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ΟΔΗΓΟΣ ΠΙΣΤΩΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Στις 10/05/2022, μετά από σχετική αίτηση της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών 

μέσω του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, εκδόθηκε διάταγμα εκκαθάρισης της 

Liberty Life Insurance Public Company Ltd (υπό Εκκαθάριση) (η «Εταιρεία») από το 

Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, δια του οποίου ο κ. Μάριος Α. Παναγή διορίστηκε 

εκκαθαριστής (ο «Εκκαθαριστής») στην Εταιρεία.  

Σύμφωνα με το διάταγμα, κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης της Εταιρείας θα ακολουθηθούν 

οι σχετικές πρόνοιες τόσο των περί Ασφαλιστικών και Αντασφαλιστικών Εργασιών και 

Άλλων Συναφών Θεμάτων Νόμων 2016-2021 (ο «Ειδικός Νόμος»), ως επίσης και του περί 

Εταιρειών Νόμου Κεφ.113 σε όποιο βαθμό αυτές δεν συγκρούονται με τον Ειδικό Νόμο.  

Ο πιο κάτω οδηγός ετοιμάστηκε από τον Εκκαθαριστή καθαρά και μόνο για σκοπούς 

διευκόλυνσης, ούτως ώστε οι πιστωτές να κατανοήσουν την κατάσταση στην οποία 

περιήλθε η Εταιρεία ως επίσης και μέρος της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί. Δεν 

αποτελεί καθ’ οποιοδήποτε τρόπο νομική συμβουλή ή δεσμευτικό έγγραφο ή έγγραφο στο 

οποίο μπορεί οποιοσδήποτε να στηριχθεί χωρίς να λάβει νομική ή άλλη συμβουλή, και 

ούτε υποκαθιστά νομική συμβουλή την οποία οι πιστωτές και γενικά τα ενδιαφερόμενα 

μέρη δύνανται να λάβουν.      

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΣΕ ΙΣΧΥ  
Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ειδικού Νόμου, η εκκαθάριση της Εταιρείας δεν επάγεται τον 
τερματισμό των υφιστάμενων ασφαλιστηρίων συμβολαίων ασφάλισης Ζωής, καθώς οι 
εργασίες της ασφάλισης Ζωής συνεχίζονται, εκτός εάν διατάξει άλλως πως το Δικαστήριο. 

Αν είστε κάτοχος ασφαλιστηρίου συμβολαίου της Εταιρείας το οποίο βρισκόταν σε ισχύ κατά 

την ημέρα δημοσίευσης του Διατάγματος Εκκαθάρισης στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας, στις 03/06/2022, δεν απαιτείται η Επαλήθευση Χρέους στο παρόν 

στάδιο.  

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Είμαι  
ασφαλισμένος 
στην Εταιρεία  
όπως αναφέρεται 
πιο πάνω. Τι 
γίνεται με το 
συμβόλαιο μου;  

Συνεχίζει να βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την έλευση γεγονότος που 
να το τερματίζει όπως: 

1. Απόφαση δικαστηρίου  
2. Για επενδυτικά συμβόλαια: υποβολή αίτησης από μέρος 

σας για εξαγορά. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να 
προχωρήσετε με σχετική αίτηση τότε θα πρέπει να 
ακολουθήσετε την διαδικασία που αναφέρετε στο 
Μέρος Β πιο κάτω. 

3. Απλή Ασφάλεια (term): σταματήσετε την καταβολή 
ασφαλίστρων ως προνοούν οι όροι συμβολαίων. 

 

 
 

Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ  
Αν είστε πιστωτής που διεκδικεί την αξία εξαγοράς του συμβολαίου του δυνάμει αίτησης 

εξαγοράς επενδυτικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου που υποβλήθηκε πριν την 10η Μαΐου 

2022, ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος εκκαθάρισης, μπορείτε να συμβουλευθείτε τον 

πιο κάτω πίνακα. 
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ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Η αίτηση εξαγοράς μου 
έγινε πριν την 10η Μαΐου  
2022 και δεν έχει 
διεκπεραιωθεί ακόμα από 
την Εταιρεία. 

