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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Αρ. 3770 της 14ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

 
ΜΕΡΟΣ Ι 

 
Κανονιστικές ∆ιοικητικές Πράξεις 

 
Αριθµός 838  

 
O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ  

(ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1989 ΕΩΣ 2001) 
_________ 

∆ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 5(2) 
 

 Για σκοπούς υιοθέτησης αντίστοιχων διατάξεων µε 
την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας-  
  «Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 358/2003 της Επιτροπής, 
της 27ης Φεβρουαρίου 2003, για την εφαρµογή του 
άρθρου 81 παράγραφος 3 της συνθήκης σε ορισµένες 
κατηγορίες κάθετων συµφωνιών και εναρµονισµένων 
πρακτικών στον τοµέα των ασφαλίσεων» (ΕΕ L53 της 
27.2.2003, σελ.8), 
   Το Υπουργικό Συµβούλιο, ασκώντας τις εξουσίες 
που χορηγούνται σ΄ αυτό µε βάση το εδάφιο (2) του 
άρθρου 5 των περί της Προστασίας του Ανταγωνισµού 
Νόµων του 1989 µέχρι (Αρ. 2) του 2000, εκδίδει το 
παρόν ∆ιάταγµα. 

 Προοίµιο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
207 του 1989 
111(Ι) του 1999 
87(Ι)του 2000 
155(Ι) του 2000 

 1. Το παρόν ∆ιάταγµα θα αναφέρεται ως το περί 
Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (Συµφωνίες, Αποφάσεις 
και Εναρµονισµένες Πρακτικές στον Τοµέα των 
Ασφαλίσεων) ∆ιάταγµα του 2003. 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 Συνοπτικός τίτλος. 

 2.   Στο παρόν ∆ιάταγµα-  
 
 

 Ερµηνεία. 
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    «ασφαλιστική επιχείρηση» σηµαίνει την κυπριακή 
ασφαλιστική εταιρεία καθώς και κάθε άλλη 
επιχείρηση που έχει ως αντικείµενο την άσκηση 
ασφαλιστικών εργασιών, ανεξάρτητα από τη νοµική 
µορφή που περιβάλλεται κατά το δίκαιο που ισχύει 
στο Κράτος όπου έχει την έδρα της, και περιλαµβάνει 
και την ΄Ενωση Ασφαλιστών Λλόϋδς Λονδίνου˙ 
   «ασφαλιστικές εργασίες» σηµαίνει τις εργασίες 
ασφάλισης όπως αυτές καθορίζονται στον περί της 
Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και ΄Αλλων 
Συναφών Θεµάτων Νόµο του 2002 και σε 
οποιοδήποτε νόµο τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν˙ 
      «ασφαλιστική σύµβαση» σηµαίνει σύµβαση 
διεπόµενη από τον περί Συµβάσεων Νόµο και από 
οποιοδήποτε νόµο τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν, 
που συνάπτεται µεταξύ της ασφαλιστικής επιχείρησης 
και ενός ή περισσότερων ασφαλισµένων, ανεξάρτητα 
εάν εκδίδεται ασφαλιστήριο έγγραφο ή όχι, αναφορικά 
µε την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης σε ένα ή 
περισσότερους κλάδους, από αυτούς που 
διαλαµβάνονται στα δύο Παραρτήµατα, Πρώτο και 
∆εύτερο του περί της Ασκήσεως Ασφαλιστικών 
Εργασιών και ΄Αλλων Συναφών Θεµάτων Νόµο του 
2002 και σε οποιοδήποτε νόµο τροποποιεί ή 
αντικαθιστά αυτόν˙ 
   «εµπορικό ασφάλιστρο» σηµαίνει την τιµή που 
χρεώνεται στον αγοραστή ασφαλιστικού συµβολαίου˙ 
   «εξαίρεση» σηµαίνει την εξαίρεση από την 
εφαρµογή των διατάξεων του εδαφίου (1) του άρθρου 
4 του Νόµου, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 3 
του παρόντος ∆ιατάγµατος˙ 
   «εξοπλισµός ασφαλείας» σηµαίνει τα συστατικά και 
τον εξοπλισµό που προορίζονται για την πρόληψη και 
τον περιορισµό των ζηµιών, καθώς και τα συστήµατα 
που απαρτίζονται από τα εν λόγω στοιχεία˙ 
   «κράτος µέλος» λογίζεται το κράτος µέλος της Ε.Ε. 
ή το συµβαλλόµενο µέρος της Συµφωνίας για τον 
Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο και την Ελβετία, όπου 
έχει την έδρα της η ασφαλιστική επιχείρηση, η οποία 
καλύπτει ασφαλιστικούς κινδύνους ή ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις όπως αυτά διαλαµβάνονται στον περί της 
Ασκήσεως Ασφαλιστικών Εργασιών και ΄Αλλων 
Συναφών Θεµάτων Νόµο του 2002 και σε 
οποιοδήποτε νόµο τροποποιεί ή αντικαθιστά αυτόν˙ 
   «νέοι κίνδυνοι» σηµαίνει τους κινδύνους που δεν 
υπήρχαν προηγουµένως και των οποίων η 
ασφαλιστική κάλυψη απαιτεί τη δηµιουργία ενός 
εντελώς νέου ασφαλιστικού προϊόντος, χωρίς 
επέκταση, βελτίωση ή αντικατάσταση ενός 
υπάρχοντος ασφαλιστικού προϊόντος˙ 
   «Νόµος» σηµαίνει τους περί της Προστασίας του 
Ανταγωνισµού Νόµους του 1989 µέχρι (Αρ. 2) του 
2000 και οποιοδήποτε νόµο τροποποιεί ή αντικαθιστά 
αυτούς˙ 
   «όµιλοι αµοιβαίας αντασφάλισης» σηµαίνει τους 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35(Ι)του 2002. 
 
