
ΤΥΠΟΣ Ε.Α.12(β) 
 

O ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

----------------------------------------- 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ NOMIKΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ/ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ/ΑΥΞΗΣΕΙ ΕΙΔΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΕΙ/ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ/ΑΥΞΗΣΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ 

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ/ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
1. Επωνυμία νομικού προσώπου στην οποία αφορά η ειδική συμμετοχή. 
 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
2.  Επωνυμία και εμπορική επωνυμία του  προτεινόμενου νομικού προσώπου. (Να επισυναφθεί πιστοποιητικό 

σύστασης).    
 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
3. Διεύθυνση Κεντρικών Γραφείων, αρ.τηλεφώνου,  αρ. τηλεομοιότυπου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

του προτεινόμενου νομικού προσώπου. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
4. Κυριότερες δραστηριότητες του προτεινόμενου νομικού προσώπου. Να επισυναφθούν το οργανόγραμμα και οι 

ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του τελευταίου οικονομικού έτους* και, σε περίπτωση που απαιτείται άδεια λειτουργίας, 
να αναφερθεί το είδος της άδειας καθώς και να επισυναφθεί αντίγραφο. 

 
(*Σε περίπτωση που το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο είναι νεοσύστατη επιχείρηση τότε να υποβληθεί ο αρχικός 

ισο
………………….. 

 
 
. Ποσοστό έμμεσης συμμετοχής που το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο προτίθεται να κατέχει/αυξήσει στο μετοχικό 

…………………………………………………………………….. 

. Να αναφερθεί κατά πόσο οι μετοχές που θα κατέχει το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο θα είναι ονομαστικές ή όχι.

. Να αναφερθούν τα πρόσωπα που άμεσα ή έμμεσα ελέγχουν το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο. [Υποβάλλεται 

….. 

. Να αναφερθεί κατά πόσο το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο κατέχει τουλάχιστον 5%, άμεση ή έμμεση, 
συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο τραπεζών, ΕΠΕΥ, χρηματιστηριακών επιχειρήσεων, ασφαλιστικών/αντασφαλιστικών 

λογισμός, εάν δεν υπάρχουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του τελευταίου οικονομικού έτους). 
       …………………………………………………………………………………………………………………

5
κεφάλαιο της ασφαλιστικής/ αντασφαλιστικής επιχείρησης.  

       ………………………………………………………………
 
 
6
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
7

ξεχωριστό έντυπο με τα προσωπικά στοιχεία κάθε προσώπου - Τύποι 12(α) ή και 12(β) αναλόγως της περίπτωσης]. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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επιχειρήσεων και άλλων επιχειρήσεων και εάν ναι, να δοθούν λεπτομέρειες (περιλαμβανομένου και κατά πόσο η 
επιχείρηση είναι εισηγμένη σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο). 

       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

στενοί δεσμοί, τότε θα πρέπει να δοθούν λεπτομέρειες. 

………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

0. Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και πλήρες Βιογραφικό Σημείωμα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του 
Ανώτερου Εκτελεστικού Λειτουργού, του Γενικού Διευθυντή και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που λόγω της φύσης των 

α καθώς και λεπτομέρειες για την επαγγελματική πείρα τους).  

 
πά  να: 

ικό λευκού ποινικού μητρώου σύμφωνα με τον Κανονισμό 15.  Σε αντίθετη περίπτωση, αν 
οπ  πιο πάνω πρόσωπα καταδικάστηκε ποτέ για πλαστογραφία, κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, τοκογλυφία, 
αισχροκέρδεια, εκβίαση, δωροδοκία, λαθρεμπορία, απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, φόνο εκ προμελέτης, 

οβλέπεται από τον Κανονισμό 15]. 

 (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του 
Νό υ). 

) αναφερθεί κατά πόσο:   
 

ενώπιον Δικαστηρίου στην Κύπρο ή αλλού, αστική/ποινική υπόθεση σε σχέση με το 
χρηματο ήποτε άλλη ποινική υπόθεση,       

       ……………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
9. Εάν υπάρχουν μεταξύ του προτεινόμενου νομικού προσώπου και της ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης 

 
       …………………………………………………………
  
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
1

καθηκόντων που ασκεί δύναται να επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων ή την όλη πολιτική του προτεινόμενου νομικού 
προσώπου. 

