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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 41(Ι)/2018
Αρ. 4652, 21.5.2018
Ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής
Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 41(Ι) του 2018
Ο ΠΕΡΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2018
Προοίμιο.

Για σκοπούς, μεταξύ άλλων-

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 173,
12.6.2014,
σ. 149∙
L 212,
18.7.2014,
σ. 47∙
L 309,
30.10.2014,
σ. 37.

(α)

Oρθότερης εναρμόνισης με τα Άρθρα 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11 και 14 της πράξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης Απριλίου 2014, περί των συστημάτων εγγύησης των καταθέσεων», ως διορθώθηκε
και

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 173,
12.6.2014,
σ. 190.

(β)

ορθότερης εναρμόνισης με τα Άρθρα 1, 2, 105 και 110 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης
με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης
Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών
ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ
του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ,
2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ.
648/2012»,

H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
5(Ι) του 2016.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και
Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018 και θα διαβάζεται
μαζί με τον περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων
Ιδρυμάτων 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 Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων
και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμοι του 2016 και 2018.
2. Το εδάφιο (1) του άρθρου 2 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Mε την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά, των ακόλουθων νέων όρων και
των ορισμών τους:
“Επίσημη
Εφημερίδα
της
ΕΕ: L 176,
27.6.2013,
σ. 338∙
L 337,
23.12.2015,
σ. 35.

«Οδηγία 2013/36/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τίτλο «Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
ης
Συμβουλίου, της 26 Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόσβαση στη
δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για
την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των
οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε τελευταία
από την Οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
ης
Συμβουλίου της 25 Νοεμβρίου 2015 σχετικά με υπηρεσίες πληρωμών
στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των οδηγιών 2002/65/ΕΚ,
2009/110/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010
και την κατάργηση της οδηγίας 2007/64/ΕΚ˙

Επίσημη
Εφημερίδα
της
ΕΕ: L 173,
12.6.2014,
σ. 190.

«Οδηγία 2014/59/ΕΕ» σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
ης
Συμβουλίου της 15 Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την
ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων
επενδύσεων και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του
Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 2004/25/ΕΚ,
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2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ,
καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012∙
«πιστωτικό ίδρυμα» -

(β)

(α)

αναφορικά με τα άρθρα 11 και 14 του παρόντος Νόμου, έχει την
έννοια που αποδίδεται στον όρο «ίδρυμα» από το Άρθρο 4,
παράγραφος 1, σημείο 1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
εκτός των οντοτήτων που αναφέρονται στο Άρθρο 2,
παράγραφος 5 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ∙

(β)

αναφορικά με τα άρθρα 4(α)(i), 9(2), 9(3), 10(1)(α) και σε
οποιεσδήποτε άλλες αναφορές του παρόντος Νόμου, έχει την
έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το Άρθρο 4,
παράγραφος 1, σημείο 1) του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.”˙

με την αντικατάσταση του όρου «ιδρύματα» και του ορισμού του με τον ακόλουθο νέο
όρο και ορισμό:
“«ίδρυμα» σημαίνει (α) πιστωτικό ίδρυμα, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο (β)
.
του ορισμού του όρου «πιστωτικό ίδρυμα»

144(Ι) του 2007
106(Ι) του 2009
141(Ι) του 2012
154(Ι) του 2012
193(Ι) του 2014
8(Ι) του 2016.
87(I) του 2017.

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

(β) επιχείρηση επενδύσεων που πληροί τις προϋποθέσεις του
ορισμού του Άρθρου 4, παράγραφος 1, σημείο 2) του
Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και η οποία υπόκειται στην
απαίτηση αρχικού κεφαλαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
εδαφίου (1) του άρθρου 10 των περί Επενδυτικών Υπηρεσιών
και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμων του
2007 έως 2016, οι οποίες παρέμειναν σε ισχύ, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 104 του περί Επενδυτικών
Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών
.
Νόμου του 2017 ”

(γ)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του ορισμού του όρου «εισφορά» της λέξης
«καλυπτόμενο» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «πιστωτικό» και τη διαγραφή από την
παράγραφο (β) αυτού, της λέξης «επηρεαζόμενο» (δεύτερη γραμμή)∙

(δ)

με τη διαγραφή των όρων «επηρεαζόμενο ίδρυμα», «καλυπτόμενο ίδρυμα» και των
ορισμών τους˙ και

(ε)

με την τροποποίηση του ορισμού του όρου «μη διαθέσιμη κατάθεση με την
αντικατάσταση, στην παράγραφο (α) αυτού, της λέξης «καλυπτόμενο» (τρίτη γραμμή),
με τη λέξη «πιστωτικό» και με την αντικατάσταση, στην παράγραφο (β) αυτού, της
φράσης «καλυπτόμενου ή επηρεαζόμενου» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «πιστωτικού»
και της λέξης «καλυπτόμενου» (τρίτη γραμμή), με τη λέξη «πιστωτικού»:

