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Ο ΠΕΡΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 

-------------------------------------------------  
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΩΣ / ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ /ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ / ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1.     Επωνυμία επιχείρησης  .............................................................. 
 
 

2.     Χώρα σύστασης της επιχείρησης .............................................................. 
 
 

3. Διεύθυνση έδρας, αρ. τηλεφώνου, αρ. 
τηλεομοιότυπου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

.............................................................. 
 
.............................................................. 
 
 

4. Διεύθυνση κεντρικών γραφείων του υποκαταστήματος 
στην Κυπριακή  Δημοκρατία, αρ. τηλεφώνου, αρ.  
τηλεομοιότυπου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  

              

.............................................................. 
 
.............................................................. 
 

5. Ονοματεπώνυμο του Προέδρου, του Διευθύνοντος 
Συμβούλου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, του 
Ανώτερου Εκτελεστικού Λειτουργού, του Γενικού Διευθυντή 
και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που λόγω της φύσης 
των καθηκόντων που ασκεί δύναται να επηρεάσει τη λήψη 
αποφάσεων ή την όλη πολιτική της ασφαλιστικής ή 
αντασφαλιστικής επιχείρησης τρίτης χώρας σύμφωνα με το 
άρθρο 44 του Νόμου. (Υποβάλλεται Βιογραφικό Σημείωμα, 
μαζί με πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου και 
πιστοποιητικό μη πτώχευσης σύμφωνα με τον Κανονισμό 
15 καθώς και δήλωση καλής οικονομικής κατάστασης) 
 

.............................................................. 
 
............................................................. 
 
.............................................................. 
 
.............................................................. 
 
.............................................................. 
 
 

6. Ονοματεπώνυμο Αντιπροσώπου στην Κυπριακή 
Δημοκρατία και οποιουδήποτε άλλου προσώπου που λόγω 
της φύσης των καθηκόντων που ασκεί δύναται να 
επηρεάσει τη λήψη αποφάσεων ή την όλη πολιτική του 
υποκαταστήματος της ασφαλιστικής ή αντασφαλιστικής 
επιχείρησης τρίτης χώρας στην Κυπριακή Δημοκρατία.  
[Σημ.: υποβάλλεται ξεχωριστό έντυπο - Τύπος Ε.Α. 4(α) για 
φυσικό πρόσωπο και για νομικό πρόσωπο οι Τύποι Ε.Α. 
4(β) και Ε.Α. 4(γ)]  

 

.............................................................. 
 
.............................................................. 
 
 
.............................................................. 
 
 

7. Ονοματεπώνυμο / επωνυμία φυσικού / νομικού 
προσώπου στο οποίο ανατίθεται οποιαδήποτε λειτουργία 
της επιχείρησης στο πλαίσιο του συστήματος 
διακυβέρνησης σε περίπτωση εξωπορισμού, διεύθυνση, 
αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεομοιότυπου και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

.............................................................. 
 
.............................................................. 
 
............................................................... 

8. Ονοματεπώνυμο του αναλογιστή του 
υποκαταστήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία που 
διορίζεται βάσει του άρθρου 90 του Νόμου, τα προσόντα 

.............................................................. 
 
.............................................................. 
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του (ακαδημαϊκά, επαγγελματικά και επαγγελματική πείρα 
σύμφωνα με τον Κανονισμό 17), διεύθυνση, αρ. τηλεφώνου, 
αρ. τηλεομοιότυπου και  διεύθυνση ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου 

 
 

 
.............................................................. 
 
 

9.  Επωνυμία του εξωτερικού ελεγκτικού του οίκου του 
υποκαταστήματος στην Κυπριακή Δημοκρατία, διεύθυνση, 
αρ. τηλεφώνου, αρ. τηλεομοιότυπου και διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 

.............................................................. 
 
.............................................................. 
 
 

 10. Χώρες στις οποίες η επιχείρηση ασκεί ασφαλιστικές 
/ αντασφαλιστικές εργασίες 

  
 

.............................................................. 
 
.............................................................. 
 

 
11.   Κλάδοι στους οποίους αφορά η αίτηση. 
 
 
 

.............................................................. 
 
.............................................................. 
 

  
Υπογραφή:........................................................................... (Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου) 
 
Πλήρες Ονοματεπώνυμο ................................................................................................................. 
 
Υπογραφή:.................................................................................. (Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου) 
  
Πλήρες Ονοματεπώνυμο .................................................................................................................. 
  
Υπογραφή:................................................................ (Αντιπρόσωπος στην Κυπριακή Δημοκρατία) 
  
Πλήρες Ονοματεπώνυμο .................................................................................................................... 

 
   

Ημερομηνία .................................. 
 
 

*Σε περίπτωση οποιασδήποτε αλλαγής η επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει εκ νέου αίτηση καταβάλλοντας τα 
τέλη, όπου αυτά απαιτούνται με βάση τον Κανονισμό 10.  

 
 