 
(Σημ.: Στο Βιογραφικό Σημείωμα, θα πρέπει, μεταξύ άλλων να   περιλαμβάνονται τα ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και 

άλλα προσόντ
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

11. Για το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο και για το καθένα από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο σημείο (10) πιο
νω
 
(α) υποβληθεί : 
 
(i) πιστοποιητ
οδήποτε από ταοι

ανθρωποκτονία, βιασμό, αδικήματα ηθικής αισχρότητας ή άλλα συναφή προς τα ανωτέρω ποινικά αδικήματα, να 
παρασχεθούν τα στοιχεία που συνιστούν το αδίκημα καθώς και η ποινή που επιβλήθηκε από το Δικαστήριο (όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου). 

[Σημ.:(1) Σύμφωνα με τους περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Κανονισμούς του 2015, τα πιο πάνω αδικήματα 
δύναται να λαμβάνονται υπόψη]. 

[Σημ.:(2) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε από τα πιο πάνω πρόσωπα διέμενε σε χώρα άλλη από τη χώρα 
υπηκοότητας του, κατά τα τελευταία πέντε έτη, τότε να υποβληθεί πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου από τη 
χώρα/(ες) όπου διέμενε, όπως πρ

 
(ii) βεβαίωση μη πτώχευσης,  σύμφωνα με τον Κανονισμό 15 ή σχετική δήλωση αν  οποιοδήποτε από τα πιο πάνω 

πρόσωπα κηρύχθηκε  οποτεδήποτε σε πτώχευση και δεν αποκαταστάθηκε
μο
  

 
(β

(i) εκκρεμεί εναντίον τους, 
οικονομικό τομέα ή οποιαδ
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(ii) είναι εγκεκριμένα ή είχαν στο παρελθόν εγκριθεί ή απορριφθεί (α) από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ή από την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Κύπρου για απόκτηση ειδικής συμμετοχής σε τράπεζα, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυμα ή 
επι

οπή Κεφαλαιαγοράς της 
Κύπρου ή από άλλη αρχή του χρηματοπιστωτικού τομέα άλλου κράτους της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας, ή αποτελεί  αντικείμενο 
ανα

η ή άλλη συναφή 
επιχείρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, της οποίας επιχείρησης η άδεια ανακλήθηκε για σοβαρή παραβίαση των 
υποχρεώσεών

ρο ή αλλού και κατά πόσο 
καταδικάστηκαν για οποιοδήποτε αδίκημα,   

……………………………………………………………………………………….. 

i) τους έχει ανασταλεί το δικαίωμα άσκησης εργασίας ή επαγγέλματος, για το οποίο απαιτείται η κατοχή άδειας, 
εγγραφής ή άλλης έγκρισης, στην Κύπρο ή αλλού,  

……………………………………………………………………………….. 

ii) έχουν παυθεί ή  αποβληθεί από επαγγελματικό σώμα ή εάν τους έχει  απαγορευτεί ή ανασταλεί το δικαίωμα 
άσκησης εργασίας ή επαγγέλματος, για το οποίο απαιτείται η κατοχή άδειας, εγγραφής ή άλλης έγκρισης, στην Κύπρο ή 
αλλ

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

iii) έχουν προβεί, στην Κύπρο ή αλλού, σε συμβιβασμό με τους πιστωτές τους ή παρέλειψαν να πληρώσουν εντός 
ενό έτους ποσό προς πιστωτή ή πιστωτές που επιδικάστηκε με απόφαση του Δικαστηρίου  ή υπόκεινται  σε διαδικασία 
πτώ

 δοθούν λεπτομέρειες.    
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

12. Ποιά είναι τα άμεσα καθώς και τα μεσοπρόθεσμα σχέδια του προτεινόμενου νομικού προσώπου για την 
ασφαλιστική/αντασφαλιστική, να δοθούν λεπτομέρειες.  