 
 
 
Κεφ. 149. 
22(Ι) του 1995 
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 οµίλους που συστήνονται από ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, ενδεχοµένως µε τη συνδροµή µιας ή 
περισσοτέρων επιχειρήσεων αντασφάλισης- 
   (α) για την αµοιβαία αντασφάλιση του συνόλου ή 
µέρους των υποχρεώσεων τους οι οποίες απορρέουν 
από µια συγκεκριµένη κατηγορία κινδύνων, 
   (β) επικουρικά, για την αποδοχή εξ ονόµατος και για 
λογαριασµό όλων των συµµετεχόντων, της 
αντασφάλισης της ίδιας κατηγορίας κινδύνων˙ 
   «όµιλοι συνασφάλισης» σηµαίνει τους οµίλους που 
συστήνονται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίοι- 
   (α) συµφωνούν να αναλαµβάνουν εξ ονόµατος και 
για λογαριασµό όλων των συµµετεχόντων την 
ασφάλιση µιας συγκεκριµένης κατηγορίας κινδύνων, ή 
   (β) αναθέτουν την ανάληψη και την διαχείριση της 
ασφάλισης µιας συγκεκριµένης κατηγορίας κινδύνων 
εξ ονόµατος και για λογαριασµό τους, σε µια από τις 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις, σε κοινό µεσίτη ή σε κοινό 
φορέα που δηµιουργείται για το σκοπό αυτό˙   
   «Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονοµικό Χώρο» 
σηµαίνει την Συµφωνία για τον Ευρωπαϊκό 
Οικονοµικό Χώρο που υπογράφηκε στις 2 Μαΐου 
1992 στο Οπόρτο (ΕΕ L1 της 03/01/1994, σ.3) όπως 
αυτή εκάστοτε τροποποιήθηκε- 
   «συνδεδεµένες επιχειρήσεις» σηµαίνει τις- 
   (α) επιχειρήσεις στις οποίες ένα από τα µέρη της 
συµφωνίας έχει, άµεσα ή έµµεσα- 

(i) τη δυνατότητα να ασκεί πάνω από το 
ήµισυ των δικαιωµάτων ψήφου, ή  

(ii) τη δυνατότητα να διορίζει πάνω από το 
ήµισυ των µελών του εποπτικού 
συµβουλίου, του διοικητικού 
συµβουλίου ή των οργάνων που 
εκπροσωπούν κατά νόµο την 
επιχείρηση, ή  

(iii) το δικαίωµα να διαχειρίζεται τις 
υποθέσεις της επιχείρησης˙ 

   (β) επιχειρήσεις που έχουν, άµεσα ή έµµεσα, σε ένα 
από τα µέρη της συµφωνίας, τα δικαιώµατα  ή τις 
εξουσίες που αναφέρονται στο στοιχείο (α)ֹ 
   (γ) επιχειρήσεις επί των οποίων µια επιχείρηση που 
αναφέρεται στο στοιχείο (β) έχει, άµεσα ή έµµεσα, τα 
δικαιώµατα ή τις εξουσίες που αναφέρονται στο 
στοιχείο (α)ֹ    
    (δ) επιχειρήσεις επί των οποίων ένα από τα µέρη της 
συµφωνίας µαζί µε µία ή περισσότερες από τις 
επιχειρήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία (α), (β) ή 
(γ), ή δύο ή περισσότερες από τις τελευταίες, έχουν 
από κοινού τα δικαιώµατα ή τις εξουσίες που 
αναφέρονται στο στοιχείο (α)˙ 
   (ε) επιχειρήσεις επί των οποίων έχουν από κοινού τα 
αναφερόµενα στο στοιχείο (α) δικαιώµατα ή εξουσίες- 
         (i) µέρη της συµφωνίας ή συνδεδεµένες µ΄ αυτά  

επιχειρήσεις που αναφέρονται στα στοιχεία 
(α), (β), (γ) και (δ), ή  
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 (ii) ένα ή περισσότερα από τα µέρη της 
συµφωνίας ή µία ή περισσότερες από τις 
συνδεδεµένες µ΄ αυτά επιχειρήσεις που 
αναφέρονται στα στοιχεία (α), (β), (γ) και (δ), 
και ένα ή περισσότερα τρίτα µέρη˙ 

