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Ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) 
Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το 
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 

Αριθμός 88(Ι) του 2017 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2016 

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

Για σκοπούς ορθότερης εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο «Οδηγία 
2009/138/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, 
σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης 
(Φερεγγυότητα II)», όπως αυτή έχει τροποποιηθεί, 

 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 
  
Συνοπτικός 
τίτλος. 

38(Ι) του 2016. 

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και 

Άλλων Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται με τον περί 
Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2016 (που 
στο εξής θα αναφέρεται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα 
αναφέρονται μαζί ως οι περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και Άλλων Συναφών 
Θεμάτων  Νόμοι του 2016 και 2017. 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 9  
του βασικού 
νόμου. 

2.  Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της επιφύλαξης αυτού, 

με την ακόλουθη νέα επιφύλαξη: 
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   «Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή, αντασφαλιστής που υπόκειται στην εποπτεία του Εφόρου 
υπόκειται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου και αντασφαλιστής, ο οποίος δεν υπόκειται στην 
εποπτεία του Εφόρου, υπόκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 79 
του βασικού 
νόμου. 

3. Το άρθρο 79 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (6) 

αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

        «(7) Σε περίπτωση που οι τεχνικές πληροφορίες που προσδιορίζονται και 
δημοσιεύονται από την EIOPA  σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (1) του άρθρου 
77ε  της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ εγκρίνονται από την Επιτροπή σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 77ε της εν λόγω Οδηγίας, οι ασφαλιστικές και οι 
αντασφαλιστικές επιχειρήσεις τις χρησιμοποιούν στον υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, στον υπολογισμό της προσαρμογής 
λόγω αντιστοίχισης σύμφωνα με το άρθρο 82 και στον υπολογισμό της προσαρμογής 
λόγω μεταβλητότητας σύμφωνα με το άρθρο 83: 

  
          Νοείται ότι, για τα νομίσματα και τις εθνικές αγορές όπου η προσαρμογή που 

αναφέρεται στις διατάξεις του σημείου (γ) της παραγράφου (1) του άρθρου 77ε της 
Οδηγίας 2009/138/ΕΚ δεν καθορίζεται στις εκτελεστικές πράξεις της παραγράφου (2) του 
άρθρου 77ε της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, δεν εφαρμόζεται προσαρμογή λόγω 
μεταβλητότητας στη σχετική διαχρονική διάρθρωση των επιτοκίων άνευ κινδύνου για τον 
υπολογισμό της βέλτιστης εκτίμησης.». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου. 

4.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 83 αυτού, του 

ακόλουθου νέου άρθρου 83Α: 

  
 «Αναθεώρηση των 

μέτρων για 
μακροπρόθεσμες 
εγγυήσεις και των 
μέτρων για τον 
κίνδυνο μετοχών. 

83Α. Ο Έφορος υποβάλλει στην EIOPA σε ετήσια βάση και έως την 1
η
 

Ιανουαρίου 2021, τις ακόλουθες πληροφορίες: 
 
 
 

 
  (α)      Τη διαθεσιμότητα μακροπρόθεσμων εγγυήσεων σε ασφαλιστικά 

προϊόντα στην αγορά της Δημοκρατίας και τη συμπεριφορά των 
ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων ως μακρο-
πρόθεσμων επενδυτών· 

   
  (β)  τον αριθμό των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχειρήσεων 

που εφαρμόζουν την προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης, την 
προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας, την παράταση της περιόδου 
ανάκαμψης σύμφωνα με το εδάφιο (11) του άρθρου 145, την 
υποενότητα μετοχικού κινδύνου με βάση τη διάρκεια και τα 
μεταβατικά μέτρα που καθορίζονται στα άρθρα 423 και 424· 

   
  (γ)  τον αντίκτυπο που έχουν στην οικονομική θέση των ασφα-

λιστικών και των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων η προσαρμογή 
λόγω αντιστοίχισης, η προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας, ο 
μηχανισμός συμμετρικής προσαρμογής στην επιβάρυνση του 
κεφαλαίου λόγω μετοχών, η υποενότητα μετοχικού κινδύνου με 
βάση τη διάρκεια, και τα μεταβατικά μέτρα που καθορίζονται στα 
άρθρα 423 και 424, σε εθνικό επίπεδο και με ανώνυμο τρόπο για 
κάθε επιχείρηση· 

