός για υποβοήθηση των υπόχρεων οντοτήτων, Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών και του προσωπικού τους για να αναγνωρίσουν τους κύριους τρόπους με τους οποίους νομιμοποιούνται τα πα...


	9.  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
	9.1.1.  Το Άρθρο 68Α(1) και (2) του Νόμου απαιτεί όπως oι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις που ανήκουν σε Όμιλο εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες σε επίπεδο ομίλου, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για την προστασία των δεδομένων, καθώς και των πολιτικών...
	9.1.2.  Σύμφωνα με το Άρθρο 2 του Νόμου, Όμιλος νοείται ο Όμιλος Ασφαλιστικών Εταιρειών που αποτελείται από μία μητρική επιχείρηση, τις θυγατρικές της και τις οντότητες στις οποίες η μητρική επιχείρηση ή οι θυγατρικές της διαθέτουν συμμετοχή, καθώς κα...
	9.1.3.  Η σωστή διαχείριση κινδύνων νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όταν μια Ασφαλιστική  Επιχειρήση λειτουργεί σε άλλες δικαιοδοσίες, συνεπάγεται την εξέταση των νομικών απαιτήσεων της χώρας υποδ...
	9.1.4.  Το Άρθρο 68Α(3) του Νόμου απαιτεί όπως η Ασφαλιστική  Επιχειρήση που λειτουργεί εγκαταστάσεις σε άλλο κράτος μέλος συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άλλου κράτους μέλους  οι οποίες έχουν μεταφερθεί  στην εθνική του νομοθεσία για σκοπούς εναρμ...
	9.1.5.  Το Άρθρο 68Α(4) του Νόμου απαιτεί τα καταστήματα ή θυγατρικές μιας Ασφαλιστικής Εταιρείας, των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστώς έχει κατά πλειοψηφία, και τα οποία βρίσκονται σε τρίτη χώρα, όπου οι ελάχιστες απαιτήσεις για την παρεμπόδιση της νο...
	9.1.6.  Το Άρθρο 68Α(5) του Νόμου προνοεί ότι αν η νομοθεσία τρίτης χώρας δεν επιτρέπει την εφαρμογή των προβλεπόμενων πολιτικών και διαδικασιών, η Ασφαλιστική  Επιχείρηση που διατηρεί  υποκαταστήματα  και θυγατρικές, των οποίων το ιδιοκτησιακό καθεστ...
	9.1.7.  Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις με καταστήματα ή θυγατρικές σε άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα θα πρέπει να ορίζουν τον Λειτουργό Συμμόρφωσης ως συντονιστή για να:
	(α) Αξιολογεί τους δυνητικούς κινδύνους που προκύπτουν από τη δραστηριότητα που υποδεικνύεται από τα καταστήματα και τις θυγατρικές του ομίλου και όπου κρίνεται αναγκαίο να εκτιμηθούν οι κίνδυνοι που αφορούν τον Όμιλο από έναν συγκεκριμένο πελάτη ή κα...
	(β) Διαχείριση του κινδύνου που προκύπτει από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.
	(γ) Διασφάλιση της υλοποίησης, από όλα τα καταστήματα και τις θυγατρικές του Ομίλου, της πολιτικής του Ομίλου καθώς και ικανοποιητικών και κατάλληλων συστημάτων και διαδικασιών για την αποτελεσματική πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δρασ...
	(δ) Παρακολουθεί σε συνεχή βάση τη συμμόρφωση των υποχρεώσεων μέσω επιτόπιων ή εξ αποστάσεως ελέγχων.
	9.1.8.  Οι Ασφαλιστικές Επιχειρήσεις θα πρέπει να καθορίζουν το σκοπό και την έκταση της ανταλλαγής πληροφοριών με βάση την ευαισθησία των πληροφοριών και της συνάφειας/σχέσης/σπουδαιότητας στη διαχείριση των κινδύνων που προκύπτουν από δραστηριότητες...

	10.   ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΩΝ, ΟΔΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
	10.1.1.  Οι Οδηγίες προς τις υπόχρεες οντότητες (ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ) για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του Απριλίου 2014 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις που εκδόθηκαν από τονν Έφο...