   «συµµετέχουσες επιχειρήσεις» σηµαίνει τις 
επιχειρήσεις που συµµετέχουν σε µια συµφωνία και 
τις συνδεδεµένες µ΄ αυτές επιχειρήσεις˙ 
   «συµφωνία» σηµαίνει τη συµφωνία, απόφαση 
ένωσης επιχειρήσεων ή εναρµονισµένη πρακτική˙ 
   «τυποποιηµένοι ασφαλιστικοί όροι» σηµαίνει κάθε 
ρήτρα που περιλαµβάνεται σε υποδείγµατα 
ασφαλιστικών συµβάσεων ή συµβολαίων αναφοράς 
που εκπονούν από κοινού ασφαλιστές ή οργανισµοί ή 
ενώσεις ασφαλιστών. 
   3. ∆υνάµει των διατάξεων του εδαφίου (3) του 
άρθρου 4 και του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του 
Νόµου και µε την επιφύλαξη των διατάξεων του 
παρόντος ∆ιατάγµατος, το εδάφιο (1) του άρθρου 4 
του Νόµου κηρύσσεται ανεφάρµοστο στις συµφωνίες 
που συνάπτονται µεταξύ δύο ή περισσοτέρων 
επιχειρήσεων στον τοµέα των ασφαλίσεων (στο εξής 
αναφερόµενες ως «τα µέρη») όσον αφορά- 
   (α) Την από κοινού κατάρτιση και διανοµή: 

(i) υπολογισµών του µέσου κόστους 
κάλυψης ενός συγκεκριµένου κινδύνου 
κατά το παρελθόν (στο εξής 
«υπολογισµοί»), 

(ii) πινάκων θνησιµότητας και πινάκων 
σχετικών µε τη συχνότητα των 
περιπτώσεων ασθενειών, ατυχηµάτων 
και αναπηριών, για τις ασφαλίσεις που 
εµπεριέχουν στοιχείο κεφαλαιοποίησης 
(στο εξής «πίνακες»)˙ 

   (β) την από κοινού πραγµατοποίηση µελετών για τις 
πιθανές επιπτώσεις των γενικών, εξωγενών ως προς τις 
ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις, συνθηκών είτε στη 
συχνότητα ή κλίµακα των µελλοντικών απαιτήσεων 
για ένα δεδοµένο κίνδυνο ή κατηγορία κινδύνου είτε 
στην απόδοση των διαφόρων ειδών επενδύσεων (στο 
εξής «µελέτες»), καθώς και τη διανοµή των 
αποτελεσµάτων των εν λόγω µελετών˙ 
   (γ) την από κοινού κατάρτιση και διανοµή µη 
δεσµευτικών τυποποιηµένων ασφαλιστικών όρων 
άµεσης ασφάλισης (στο εξής «τυποποιηµένοι 
ασφαλιστικοί όροι»)˙ 
   (δ) την από κοινού κατάρτιση και διανοµή µη 
δεσµευτικών υποδειγµάτων όπου απεικονίζονται τα 
οφέλη που αποφέρει µία ασφαλιστική σύµβαση µε 
στοιχεία κεφαλαιοποίησης (στο εξής «υποδείγµατα»)˙ 
   (ε) τη σύσταση και λειτουργία οµίλων ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων ή ασφαλιστικών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων αντασφάλισης για την από κοινού 
κάλυψη µιας συγκεκριµένης κατηγορίας κινδύνων υπό 
µορφή συνασφάλισης ή αµοιβαίας αντασφάλισης˙ και 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξαιρέσεις από τις 
διατάξεις του 
εδαφίου (1) του 
άρθρου 4 του 
Νόµου. 
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Προϋποθέσεις για 
την εφαρµογή 
των εξαιρέσεων 
της παραγράφου 
3. 

   (στ) τη θέσπιση, αναγνώριση και διανοµή- 
(i) τεχνικών προδιαγραφών, κανόνων ή 

κωδίκων πρακτικής σχετικά µε τα είδη 
εκείνα των εξοπλισµών ασφαλείας για 
τα οποία δεν υπάρχουν σε κυπριακό 
επίπεδο τεχνικές προδιαγραφές, 
συστήµατα ταξινόµησης, διαδικασίες ή 
κώδικες πρακτικής εναρµονισµένα 
σύµφωνα µε το δίκαιο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας περί ελεύθερης 
κυκλοφορίας των εµπορευµάτων, 
καθώς και διαδικασιών για την 
αξιολόγηση και έγκριση της 
συµµόρφωσης των εξοπλισµών 
ασφαλείας µε τις εν λόγω 
προδιαγραφές, κανόνες ή κώδικες 
πρακτικής, 

(ii) τεχνικών προδιαγραφών, κανόνων ή 
κωδίκων πρακτικής για την 
εγκατάσταση και συντήρηση των 
εξοπλισµών ασφαλείας και διαδικασιών 
για την αξιολόγηση και έγκριση της 
συµµόρφωσης των επιχειρήσεων που 
είναι υπεύθυνες για την εγκατάσταση ή 
συντήρηση των εξοπλισµών ασφαλείας, 
µε τις εν λόγω προδιαγραφές, κανόνες ή 
κώδικες πρακτικής. 

ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ, ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ 
ΜΕΛΕΤΕΣ 
4.-(1) Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στην 
υποπαράγραφο (α) της παραγράφου 3 εφαρµόζονται 
υπό την προϋπόθεση ότι οι υπολογισµοί ή οι πίνακες- 
    (α) Βασίζονται στη συγκέντρωση στοιχείων 
κατανεµηµένων σε ορισµένα έτη κινδύνου, που 
επιλέγονται ως περίοδος παρατήρησης, τα οποία 
αφορούν τους ίδιους ή παρόµοιους κινδύνους και είναι 
αρκετά σε αριθµό για να αποτελέσουν βάση 
στατιστικής επεξεργασίας που θα επιτρέψει την 
εξακρίβωση (µεταξύ άλλων) του- 

(i) αριθµού των ζηµιών κατά τη διάρκεια 
της εν λόγω περιόδου παρατήρησης, 

(ii) αριθµού των µεµονωµένων κινδύνων 
που ασφαλίσθηκαν σε κάθε έτος 
κινδύνου κατά τη διάρκεια της 
επιλεγείσας περιόδου παρατήρησης, 

(iii) συνόλου των αποζηµιώσεων που 
έχουν καταβληθεί ή οφείλονται για 
ζηµιές που έλαβαν χώρα κατά τη 
διάρκεια της εν λόγω περιόδου, 

(iv) ύψους των ασφαλισθέντων 
κεφαλαίων για κάθε έτος κινδύνου 
κατά τη διάρκεια της επιλεγείσας 
περιόδου παρατήρησης˙ 