   
  (δ)  τον αντίκτυπο που έχουν στην επενδυτική συμπεριφορά των 

ασφαλιστικών και των αντασφαλιστικών επιχειρήσεων η 
προσαρμογή λόγω αντιστοίχισης, η προσαρμογή λόγω 
μεταβλητότητας, ο μηχανισμός συμμετρικής προσαρμογής στην 
επιβάρυνση του κεφαλαίου λόγω μετοχών και η υποενότητα 
μετοχικού κινδύνου με βάση τη διάρκεια, και κατά πόσο 
παρέχουν αδικαιολόγητη μείωση της κεφαλαιακής απαίτησης· 

   
  (ε)  τον αντίκτυπο που έχει οποιαδήποτε παράταση της περιόδου 

ανάκαμψης σύμφωνα με το εδάφιο (11) του άρθρου 145 στις 
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προσπάθειες των ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών επιχει-
ρήσεων να αποκαταστήσουν το επίπεδο ιδίων κεφαλαίων που 
καλύπτουν την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας ή να 
μειώσουν το προφίλ κινδύνου για να εξασφαλίσουν συμμόρφωση 
με την κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας· 

   
  (στ)  κατά πόσο οι ασφαλιστικές και οι αντασφαλιστικές επιχειρήσεις 

εφαρμόζουν τα μεταβατικά μέτρα που καθορίζονται στα άρθρα 
423 και 424, συμμορφώνονται προς τα σχέδια σταδιακής 
εφαρμογής που αναφέρονται στο άρθρο 425 και τις προοπτικές 
για ελάττωση της εξάρτησης από τα μεταβατικά μέτρα, 
περιλαμβανομένων μέτρων που έχουν ληφθεί ή αναμένεται να 
ληφθούν από τις επιχειρήσεις και τις εποπτικές αρχές, 
λαμβανομένου υπόψη του ρυθμιστικού περιβάλλοντος του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους.». 

   
Τροποποίηση 
του άρθρου 172 
του βασικού 
νόμου. 

5. Το άρθρο 172 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (3) 

αυτού, του  ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 «(4) Ο Έφορος δύναται, σε σχέση με την εφαρμογή του εδαφίου (2), να παραπέμψει το θέμα 
στην EIOPA και να ζητήσει τη βοήθειά της σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 
1094/2010.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 173 
του βασικού 
νόμου. 

6. Το άρθρο 173 του βασικού νόμου τροποποιείται με την μετατροπή του υφιστάμενου κειμένου 

αυτού σε εδάφιο (1) και με την προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

 «(2) Ο Έφορος δύναται να παραπέμψει το θέμα στην EIOPA και να ζητήσει τη βοήθειά της 
σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010. 

  
 (3) Κάθε μέτρο που λαμβάνεται από τον Έφορο δυνάμει των διατάξεων του παρόντος 

άρθρου, το οποίο συνεπάγεται κυρώσεις ή περιορισμούς στην άσκηση αντασφαλιστικών 
δραστηριοτήτων αιτιολογείται και ανακοινώνεται στην ενδιαφερόμενη αντασφαλιστική 
επιχείρηση.». 

 
Τροποποίηση 
του άρθρου 245 
του βασικού 
νόμου. 

7. Το άρθρο 245 του βασικού νόμου τροποποιείται με την μετατροπή του υφιστάμενου κειμένου 

αυτού σε εδάφιο (1) και την προσθήκη αμέσως μετά των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

 «(2)  Ο Έφορος απαιτεί όπως οι κυπριακές ασφαλιστικές επιχειρήσεις ανακοινώνουν την 
τεχνική βάση υπολογισμού των ασφαλίστρων, πριν τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά 
κρατών μελών, στο έδαφος των οποίων οι συμβάσεις οι σχετικές με τον Κλάδο 2 Μέρος Α του 
Πρώτου Παραρτήματος αντικαθιστούν, εν μέρει ή πλήρως, την κάλυψη ασθενείας που παρέχεται 
από το νόμιμο καθεστώς κοινωνικής ασφάλισης. 

