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ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
 
Προς τους Γενικούς Διευθυντές  
όλων των Ασφαλιστικών/Αντασφαλιστικών επιχειρήσεων  
 
 
 
Κύριοι, 
 

Χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νομικής οντότητας (LEI) 
 

Σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν εκδοθεί από την 

Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) στις 

20/10/2014, σε ό,τι αφορά τη χρήση του αναγνωριστικού κωδικού νομικής 

οντότητας (Legal Entity Identifier - LEI),  πληροφορούνται όλες οι ασφαλιστικές/ 

αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι ασφαλιστικοί Όμιλοι ότι θα πρέπει να λάβουν 

ένα αναγνωριστικό κωδικό νομικής οντότητας (LEI).  

 

Σε ότι αφορά τους ασφαλιστικούς Όμιλους,  αυτοί πρέπει να λαμβάνουν 

κωδικό LEI για όλες τις οντότητες που περιλαμβάνει ο κάθε Όμιλος, όπως 

ορίζεται στο άρθρο 212, παράγραφος 1, στοιχείο (γ), της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 

σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και 

αντασφάλισης (Οδηγία Φερεγγυότητα II) , για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

τους σε ότι αφορά την υποβολή εκθέσεων.   

 

Ο αναγνωριστικός κωδικός νομικής οντότητας (LEI) είναι ένας 20ψήφιος 

αλφαριθμητικός κωδικός που συνδέεται με βασικές πληροφορίες αναφοράς και 
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καθιστά δυνατή τη μοναδική ταυτοποίηση εταιρειών που συμμετέχουν στις 

παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.  

Ο κωδικός LEI μπορεί να εξασφαλιστεί από τις προσωρινές  

επιχειρησιακές μονάδες (pre-LOUs), που αποτελούν μέρος του GLEIF (Global 

Legal Entity Identifier). Κατάλογος των εν λόγω επιχειρησιακών μονάδων μπορεί 

να βρεθεί στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση : 

http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf 

 

Όλες οι ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και Όμιλοι που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας για τη Φερεγγυότητα ΙΙ, θα πρέπει, 

το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015, να με ενημερώσουν σχετικά με την 

ημερομηνία που έχουν αιτηθεί τη χορήγηση κωδικού LEI, καθώς και το όνομα της 

επιχειρησιακής μονάδας στην οποία έχουν αιτηθεί.  

 

Μόλις εξασφαλιστεί ο κωδικός LEI, όλες οι ασφαλιστικές/αντασφαλιστικές 

επιχειρήσεις και Όμιλοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν τους κωδικούς αυτούς στην 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους για υποβολή πληροφοριών με βάση την 

Οδηγία για τη Φερεγγυότητα ΙΙ. Σε ό,τι αφορά τις Οδηγίες μου για την 

«Προετοιμασία για την Εφαρμογή της Φερεγγυότητας ΙΙ - Υποβολή 

Πληροφοριών», που έχουν εκδοθεί από εμένα στις 17/1/2014, ο κωδικός αυτός 

θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί στον Τύπο με κωδικό αναφοράς «S.01.02 - 

Βασικές Πληροφορίες», στο πεδίο «Α1- αναγνωριστικός κωδικός», όπως 

περιγράφεται στο Τεχνικό Παράρτημα ΙΙ των πιο πάνω Οδηγιών.   

 

Για δική σας πληροφόρηση οι ως άνω αναφερόμενες κατευθυντήριες 

γραμμές της EIOPA βρίσκονται στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.leiroc.org/publications/gls/lou_20131003_2.pdf
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https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/legal_entity

_identifier/EIOPA_2014_00120000_EL_TRA.pdf 

 

Παρακαλώ γνωρίστε λήψη της επιστολής αυτής. 

 

 

                    Με τιμή, 

 

 

            (Βικτώρια Νάταρ) 
        Έφορος Ασφαλίσεων 

 
 
 
 
 
Κοιν.: Κυρία Στέφη Δράκου 

Γενικό Διευθυντή 
Συνδέσμου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου, 
Τ.Θ. 22030, 
1516 Λευκωσία. 

 
Κύριο Κυριάκο Ιορδάνου 
Γενικό Διευθυντή 
Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, 
Τ.Θ. 24935, 
1355 Λευκωσία. 

 
Κύριο Δημήτρη Δημητρίου 
Πρόεδρο 
Συνδέσμου Αναλογιστών Κύπρου, 
Τ.Θ. 22688, 

           1523 Λευκωσία.  
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