………………………………………………………………………….. 
     …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

χείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ή (β) από εποπτική αρχή της Ε.Ε. ή τρίτης χώρας,  
 
(iii) τους έχει επιβληθεί οποιαδήποτε ποινή από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, την Επιτρ

φοράς αναφορικά με κατηγορίες που σχετίζονται με την παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,   
 
(iv) κατείχαν προηγουμένως ειδική συμμετοχή ή θέση, σε ασφαλιστική ή αντασφαλιστική επιχείρησ

 της, και να δοθούν πλήρεις λεπτομέρειες και στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι τα πιο πάνω πρόσωπα δεν 
συναίνεσαν ή συνέπραξαν στην παραβίαση (όπως προβλέπεται από το άρθρο 44 του Νόμου), 

 
(v) κατείχαν σε επιχείρηση στην Κύπρο  ειδική συμμετοχή ή θέση σε επιχείρηση στην Κύπ

       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
(v

       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       ……………………………………………………
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
(v

ού,  
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
       …
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
(v
ς 
χευσης,  

 
εάν ναι, να
  
       ……………………………………
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

 
       …………………………………………………………
  
       …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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(επωνυμία Γενικού Διευθυντή / Γραμματέα του προτεινόμενου νομικού  προσώπου)* 
 

.......................................... (επωνυμία 
ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης)* είναι αληθινές και ορθές και αναλαμβάνω να ειδοποιώ την

 σκόπιμο, σε 
προσωπική συνέντευξη για σκοπούς αξιολόγησης της αίτησής μας για σκοπούς αύξησης/απόκτησης ειδικής συμμετοχής.       

Ημερομηνία .....................................     Υπογραφή ............................................................................ 
              

      

ιστοποιώ ότι ο /η  ............................................................................................................................................................. 
                                      (ονοματεπώνυμο Γενικού Διευθυντή /Γραμματέα προτεινόμενου νομικού προσώπου)*                   

 
πληροφορίες που παρασχέθηκαν από τον/την ................................................ (ονοματεπώνυμο Γενικού Διευθυντή 

Ημερομηνία.....................       Υπογραφή ............................................................................................ 
                                                                                 (Γενικός Διευθυντής / Γραμματέας 

 

                                        

* Ν εται. 

Εγώ  ο/η................................................................................................................. 

πιστοποιώ ότι οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από εμένα προς την .........
 

........................................ (επωνυμία ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής επιχείρησης)* και τον Έφορο Ασφαλίσεων για 
οποιαδήποτε αλλαγή σε σχέση με τις πληροφορίες που έχω δώσει. Εξουσιοδοτώ τον Έφορο Ασφαλίσεων να ζητήσει 
πληροφορίες από την Αστυνομία Κύπρου ως προς την ύπαρξη καταδίκης / καταδικών εναντίον του προτεινόμενου νομικού 
προσώπου. Εξουσιοδοτώ την Αστυνομία Κύπρου να δώσει στον Έφορο Ασφαλίσεων βεβαίωση ότι το εν λόγω προτεινόμενο 
νομικό πρόσωπο δεν έχει καταδικαστεί  στην Κύπρο ή αλλού, ή κατάλογο με τις δικαστικές υποθέσεις εναντίον του, για τις 
οποίες είτε καταδικάστηκε είτε δεν καταδικάστηκε, είτε ολοκληρώθηκαν είτε εκκρεμούν, στην Κύπρο και αλλού. Εξουσιοδοτώ 
επίσης,  τον Έφορο Ασφαλίσεων να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου ή του εξωτερικού όλες τις πληροφορίες που 
θα κρίνει αναγκαίες, για επιβεβαίωση των πληροφοριών και στοιχείων που εμπεριέχονται στον παρόντα Τύπο. 

 
Δεν φέρω ένσταση και δίνω την συγκατάθεσή μου να μας καλέσει ο Έφορος Ασφαλίσεων, εάν κριθεί

 
 

                                                         Πλήρες ονοματεπώνυμο ...................................................... 
 
 
Π
     
 

έχει δώσει προσωπικά τις πιο πάνω πληροφορίες και υπέγραψε το έντυπο αυτό στην παρουσία μου και ότι όλες οι

/Γραμματέα προτεινόμενου νομικού προσώπου)* στην....................................................... (επωνυμία 
ασφαλιστικής/αντασφαλιστικής επιχείρησης)* σε σχέση με το προτεινόμενο νομικό πρόσωπο είναι αληθινές και ορθές και ότι 
υποστηρίζουν την άποψή μας ότι το εν λόγω προτεινόμενο νομικό πρόσωπο πληροί τα κριτήρια για να αποκτήσει ή/και 
αυξήσει ειδική συμμετοχή. 

 
 
 

  
                                                             της ασφαλιστικής / αντασφαλιστικής  επιχείρησης)* 

 
      Πλήρες ονοματεπώνυμο ....................................................................... 

 
α διαγραφεί ό,τι δεν εφαρμόζ
 
 