  
 (3) Η υποχρέωση των κυπριακών ασφαλιστικών εταιρειών που προβλέπεται στο εδάφιο (2) 

εφαρμόζεται και στην περίπτωση τροποποίησης υφιστάμενων συμβάσεων.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 254 
του βασικού 
νόμου. 

8. Το άρθρο 254 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (5) 

αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 «(5α) Ο Έφορος ως εθνική εποπτική αρχή, επεξηγεί τις αποφάσεις που λαμβάνει δυνάμει των 
διατάξεων των εδαφίων (4) και (5) τόσο στην επιχείρηση όσο και στον επόπτη ομίλου· σε 
περίπτωση που ο Έφορος είναι η αρχή εποπτείας του ομίλου ενημερώνει το Σώμα εποπτών, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (1) του άρθρου 287.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 270 
του βασικού 
νόμου. 

9. Το άρθρο 270 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (7) 

αυτού, από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

 «(7) Κάθε απόφαση του Εφόρου δυνάμει των διατάξεων των εδαφίων (5) και (6) επεξηγείται 
τόσο στην ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρηση όσο και στα άλλα μέλη του Σώματος 
εποπτών.». 
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Τροποποίηση 
του άρθρου 276 
του βασικού 
νόμου.  

10. Το άρθρο 276 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του σημείου της 

τελείας στο τέλος του εδαφίου (4) αυτού με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της 
ακόλουθης επιφύλαξης: 

  
 «Νοείται ότι το θέμα δεν παραπέμπεται στην EIOPA μετά την παρέλευση της τρίμηνης 

περιόδου ή μετά τη λήψη κοινής απόφασης του Σώματος εποπτών.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 277 
του βασικού 
νόμου. 

11.  Το άρθρο 277 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο 

(5) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 

 «(6) Ο Έφορος, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου (5), αναβάλλει την απόφασή 
του και αναμένει την έκδοση απόφασης από την EIOPA και σε περίπτωση έκδοσης τέτοιας 
απόφασης λαμβάνει την απόφασή του σύμφωνα με την απόφαση της EIOPA και η απόφαση του 
Εφόρου αναγνωρίζεται ως καθοριστική και εφαρμόζεται από τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές. 

  
 (7) Η απόφαση του Εφόρου που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (6) 

συνοδεύεται από πλήρη αιτιολόγηση και διαβιβάζεται στη θυγατρική και στο Σώμα εποπτών.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 278 
του βασικού 
νόμου. 

12. Το άρθρο 278 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την αντικατάσταση στο τέλος της παραγράφου (γ) του εδαφίου (7) αυτού, του 
σημείου της τελείας με άνω και κάτω τελεία και την προσθήκη αμέσως μετά της 
ακόλουθης επιφύλαξης: 

   
         «Νοείται ότι το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών ή του ενός μηνός 

αντιστοίχως,  θεωρείται περίοδος συμβιβασμού κατά την έννοια του άρθρου 19 
παράγραφος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1094/2010.»∙ 

   
  (β)    με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (7) αυτού, των ακόλουθων  νέων εδαφίων: 
   
   «(8) Ο Έφορος, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του εδαφίου (6), αναβάλλει την 

απόφασή του και αναμένει την έκδοση απόφασης από την EIOPA και σε περίπτωση 
έκδοσης τέτοιας απόφασης λαμβάνει την απόφασή του σύμφωνα με την απόφαση της 
EIOPA και η απόφαση του Εφόρου αναγνωρίζεται ως καθοριστική και εφαρμόζεται από 
τις ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές. 

   
     (9) Η απόφαση του Εφόρου που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου 

(8) συνοδεύεται από πλήρη αιτιολόγηση και διαβιβάζεται στη θυγατρική και στο Σώμα 
εποπτών.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 286 
του βασικού 
νόμου. 

