
Πρόσφατες τροποποιήσεις βασικών νόμων σε σχέση με το 
Τραπεζικό και Ασφαλιστικό Δίκαιο 

Φεβρουάριος 2019

Στις 19/12/2018 δημοσιευτήκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, και συνεπώς τέθηκαν σε 
ισχύ, τρεις νέοι τροποποιητικοί νόμοι:

Α. Ο Τροποποιητικός Νόμος 159(1)/2018 που αφορά στον Περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου 
Φορέα Εξώδικης Επίλυσης Διαφορών Χρηματοοικονομικής Φύσης Νόμο του 2010.

Με την τροποποίηση αυτή συμπεριλαμβάνονται πλέον στον όρο «χρηματοοικονομική επιχείρηση» και πρόσωπα τα 
οποία λειτουργούν στη Δημοκρατία σύμφωνα με άδεια λειτουργίας χορηγηθείσα από αρμόδια εποπτική αρχή 
δυνάμει του Περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και για Συναφή Θέματα Νόμο.

Ακολούθως, με την δεύτερη τροποποίηση προστέθηκε μια επιπλέον κατηγορία καταναλωτή που μπορεί να 
προσφύγει στο Χρηματοοικονομικό Επίτροπο, ήτοι αυτού του οποίου η πιστωτική διευκόλυνση πωλήθηκε και/ή 
εξαγοράσθηκε από τρίτα πρόσωπα δυνάμει των διατάξεων του περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και 
για Συναφή Θέματα Νόμου του 2015.

Τέλος, η τρίτη τροποποίηση αφορά στην εισαγωγή πρόνοιας ότι καταναλωτής ο οποίος υπέβαλε το παράπονο του για 
εξαγορασθείσα πιστωτική διευκόλυνση πριν την τροποποίηση της νομοθεσίας με τον Ν. 159(Ι)/2019, ήτοι πριν 
διευρυνθούν οι κατηγορίες των καταναλωτών και η ερμηνεία της χρηματοοικονομικής επιχείρησης, θα λογίζεται για 
σκοπούς εξέτασης του παραπόνου του ότι το έχει υποβάλει μετά την έναρξη του Ν. 159(Ι)/2019, προφανώς για να 
μπορεί να τύχει εξέτασης το παράπονό του.

Οι εν λόγω τροποποιήσεις έγιναν ώστε να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των καταναλωτών και να μπορούν να 
προσφύγουν στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο τα πρόσωπα των οποίων οι πιστωτικές τους διευκολύνσεις 
πωλήθηκαν / εξαγοράσθηκαν από τρίτα πρόσωπα δυνάμει του Περί Αγοραπωλησίας Πιστωτικών Διευκολύνσεων και 
για Συναφή Θέματα Νόμου του 2015.

Β. Τροποποιητικός Νόμος 153(1)/2018 που αφορά στον Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμο του 1997

Με την πρώτη τροποποίηση προστέθηκε, μεταξύ άλλων, ως όρος ο Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων).

Περαιτέρω, το άρθρο 29 του νόμου που αφορά στο τραπεζικό απόρρητο που πρέπει να τηρείται από το πιστωτικό 
ίδρυμα σε σχέση με τους λογαριασμούς των πελατών του και στο πότε αυτό ουσιαστικά μπορεί να ‘αρθεί’, 
τροποποιήθηκε ούτως ώστε να διασαφηνίζεται ότι η παροχή πληροφοριών αναφορικά με λογαριασμούς πελατών 
του γίνεται μόνο όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο απαριθμώντας τις περιπτώσεις αυτές. Σύμφωνα με την εν λόγω 
τροποποίηση, είναι αναγκαία η παροχή πληροφοριών για, μεταξύ άλλων, την κατάλληλη αξιολόγηση του 
Αδειοδοτημένου Πιστωτικού Ιδρύματος (ΑΠΙ) σε περιπτώσεις εμπορικών πράξεων συμπεριλαμβανομένων και 
μελλοντικών εμπορικών πράξεων, την ανάθεση από το ΑΠΙ εργασιών ή/και υπηρεσιών ή/και δραστηριοτήτων σε 
συνεργάτη, ή/και την αγορά ή/και την απόκτηση από το ΑΠΙ προϊόντων ή/και υπηρεσιών που παρέχονται από 
συνεργάτη και την ολοκλήρωση ή/και εφαρμογή οποιασδήποτε εκ των πράξεων που αναφέρονται πιο πάνω 
νοουμένου ότι οι πληροφορίες παρέχονται στα πρόσωπα που καθορίζονται ρητά στο εν λόγω άρθρο. Επιπλέον, 
προστέθηκε και η επιφύλαξη ότι η πρόσβαση και διάθεση πληροφοριών, που αφορά τραπεζικούς λογαριασμούς 
φυσικών προσώπων, οι οποίες εμπίπτουν στην έννοια του όρου «δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» με βάση τον 
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Κανονισμού 2016/679, γίνεται μόνο σύμφωνα με τις διατάξεις του εν λόγω Κανονισμού.

Γ.  Τροποποιητικός Νόμος 155(1)/2018 που αφορά τον Περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και 
Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμο του 2016

Η τροποποίηση αυτή είχε ως στόχο την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Κανονισμού 2015/2365 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου περί της διαφάνειας των συναλλαγών χρηματοδότησης 
τίτλων και επαναχρησιμοποίησης και περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 και ειδικότερα του 
άρθρου 22 του Κανονισμού αναφορικά με τις διοικητικές κυρώσεις και λοιπά διοικητικά μέτρα που μπορεί να 
επιβάλει / λάβει η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του Νόμου αυτού, ο  Έφορος Ασφαλίσεων, ως η αρμόδια αρχή, δύναται μετά από 
σχετική γνωστοποίηση του Υπουργού Οικονομικών, να επιβάλλει διοικητικές κυρώσεις και διοικητικά μέτρα σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2015/2365 και/ή οποιαδήποτε άλλη πράξη της Ένωσης και γενικώς να εφαρμόζει τις πράξεις 
της Ένωσης που αφορούν στα πρόσωπα που εποπτεύονται από αυτόν. 

Αγγέλα Χριστοδούλου
Δικηγόρος
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