Θα πρέπει να ενημερωθείτε για την ολοκλήρωση 
διεκπεραίωσης από τους Λειτουργούς της Εταιρείας ως επίσης 
και για τον τελικό υπολογισμό της αξίας εξαγοράς του 
συμβολαίου σας. 
 

Ακολούθως θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που 
αναφέρεται πιο κάτω στο σημείο 2.  

2. Παρά το ότι η αίτηση 
εξαγοράς του 
ασφαλιστηρίου 
συμβολαίου μου έχει 
διεκπεραιωθεί, η  Εταιρεία 
συνεχίζει να μου οφείλει 
το σύνολο ή μέρος της 
αξίας εξαγοράς του. 

Θα πρέπει να υποβάλετε προς τον Εκκαθαριστή Επαλήθευση 
Χρέους ως απαιτεί η νομοθεσία. 
  

Η Επαλήθευση Χρέους σχετικά με την απαίτηση σας θα πρέπει 
να γίνει εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του Διατάγματος 
Εκκαθάρισης (03/06/2022), είτε προσωπικά είτε μέσω 
αντιπροσώπου σας.  

Μετά από δεόντως αιτιολογημένο αίτημα πιστωτή, η 
προθεσμία των τριάντα πέντε (35) ημερών δύναται να 
παραταθεί από τον Εκκαθαριστή. 

Η Επαλήθευση Χρέους υποβάλλεται στον Εκκαθαριστή της 
Εταιρείας σε καθορισμένο έντυπο και (όπου χρειάζεται) 
συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και 
τεκμήρια που να δικαιολογούν την απαίτησή σας.  

  
Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την Επαλήθευση Χρέους 
μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-
sc49fc7185-5234-475b-b104-54f40cd088fc.html 

  

3.    Που βρίσκω το έντυπο 
για την Επαλήθευση 
Χρέους; 

Βρίσκεται ηλεκτρονικά στον πιο κάτω σύνδεσμο με τίτλο 
"Επαλήθευση Χρέους για Εκκαθαρίσεις": 

http://www.meci.gov.cy/meci/insolvency.nsf/All/832D0105B0
8E41A9C2257F49003D62C6?OpenDocument 
ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: 
https://www.libertylife.com.cy/files/entypo-epalithefsis-
xreous.pdf  
  

4. Πως υποβάλλω την 
Επαλήθευση Χρέους 

1. Ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Εκκαθαριστή 
Liberty Life Insurance Plc (in Liquidation) 
Ταχυδρομική Θυρίδα 25595 
CY-1310 Λευκωσία, Κύπρος  
2. Κατ’ ιδίαν στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Eκκαθαριστή 
Liberty Life Insurance Plc (in Liquidation) 
Μνασιάδου 10, ELMA HOUSE, 5ος  Όροφος, 
1065, Λευκωσία, Κύπρος 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc49fc7185-5234-475b-b104-54f40cd088fc.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc49fc7185-5234-475b-b104-54f40cd088fc.html
http://www.meci.gov.cy/meci/insolvency.nsf/All/832D0105B08E41A9C2257F49003D62C6?OpenDocument
http://www.meci.gov.cy/meci/insolvency.nsf/All/832D0105B08E41A9C2257F49003D62C6?OpenDocument
https://www.libertylife.com.cy/files/entypo-epalithefsis-xreous.pdf
https://www.libertylife.com.cy/files/entypo-epalithefsis-xreous.pdf
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Γ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ 
Αν είστε πιστωτής που διεκδικεί αποζημιώσεις από την Εταιρεία δυνάμει ασφαλιστικού 

γεγονότος που δημιουργεί δικαιώματα προς όφελος σας, μπορείτε να συμβουλευθείτε τον 

πιο κάτω πίνακα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Η απαίτηση μου δεν 
έχει διεκπεραιωθεί 
ακόμα από την Εταιρεία. 