13. Το άρθρο 286 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: 

  (α)  Με την προσθήκη στο εδάφιο (2) αυτού, αμέσως μετά τη φράση «παράγραφος 4» 
(δέκατη  γραμμή), της φράσης «και παράγραφος 5»∙  και 

   
  (β)  με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) αυτού, των ακόλουθων νέων εδαφίων: 
   
  «(3) Για τους σκοπούς του εδαφίου (2), ο Έφορος δύναται να ζητεί την έναρξη 

συζήτησης σχετικά με την καταλληλότητα των κριτηρίων του παρόντος άρθρου, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι τέτοιες  συζητήσεις δεν λαμβάνουν χώρα πάνω από μια φορά 
κατ’ έτος. 

   
  (4) Οι ενδιαφερόμενες εποπτικές αρχές καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για 

να καταλήξουν σε κοινή απόφαση σχετικά με την επιλογή του επόπτη ομίλου μέσα σε 
τρεις (3) μήνες από την υποβολή του αιτήματος για συζήτηση, παρέχοντας το δικαίωμα 
στον όμιλο να εκφράσει την γνώμη του, πριν λάβουν την απόφασή τους, και σε 
περίπτωση που ο Έφορος ορίζεται ως επόπτης ομίλου, διαβιβάζει την κοινή απόφαση 
στον όμιλο μαζί με πλήρη αιτιολόγηση. 

   
    (5) Σε περίπτωση που δεν ληφθεί κοινή απόφαση και συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του εδαφίου (1), ο Έφορος ασκεί τα καθήκοντα του επόπτη. 
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  (6) Τα κριτήρια που ορίζονται στα εδάφια (1) και (2) του άρθρου αυτού δυνατόν να 
εξειδικεύονται περαιτέρω με κατ' εξουσιοδότηση πράξεις της Επιτροπής.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 287 
του βασικού 
νόμου. 

14. Το άρθρο 287 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) 

αυτού, από το ακόλουθο νέο εδάφιο: 

  «(2) Σε περίπτωση που ο Έφορος είναι η αρχή εποπτείας του ομίλου, προεδρεύει του 
Σώματος Εποπτικών Αρχών που συστήνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 248 της 
Οδηγίας 2009/138/ΕΚ, στο οποίο συμμετέχουν οι εποπτικές αρχές όλων των κρατών μελών στα 
οποία εδρεύουν όλες οι θυγατρικές επιχειρήσεις και η ΕΙΟΡΑ σύμφωνα με το άρθρο 21 του 
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.1094/201· το Σώμα Εποπτικών Αρχών διασφαλίζει ότι η συνεργασία, η 
ανταλλαγή πληροφοριών και οι διαδικασίες διαβούλευσης μεταξύ των εποπτικών αρχών του 
Σώματος εφαρμόζονται αποτελεσματικά σύμφωνα με το Τέταρτο Μέρος του παρόντος Νόμου, με 
στόχο την προώθηση της σύγκλισης των αντίστοιχων αποφάσεων και δραστηριοτήτων τους∙ στο 
Σώμα συμμετέχουν και οι εποπτικές αρχές σημαντικών υποκαταστημάτων και συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων,  ωστόσο η συμμετοχή τους περιορίζεται στην επίτευξη του στόχου της 
αποτελεσματικής ανταλλαγής πληροφοριών: 

  
  Νοείται ότι,  ο  Έφορος συμμετέχει στο Σώμα Εποπτικών Αρχών ως εποπτική αρχή 

θυγατρικής επιχείρησης που εδρεύει στη Δημοκρατία και ανήκει σε όμιλο που εποπτεύεται από 
εποπτική αρχή άλλου κράτους μέλους: 

  
  Νοείται περαιτέρω ότι, ο Έφορος ως αρχή εποπτείας του ομίλου, δύναται να αποφασίζει ότι 

η αποτελεσματική λειτουργία του Σώματος Εποπτικών Αρχών δύναται να απαιτεί την εκτέλεση 
ορισμένων δραστηριοτήτων από μειωμένο αριθμό εποπτικών αρχών στο πλαίσιο του Σώματος.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 288 
του βασικού 
νόμου. 

15. Το άρθρο 288 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) 

αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου (2α): 

 «(2α) Ο Έφορος ως αρχή εποπτείας του ομίλου διαβιβάζει στις ενδιαφερόμενες εποπτικές 
αρχές και στην ΕΙΟPΑ όλες τις σχετικές με τον όμιλο πληροφορίες σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 21, του εδαφίου (2) του άρθρου 52 και του άρθρου 293 του παρόντος Νόμου και ιδίως 
εκείνες που αφορούν τη νομική δομή του ομίλου, το πλαίσιο διακυβέρνησης και την οργανωτική 
δομή του ομίλου.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 299 
του βασικού 
νόμου. 