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση του εδαφίου (1) αυτού,
με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

«(1) Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα κατ’αναλογίαν και
σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 2.».
Τροποποίηση
του άρθρου 4
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 4 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην υποπαράγραφο (i)
της παραγράφου (α) αυτού, της λέξης «καλυπτόμενων» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «πιστωτικών».
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Τροποποίηση
του άρθρου 9
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 9 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της λέξης «καλυπτόμενο» (πρώτη
γραμμή), με τη λέξη «πιστωτικό»∙ και

(β)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (3) αυτού, της λέξης «καλυπτόμενα» (πρώτη
γραμμή), με τη λέξη «πιστωτικά» και με την αντικατάσταση στην επιφύλαξη που
ακολουθεί, της λέξης «καλυπτόμενα» (δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «πιστωτικά».

Τροποποίηση
του άρθρου 10
του βασικού
νόμου.

6. Το άρθρο 10 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α)
του εδαφίου (1) αυτού, της λέξης «καλυπτόμενων» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «πιστωτικών».

Τροποποίηση
του άρθρου 15
του βασικού
νόμου.

7. Το άρθρο 15 του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α)
αυτού, της λέξης «επηρεαζόμενα» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «πιστωτικά».

Τροποποίηση
του άρθρου 19
του βασικού
νόμου.

Τροποποίηση
του άρθρου 24
του βασικού
νόμου.

8. Το άρθρο 19 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, της λέξης
«καλυπτόμενα» (δεύτερη γραμμή) με τη λέξη «πιστωτικά»∙ και

(β)

με την αντικατάσταση στο εδάφιο (2) αυτού, της φράσης «καλυπτόμενα ή
επηρεαζόμενα» (πρώτη γραμμή) με τη λέξη «πιστωτικά» και με την αντικατάσταση στην
επιφύλαξη που ακολουθεί, της φράσης «καλυπτόμενο ή επηρεαζόμενο» (πρώτη
γραμμή), με τη λέξη «πιστωτικό».

9. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «καλυπτόμενα ή επηρεαζόμενα»
(δεύτερη γραμμή)∙ και

(β)

με την προσθήκη, στο τέλος του εδαφίου (2) αυτού, μετά τη λέξη «Νόμο», της
ακόλουθης φράσης:

Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
11.2.2016
18.3.2016.
Τροποποίηση
του άρθρου 28
του βασικού
νόμου.

«και ενημερώνει την ΕΑΤ σχετικά με την ύπαρξη και το περιεχόμενο
των συμφωνιών αυτών˙ εάν το ΣΕΚ δεν μπορεί να καταλήξει σε
συμφωνία ή εάν προκύψει διαφορά με άλλο σύστημα εγγύησης
καταθέσεων ως προς την ερμηνεία μιας συμφωνίας, έκαστο των μερών
μπορεί να παραπέμψει το θέμα στην ΕΑΤ σύμφωνα με το Άρθρο 19
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010˙ η απουσία τέτοιων συμφωνιών
δεν επηρεάζει τις απαιτήσεις καταθετών σύμφωνα με τις διατάξεις του
εδαφίου (1) του άρθρου 27 του παρόντος Νόμου ή των πιστωτικών
ιδρυμάτων που αναφέρονται στην παράγραφο 4 του Κανονισμού 19
των περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης
Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών.».

10. Το άρθρο 28 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως:

(α)

Με τη διαγραφή στο εδάφιο (1) αυτού, της φράσης «καλυπτόμενο ή επηρεαζόμενο»
(πρώτη γραμμή)∙

(β)

με τη διαγραφή στην παράγραφο (β) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «καλυπτόμενο
ή επηρεαζόμενο» (πρώτη γραμμή)∙
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(γ)

με τη διαγραφή στην παράγραφο (γ) του εδαφίου (1) αυτού, της φράσης «καλυπτόμενο
ή επηρεαζόμενο» (πρώτη γραμμή)∙

(δ)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) αυτού, της λέξης
«καλυπτόμενου» (τρίτη γραμμή) και της λέξης «καλυπτόμενο» (πέμπτη γραμμή), με τις
λέξεις «πιστωτικού» και «πιστωτικό», αντίστοιχα∙

(ε)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (β) του εδαφίου (2) αυτού, της λέξης
«καλυπτόμενο» (πρώτη και δεύτερη γραμμή), με τη λέξη «πιστωτικό», αντίστοιχα˙ και

(στ)

με την αντικατάσταση στην παράγραφο (α) του εδαφίου (3) αυτού, της λέξης
«καλυπτόμενου» (πρώτη γραμμή), με τη λέξη «πιστωτικού».

Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