Θα πρέπει να συνεργαστείτε με τους Λειτουργούς της Εταιρείας 
προσκομίζοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
ολοκλήρωση διεκπεραίωσης της απαίτησης σας. 

Ακολούθως θα πρέπει να ακολουθήσετε τη διαδικασία που 
αναφέρεται πιο κάτω στο σημείο 2.  

2. Παρά το ότι η 
απαίτηση μου που 
πηγάζει από το 
ασφαλιστήριο συμβόλαιο  
έχει διεκπεραιωθεί, η  
Εταιρεία συνεχίζει να 
οφείλει το σύνολο ή 
μέρος του ποσού το 
οποίο αναγνώρισε ως 
οφειλή. 

Θα πρέπει να υποβάλετε προς τον Εκκαθαριστή Επαλήθευση 
Χρέους ως απαιτεί η νομοθεσία. 
 

Η Επαλήθευση Χρέους σχετικά με την απαίτηση σας θα πρέπει 
να γίνει εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του Διατάγματος 
Εκκαθάρισης (03/06/2022), είτε προσωπικά είτε μέσω 
αντιπροσώπου σας.  

Μετά από δεόντως αιτιολογημένο αίτημα πιστωτή, η προθεσμία 
των τριάντα πέντε (35) ημερών δύναται να παραταθεί από τον 
Εκκαθαριστή 

Η Επαλήθευση Χρέους υποβάλλεται στον Εκκαθαριστή της 
Εταιρείας σε καθορισμένο έντυπο και (όπου χρειάζεται) 
συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και 
τεκμήρια που να δικαιολογούν την απαίτησή σας.    

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την Επαλήθευση Χρέους 
μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-
sc49fc7185-5234-475b-b104-54f40cd088fc.html  
 

3.    Που βρίσκω το έντυπο 
για την Επαλήθευση 
Χρέους; 

Βρίσκεται ηλεκτρονικά στον πιο κάτω σύνδεσμο με τίτλο 
"Επαλήθευση Χρέους για Εκκαθαρίσεις": 

http://www.meci.gov.cy/meci/insolvency.nsf/All/832D0105B08
E41A9C2257F49003D62C6?OpenDocument 
ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: 
https://www.libertylife.com.cy/files/entypo-epalithefsis-
xreous.pdf  
 

Πως υποβάλλω την 
Επαλήθευση Χρέους 

1. Ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Εκκαθαριστή 
Liberty Life Insurance Plc (in Liquidation) 
Ταχυδρομική Θυρίδα 25595 
CY-1310 Λευκωσία, Κύπρος  
2. Κατ’ ιδίαν στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Eκκαθαριστή 
Liberty Life Insurance Plc (in Liquidation) 
Μνασιάδου 10, ELMA HOUSE, 5ος  Όροφος, 
1065, Λευκωσία, Κύπρος 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc49fc7185-5234-475b-b104-54f40cd088fc.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc49fc7185-5234-475b-b104-54f40cd088fc.html
http://www.meci.gov.cy/meci/insolvency.nsf/All/832D0105B08E41A9C2257F49003D62C6?OpenDocument
http://www.meci.gov.cy/meci/insolvency.nsf/All/832D0105B08E41A9C2257F49003D62C6?OpenDocument
https://www.libertylife.com.cy/files/entypo-epalithefsis-xreous.pdf
https://www.libertylife.com.cy/files/entypo-epalithefsis-xreous.pdf
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Δ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ 
Αν είστε πιστωτής της Εταιρεία και η φύση της απαίτησης σας δεν εμπίπτει στις κατηγορίες 

Α μέχρι Γ πιο πάνω,  μπορείτε να συμβουλευθείτε τον πιο κάτω πίνακα. 

ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Έχω απαίτηση από 
την Εταιρεία η οποία 
δεν εμπίπτει στις 
κατηγορίες Α μέχρι Γ 
που αναλύθηκαν πιο 
πάνω 

Θα πρέπει να υποβάλετε προς τον Εκκαθαριστή Επαλήθευση 
Χρέους ως απαιτεί η νομοθεσία. 
 