   (β) περιλαµβάνουν τα διαθέσιµα αναλυτικά 
στατιστικά στοιχεία µε όσες λεπτοµέρειες είναι  
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  αναλογιστικά επαρκείς˙  
   (γ) δεν περιλαµβάνουν κατ΄ ουδέν τρόπο στοιχεία 
σχετικά µε επιβαρύνσεις για απρόβλεπτα έσοδα από 
αποθεµατικά, διοικητικά ή εµπορικά έξοδα ή 
φορολογικές ή οιονεί φορολογικές επιβαρύνσεις και 
δεν λαµβάνουν υπόψη ούτε τα έσοδα από επενδύσεις 
ούτε τα αναµενόµενα κέρδη. 
   (2) Οι εξαιρέσεις που προβλέπονται τόσο στην 
υποπαράγραφο (α) όσο και στην υποπαράγραφο (β) 
της παραγράφου 3 ισχύουν υπό την προϋπόθεση ότι οι 
υπολογισµοί, οι πίνακες ή τα συµπεράσµατα των 
µελετών- 
   (α) ∆εν επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας 
των συγκεκριµένων ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή 
οποιουδήποτε ασφαλιζοµένου˙ 
   (β) κατά τη συλλογή και διανοµή τους, γίνεται µνεία 
ότι είναι µη δεσµευτικά˙ 
   (γ) διατίθενται µε εύλογους όρους και χωρίς 
διακρίσεις στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ζητούν 
αντίγραφα, περιλαµβανοµένων και εκείνων που δεν 
δραστηριοποιούνται στη γεωγραφική αγορά ή στην 
αγορά προϊόντος στην οποία αναφέρονται αυτοί οι 
υπολογισµοί, οι πίνακες ή τα συµπεράσµατα µελετών. 
   5. Η εξαίρεση δεν εφαρµόζεται εφόσον οι 
συµµετέχουσες επιχειρήσεις αναλαµβάνουν µεταξύ 
τους την υποχρέωση ή τη δέσµευση, ή επιβάλλουν σε 
άλλες επιχειρήσεις, να µην χρησιµοποιούν 
υπολογισµούς ή πίνακες διαφορετικούς από εκείνους 
που καταρτίζονται σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (α) 
της παραγράφου 3 ή να µην αποκλίνουν από τα 
συµπεράσµατα των µελετών που αναφέρονται στην 
υποπαράγραφο (β) της παραγράφου 3. 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 
   6.-(1) Η εξαίρεση που προβλέπεται στην 
υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου 3 εφαρµόζεται 
υπό την προϋπόθεση ότι οι τυποποιηµένοι 
ασφαλιστικοί όροι- 
   (α) Καταρτίζονται και διανέµονται µε τη ρητή µνεία 
ότι είναι µη δεσµευτικοί και ότι κατ΄ ουδένα τρόπο δεν 
συνίσταται η χρήση τους˙ 
   (β) αναφέρουν ρητά ότι οι συµµετέχουσες 
επιχειρήσεις είναι ελεύθερες να προσφέρουν 
διαφορετικούς όρους ασφάλισης στους πελάτες 
τους˙και 
   (γ) είναι προσιτές σε κάθε ενδιαφερόµενο και του 
διαβιβάζονται µε απλή αίτηση. 
   (2) Η εξαίρεση που προβλέπεται στην 
υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου 3 εφαρµόζεται 
υπό την προϋπόθεση ότι τα µη δεσµευτικά 
υποδείγµατα καταρτίζονται και διανέµονται µόνο 
ενδεικτικά. 
   7.-(1) Η εξαίρεση που προβλέπεται στην 
υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου 3 δεν εφαρµόζεται 
στις περιπτώσεις που οι τυποποιηµένοι ασφαλιστικοί  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συµφωνίες που δεν 
καλύπτονται από 
την εξαίρεση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρόσθετες 
προϋποθέσεις για 
την εφαρµογή της 
εξαίρεσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συµφωνίες που δεν 
καλύπτονται από 
την εξαίρεση. 
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όροι έχουν ρήτρες οι οποίες- 
   (α) Περιέχουν οποιαδήποτε αναφορά του επιπέδου 
των εµπορικών ασφαλίστρων˙ 
   (β) αναφέρουν το ποσό της ασφαλιστικής κάλυψης ή 
το ποσό που πρέπει να καταβάλει ο ίδιος ο 
αντισυµβαλλόµενος («απαλλαγή»)˙ 
   (γ) επιβάλλουν εκτεταµένες καλύψεις οι οποίες 
συµπεριλαµβάνουν κινδύνους στους οποίους 
σηµαντικός αριθµός αντισυµβαλλοµένων δεν εκτίθεται 
ταυτόχρονα˙ 
   (δ) επιτρέπουν στον ασφαλιστή να διατηρήσει σε 
ισχύ τη σύµβαση σε περίπτωση εκ µέρους του µερικής 
ακύρωσης της κάλυψης, αύξησης του ασφαλίστρου 
χωρίς να µεταβληθεί ο κίνδυνος ή η έκταση της 
ασφαλιστικής κάλυψης (µε την επιφύλαξη των ρητρών 
αναπροσαρµογής) ή κατ΄ άλλον τρόπο µεταβολής των 
όρων της σύµβασης χωρίς ρητή συναίνεση του 
αντισυµβαλλοµένου˙ 
   (ε) επιτρέπουν στον ασφαλιστή να µεταβάλει τη 
διάρκεια της σύµβασης χωρίς τη συναίνεση του 
αντισυµβαλλοµένου˙ 
στ) επιβάλλουν στον αντισυµβαλλόµενο, στον κλάδο 
της ασφάλισης ζηµιών, περίοδο ασφάλισης 
µεγαλύτερη από τρία έτη˙ 
   (ζ) σε περίπτωση που η σύµβαση ανανεώνεται 
αυτόµατα εάν δεν δοθεί προειδοποίηση κατά τη λήξη 
ορισµένης χρονικής περιόδου, επιβάλλουν περίοδο 
ανανέωσης της σύµβασης ανώτερη του ενός έτους˙ 
   (η) επιβάλλουν στον αντισυµβαλλόµενο να δεχθεί 
την εκ νέου θέση σε ισχύ σύµβασης που διακόπηκε 
λόγω εξαφάνισης του ασφαλιζοµένου κινδύνου, 
εφόσον εκτεθεί εκ νέου σε κίνδυνο της ιδίας φύσεως˙ 
   (θ) επιβάλλουν στον αντισυµβαλλόµενο να καλύπτει 
στον ίδιο ασφαλιστή διαφορετικούς κινδύνους˙ 
   (ι) υποχρεώνουν τον αντισυµβαλλόµενο, σε 
περίπτωση διάθεσης του ασφαλιζόµενου αντικειµένου, 
να επιβάλει στον διάδοχο τη συνέχιση της 
ασφαλιστικής σύµβασης˙ 
   (ια) αποκλείουν ή περιορίζουν την κάλυψη ενός 
κινδύνου, εάν ο αντισυµβαλλόµενος χρησιµοποιεί 
εξοπλισµό ασφαλείας ή επιχειρήσεις εγκατάστασης ή 
συντήρησης του εξοπλισµού αυτού µη εγκεκριµένους 
σύµφωνα µε τις σχετικές προδιαγραφές που έχει 
θεσπίσει µια ένωση ή ενώσεις ασφαλιστών σε ένα ή 
περισσότερα κράτη µέλη ή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
   (2) Το ευεργέτηµα της εξαίρεσης που προβλέπεται 
στην υποπαράγραφο (γ) της παραγράφου 3 δεν 
χορηγείται σε επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων 
που συµφωνούν, ή συµφωνούν να επιβάλλουν σε 
άλλες επιχειρήσεις, να µην εφαρµόζουν διαφορετικούς 
όρους από τους τυποποιηµένους ασφαλιστικούς όρους 
που έχουν καταρτισθεί κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των 
συµµετεχουσών επιχειρήσεων. 
   (3) Με την επιφύλαξη της θέσπισης ειδικών 
ασφαλιστικών όρων για ορισµένες κοινωνικές ή 
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Εφαρµογή της 
εξαίρεσης και των 
ορίων µεριδίου 
αγοράς. 