16. Το εδάφιο (9) του άρθρου 299 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος 

αυτού, αμέσως μετά το σημείο της τελείας, της ακόλουθης νέας πρότασης: 

 «Στην περίπτωση αυτή, τα καθήκοντα επόπτη ομίλου ασκούνται από τον οιονεί επόπτη 
ομίλου.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 327 
του βασικού 
νόμου. 

17. Το άρθρο 327 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (2) 

αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 «(3) Ασφαλιστική επιχείρηση μεριμνά ώστε σε περίπτωση που σύμφωνα με τις διατάξεις του 
εδαφίου (1), απαιτήσεις που ενδέχεται να προηγηθούν των απαιτήσεων εξ ασφαλίσεως και οι 
οποίες έχουν καταχωρηθεί στους λογαριασμούς της ασφαλιστικής επιχείρησης, να αντιστοιχούν, 
ανά πάσα στιγμή και ανεξαρτήτως δυνατής εκκαθάρισης, σε στοιχεία του ενεργητικού.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 328 
του βασικού 
νόμου. 

18. Το άρθρο 328 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το εδάφιο (4) 

αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου: 

 «(4α) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 327, σε περίπτωση εκκαθάρισης της 
ασφαλιστικής επιχείρησης, σε σχέση με τα στοιχεία του ενεργητικού εφαρμόζονται οι διατάξεις 
των άρθρων 336, 337 ή 338 του παρόντος Νόμου σε περίπτωση που-   

   
  (i) Tο στοιχείο του ενεργητικού, το οποίο χρησιμοποιείται για την κάλυψη τεχνικών 

προβλέψεων, είναι βεβαρημένο με εμπράγματο δικαίωμα υπέρ πιστωτού ή τρίτου, 
χωρίς να πληρούνται οι όροι που καθορίζονται στο εδάφιο (4)∙ 

 
(ii) το εν λόγω στοιχείο του ενεργητικού είναι αντικείμενο επιφύλαξης κυριότητας υπέρ 

πιστωτή ή τρίτου∙ ή 
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(iii) πιστωτής έχει δικαίωμα να ζητήσει τον συμψηφισμό της απαιτήσεώς του έναντι της 

απαιτήσεως της ασφαλιστικής επιχείρησης.». 
  
Τροποποίηση 
του άρθρου 343 
του βασικού 
νόμου. 

19.  Το εδάφιο (4) του άρθρου 343 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο τέλος 

αυτού, αμέσως μετά το σημείο της τελείας, της ακόλουθης νέας πρότασης: 

 «Οι εξουσίες αυτές δεν περιλαμβάνουν δικαίωμα χρήσης βίας ούτε δικαίωμα λήψης 
απόφασης επί νομικών διαδικασιών ή διαφορών.». 

  
Τροποποίηση 
του άρθρου 395 
του βασικού 
νόμου. 

20.  Το άρθρο 395 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στο εδάφιο (5) αυτού, 

της λέξης «επιβάλλεται» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «δύναται να επιβληθεί», τη διαγραφή του 
κόμματος αμέσως μετά τη λέξη Νόμου (τέταρτη γραμμή) και την αντικατάσταση της φράσης «καθώς 
επίσης» (τέταρτη γραμμή) με τη φράση  «ή / και». 

  
Τροποποίηση 
του βασικού 
νόμου με την 
προσθήκη νέου 
άρθρου. 

21.  Ο βασικός νόμος τροποποιείται με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 418 του ακόλουθου 

νέου άρθρου: 

 «418Α. Μετά από αίτηση των επιχειρήσεων ασφάλισης Γενικής Φύσεως που πληρούν τις 
απαιτήσεις που ορίζονται στο Μέρος ΙΙ, Έκτο Κεφάλαιο, Τμήματα 2, 4 και 5, ο Έφορος καταργεί 
τα περιοριστικά μέτρα, όπως τις υποθήκες, καταθέσεις ή εγγυήσεις.». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