Η Επαλήθευση Χρέους σχετικά με την απαίτηση σας θα πρέπει 
να γίνει εντός τριάντα πέντε (35) ημερών από την δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας του Διατάγματος 
Εκκαθάρισης (03/06/2022), είτε προσωπικά είτε μέσω 
αντιπροσώπου σας.  

Μετά από δεόντως αιτιολογημένο αίτημα πιστωτή, η προθεσμία 
των τριάντα πέντε (35) ημερών δύναται να παραταθεί από τον 
Εκκαθαριστή 

Η Επαλήθευση Χρέους υποβάλλεται στον Εκκαθαριστή της 
Εταιρείας σε καθορισμένο έντυπο και συνοδεύεται από όλα τα 
απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία και τεκμήρια που να 
δικαιολογούν την απαίτησή σας.    

Σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την Επαλήθευση Χρέους 
μπορείτε να βρείτε στον πιο κάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο: 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-
sc49fc7185-5234-475b-b104-54f40cd088fc.html  
 

3.    Που βρίσκω το έντυπο 
για την Επαλήθευση 
Χρέους; 

Βρίσκεται ηλεκτρονικά στον πιο κάτω σύνδεσμο με τίτλο 
"Επαλήθευση Χρέους για Εκκαθαρίσεις": 

http://www.meci.gov.cy/meci/insolvency.nsf/All/832D0105B08
E41A9C2257F49003D62C6?OpenDocument 
ή στην ιστοσελίδα της Εταιρείας: 
https://www.libertylife.com.cy/files/entypo-epalithefsis-
xreous.pdf  
 

Πως υποβάλλω την 
Επαλήθευση Χρέους 

1. Ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Εκκαθαριστή 
Liberty Life Insurance Plc (in Liquidation) 
Ταχυδρομική Θυρίδα 25595 
CY-1310 Λευκωσία, Κύπρος  
2. Κατ’ ιδίαν στην ακόλουθη διεύθυνση: 
Eκκαθαριστή 
Liberty Life Insurance Plc (in Liquidation) 
Μνασιάδου 10, ELMA HOUSE, 5ος  Όροφος, 
1065, Λευκωσία, Κύπρος 

 

 

 

 

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc49fc7185-5234-475b-b104-54f40cd088fc.html
http://www.cylaw.org/nomoi/enop/ind/0_113/section-sc49fc7185-5234-475b-b104-54f40cd088fc.html
http://www.meci.gov.cy/meci/insolvency.nsf/All/832D0105B08E41A9C2257F49003D62C6?OpenDocument
http://www.meci.gov.cy/meci/insolvency.nsf/All/832D0105B08E41A9C2257F49003D62C6?OpenDocument
https://www.libertylife.com.cy/files/entypo-epalithefsis-xreous.pdf
https://www.libertylife.com.cy/files/entypo-epalithefsis-xreous.pdf


LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (IN LIQUIDATION) 
 

5 
 

Για περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τις απαιτήσεις πιστωτών άλλων κρατών μελών της ΕΕ 

παρακαλώ όπως χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας πατώντας τον ηλεκτρονικό 

σύνδεσμο www.libertylife.com.cy 

 

Μάριος Α. Παναγή, υπό την ιδιότητα του Εκκαθαριστή 

Εκ μέρους και για λογαριασμό της  

LIBERTY LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LTD (Υπό Εκκαθάριση) 

 

Ο κ. Μάριος Παναγή υπό την ιδιότητα του Εκκαθαριστή, ενεργεί σαν αντιπρόσωπος της πιο πάνω υπό 

εκκαθάριση εταιρείας, δυνάμει των εξουσιών που του παρέχονται από τον διορισμό του ως Εκκαθαριστής, 

χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε προσωπική ευθύνη. 

 

 

 

http://www.libertylife.com.cy/