επαγγελµατικές κατηγορίες του πληθυσµού, η 
εξαίρεση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (γ) της 
παραγράφου (3) δεν εφαρµόζεται στις συµφωνίες, 
αποφάσεις και εναρµονισµένες πρακτικές που 
αποκλείουν την κάλυψη ορισµένων κατηγοριών 
κινδύνων λόγω χαρακτηριστικών που συνδέονται µε 
τον αντισυµβαλλόµενο. 
   (4) Η εξαίρεση που προβλέπεται στην 
υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου 3 δεν εφαρµόζεται 
εφόσον, µε την επιφύλαξη των νοµίµων υποχρεώσεων, 
τα µη δεσµευτικά υποδείγµατα περιέχουν µόνο 
καθορισµένα επιτόκια ή αριθµητική ένδειξη των 
διοικητικών εξόδων. 
   (5) Το ευεργέτηµα της εξαίρεσης που προβλέπεται 
στην υποπαράγραφο (δ) της παραγράφου (3) δεν 
χορηγείται στις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων 
που συµφωνούν ή αναλαµβάνουν µεταξύ τους την 
υποχρέωση, ή επιβάλλουν σε άλλες επιχειρήσεις, να 
µην χρησιµοποιούν άλλα υποδείγµατα που 
απεικονίζουν τα οφέλη από ένα ασφαλιστήριο 
συµβόλαιο, εκτός από αυτά που καταρτίζονται 
κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των συµµετεχουσών 
επιχειρήσεων. 
ΚΟΙΝΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
   8.-(1) ΄Οσον αφορά τους οµίλους συνασφάλισης ή 
αµοιβαίας αντασφάλισης που έχουν δηµιουργηθεί 
µετά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
∆ιατάγµατος αποκλειστικά για την κάλυψη νέων 
κινδύνων, η εξαίρεση που προβλέπεται στην 
υποπαράγραφο (ε) της παραγράφου 3 εφαρµόζεται για 
διάστηµα τριών ετών από την ηµεροµηνία σύστασης 
του οµίλου, ανεξάρτητα από το µερίδιο αγοράς του. 
   (2) ΄Οσον αφορά τους οµίλους συνασφάλισης ή 
αµοιβαίας αντασφάλισης που δεν εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής της υποπαραγράφου (1) (λόγω του ότι η 
διάρκεια ύπαρξης τους υπερβαίνει την τριετία ή δεν 
έχουν δηµιουργηθεί για την κάλυψη ενός νέου 
κινδύνου), η εξαίρεση που προβλέπεται στην 
υποπαράγραφο (ε) της παραγράφου 3 εφαρµόζεται 
καθ΄ όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος 
∆ιατάγµατος, υπό την προϋπόθεση ότι τα ασφαλιστικά 
προϊόντα που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του 
οµίλου από τις συµµετέχουσες επιχειρήσεις ή για 
λογαριασµό τους δεν αντιπροσωπεύουν σε καµία από 
τις οικείες αγορές- 
   (α) Στην περίπτωση των οµίλων συνασφάλισης, 
πάνω από το 20% της σχετικής αγοράς˙ 
   (β) στην περίπτωση των οµίλων αµοιβαίας 
αντασφάλισης, πάνω από το 25% της σχετικής αγοράς. 
   (3) Για τους σκοπούς της εφαρµογής των ορίων 
µεριδίου αγοράς που προβλέπονται στην 
υποπαράγραφο (2), ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: 
   (α) Το µερίδιο αγοράς υπολογίζεται µε βάση τα 
µεικτά έσοδα από ασφάλιστρα: 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Κ.∆.Π. 838/2003 

 9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Νοείται ότι όταν δεν υπάρχουν στοιχεία για τα 
µεικτά έσοδα από ασφάλιστρα, για τη διαπίστωση του 
µεριδίου αγοράς της οικείας επιχείρησης µπορούν να 
χρησιµοποιούνται εκτιµήσεις που βασίζονται σε άλλα 
αξιόπιστα στοιχεία της αγοράς, όπως η παρεχόµενη 
ασφαλιστική κάλυψη ή η αξία του ασφαλιζόµενου 
κινδύνου, 
   (β) το µερίδιο αγοράς υπολογίζεται µε βάση τα 
στοιχεία του προηγούµενου ηµερολογιακού έτους, 
   (γ) το µερίδιο αγοράς που κατέχουν οι συνδεδεµένες 
επιχειρήσεις όπως αυτές αναφέρονται στην 
υποπαράγραφο (ε) της παραγράφου 2 επιµερίζεται 
εξίσου σε κάθε επιχείρηση που έχει τα δικαιώµατα και 
τις εξουσίες που απαριθµούνται στην υποπαράγραφο 
(α) της παραγράφου 2. 
   (4) Αν το µερίδιο αγοράς που αναφέρεται στην υπο-
παράγραφο (α) της υποπαραγράφου (2) δεν υπερβαίνει 
αρχικά το 20%, αλλά εν συνεχεία αυξάνεται πάνω από 
το επίπεδο αυτό χωρίς να υπερβεί το 22%, η εξαίρεση 
που προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ε) της 
παραγράφου 3 εξακολουθεί να ισχύει για τα δύο 
συναπτά έτη που ακολουθούν εκείνο κατά το οποίο 
σηµειώθηκε για πρώτη φορά η υπέρβαση του ορίου 
του 20%. 
   (5) Αν το µερίδιο αγοράς που αναφέρεται στην υπο-
υποπαράγραφο (α) της υποπαραγράφου (2) δεν 
υπερβαίνει αρχικά το 20%, αλλά εν συνεχεία 
αυξάνεται πάνω από το 22%, η εξαίρεση που 
προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ε) της παραγράφου 
3 εξακολουθεί να ισχύει για το πρώτο ηµερολογιακό 
έτος που ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο σηµειώθηκε 
για πρώτη φορά η υπέρβαση του ορίου του 22%. 
   (6) Οι ευνοϊκές διατάξεις των υποπαραγράφων (4) 
και (5) δεν µπορούν να εφαρµοσθούν σε συνδυασµό 
ώστε να υπερβούν το διάστηµα των δύο 
ηµερολογιακών ετών. 
   (7) Αν το µερίδιο αγοράς που αναφέρεται στην υπο-
υποπαράγραφο (β) της υποπαραγράφου (2) δεν 
υπερβαίνει αρχικά το 25%, αλλά εν συνεχεία 
αυξάνεται πάνω από το επίπεδο αυτό χωρίς να υπερβεί 
το 27%, η εξαίρεση που προβλέπεται στην 
υποπαράγραφο (ε) της παραγράφου 3 εξακολουθεί να 
ισχύει για δύο συναπτά ηµερολογιακά έτη που 
ακολουθούν εκείνο κατά το οποίο σηµειώθηκε για 
πρώτη φορά η υπέρβαση του ορίου του 25%. 
   (8) Αν το µερίδιο αγοράς που αναφέρεται στην υπο-
υποπαράγραφο (β) της υποπαραγράφου (2) δεν 
υπερβαίνει αρχικά το 25%, αλλά εν συνεχεία 
αυξάνεται πάνω από το 27%, η εξαίρεση που 
προβλέπεται στην υποπαράγραφο (ε) της παραγράφου 
3 εξακολουθεί να ισχύει για το πρώτο ηµερολογιακό 
έτος που ακολουθεί εκείνο κατά το οποίο σηµειώθηκε 
για πρώτη φορά η υπέρβαση του ορίου του 27%. 
   (9) Οι ευνοϊκές διατάξεις των υποπαραγράφων (7) 
και (8) δεν µπορούν να εφαρµοσθούν σε συνδυασµό  
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Πρόσθετες 
προϋποθέσεις της 
εξαίρεσης. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Πρόσθετες 
προϋποθέσεις 
εξαίρεσης. 

ώστε να υπερβούν το διάστηµα των δύο 
ηµερολογιακών  ετών. 
   9. Η εξαίρεση που προβλέπεται στην υποπαράγραφο 
(ε) της παραγράφου 3 εφαρµόζεται υπό τις ακόλουθες 
προϋποθέσεις:   
   (α) ΄Οτι κάθε συµµετέχουσα επιχείρηση έχει 
δικαίωµα να αποχωρήσει από τον όµιλο µε 
προειδοποιητική προθεσµία που δεν είναι µεγαλύτερη 
του ενός έτους, χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε 
κυρώσεων˙ 
   (β) ότι οι κανόνες του οµίλου δεν υποχρεώνουν 
κανένα µέλος του να ασφαλίζει ή να αντασφαλίζει 
µέσω του οµίλου, εν όλω ή εν µέρει, οποιοδήποτε 
κίνδυνο του είδους που καλύπτει ο όµιλος˙ 
   (γ) ότι οι κανόνες του οµίλου δεν περιορίζουν τη 
δραστηριότητα του οµίλου ή των µελών του στην 
ασφάλιση ή αντασφάλιση κινδύνων που βρίσκονται σε 
συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή της ∆ηµοκρατίας˙ 
   (δ) ότι η συµφωνία δεν περιορίζει την παραγωγή ή 
τις πωλήσεις˙ 
   (ε) ότι η συµφωνία δεν προβλέπει κατανοµή αγορών 
ή πελατών˙ 
   (στ) ότι τα µέλη ενός οµίλου αµοιβαίας 
αντασφάλισης δεν συµφωνούν σχετικά µε τα εµπορικά 
ασφάλιστρα που χρεώνουν στους πελάτες τους για 
άµεση ασφάλιση˙ και 
   (ζ) ότι κανένα µέλος του οµίλου ή επιχείρηση που 
ασκεί καθοριστική επιρροή στην εµπορική πολιτική 
του, δεν είναι και µέλος διαφορετικού οµίλου που 
δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ούτε ασκεί 
καθοριστική επιρροή στην εµπορική πολιτική του. 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
   10. Η εξαίρεση που προβλέπεται στην 
υποπαράγραφο (στ) της παραγράφου 3 εφαρµόζεται 
υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
   (α) ΄Οτι οι τεχνικές προδιαγραφές και οι διαδικασίες 
αξιολόγησης της συµµόρφωσης είναι ακριβείς, 
δικαιολογούνται από τεχνική άποψη και αντιστοιχούν 
στις επιδόσεις που αναµένονται από τον εν λόγω 
εξοπλισµό ασφαλείας˙ 
   (β) ότι οι κανόνες για την αξιολόγηση των 
επιχειρήσεων εγκατάστασης ή συντήρησης είναι 
αντικειµενικοί, αφορούν την τεχνική ικανότητα των 
επιχειρήσεων, και εφαρµόζονται κατά τρόπο που δεν 
εισάγει διακρίσεις˙ 
   (γ) ότι οι προδιαγραφές και οι κανόνες αυτοί 
καταρτίζονται και διανέµονται µόνο ενδεικτικά µε τη 
ρητή ένδειξη ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις είναι 
ελεύθερες να δεχθούν για ασφάλιση, µε 
οποιουσδήποτε όρους και προϋποθέσεις επιθυµούν, 
άλλους εξοπλισµούς ή να εγκρίνουν άλλες 
επιχειρήσεις εγκατάστασης ή συντήρησης που δεν 
συµµορφώνονται µε τις εν λόγω τεχνικές 
προδιαγραφές ή κανόνες˙ 
(δ) ότι οι προδιαγραφές και οι κανόνες αυτοί  
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διαβιβάζονται µε απλή αίτηση σε κάθε 
ενδιαφερόµενο˙ 
(ε) ότι οι κατάλογοι εξοπλισµών ασφαλείας και 
επιχειρήσεων εγκατάστασης και συντήρησης 
σύµφωνων µε τις προδιαγραφές αυτές περιλαµβάνουν 
ταξινόµηση µε βάση το επίπεδο της επιτευχθείσας 
επίδοσης˙ 
   (στ) ότι η αίτηση για αξιολόγηση µπορεί να 
υποβληθεί οποτεδήποτε από κάθε ενδιαφερόµενο˙ 
   (ζ) ότι η αξιολόγηση της συµµόρφωσης δεν 
επιβαρύνει τον αιτούντα µε έξοδα δυσανάλογα µε το 
κόστος της διαδικασίας έγκρισης˙ 
   (η) ότι οι εξοπλισµοί και οι επιχειρήσεις 
εγκατάστασης και συντήρησης που πληρούν τα 
κριτήρια της αξιολόγησης λαµβάνουν σχετική 
πιστοποίηση χωρίς διακρίσεις µέσα σε προθεσµία έξι 
µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης, 
εκτός εάν για τεχνικούς λόγους απαιτείται εύλογη 
πρόσθετη προθεσµία˙ 
   (θ) ότι η συµµόρφωση ή η έγκριση πιστοποιούνται 
γραπτώς˙ 
   (ι) ότι οι λόγοι της άρνησης να πιστοποιηθεί η 
συµµόρφωση κοινοποιούνται γραπτώς µε επισύναψη 
αντιτύπου των πρωτόκολλων δοκιµών και ελέγχων 
που έχουν πραγµατοποιηθεί˙ 
   (ια) ότι οι λόγοι της άρνησης να ληφθεί υπόψη µια 
αίτηση αξιολόγησης κοινοποιούνται γραπτώς˙ 
   (ιβ) ότι οι προδιαγραφές και οι κανόνες 
εφαρµόζονται από διαπιστευµένους φορείς σύµφωνα 
µε τις διατάξεις τις σχετικές µε τα πρότυπα CYS EN 
45 000 και CYS EN ISO/IEC 17025:2000. 

ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
   11. Η Επιτροπή δύναται να άρει το ευεργέτηµα του 
παρόντος ∆ιατάγµατος εάν, µε δική της πρωτοβουλία 
ή κατόπιν αιτήσεως φυσικού ή νοµικού προσώπου που 
επικαλείται έννοµο συµφέρον, διαπιστώσει ότι µία 
συµφωνία στην οποία εφαρµόζεται η εξαίρεση της 
παραγράφου 3, στη συγκεκριµένη περίπτωση, 
εντούτοις, έχει ορισµένες συνέπειες που δεν 
συµβιβάζονται µε τις προβλεπόµενες στο εδάφιο (1) 
του άρθρου 5 του Νόµου προϋποθέσεις, και ιδίως 
εφόσον- 
   (α) Οι µελέτες στις οποίες εφαρµόζεται η εξαίρεση 
της υποπαραγράφου (β) της παραγράφου 3 βασίζονται 
σε αδικαιολόγητες υποθέσεις˙ 
   (β) οι τυποποιηµένοι ασφαλιστικοί όροι στους 
οποίους εφαρµόζεται η εξαίρεση της υποπαραγράφου 
(γ) της παραγράφου 3 περιέχουν ρήτρες που 
δηµιουργούν εις βάρος του αντισυµβαλλοµένου 
σηµαντική ανισορροπία µεταξύ των δικαιωµάτων και 
υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύµβαση˙ 
   (γ) σε σχέση µε την κοινή κάλυψη ορισµένων 
κινδύνων στην οποία εφαρµόζεται η εξαίρεση της 
υποπαραγράφου (ε) της παραγράφου 3, η σύσταση ή 
λειτουργία ενός οµίλου κινδυνεύει να οδηγήσει σε   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
΄Αρση του 
ευεργετήµατος του 
∆ιατάγµατος από 
την Επιτροπή. 
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κατανοµή των αγορών όσον αφορά τα σχετικά 
προϊόντα ασφάλισης ή συγγενή προϊόντα, µέσω των 
όρων συµµετοχής, του ορισµού των καλυπτοµένων 
κινδύνων, των συµφωνιών επανεκχώρησης ή µε 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο. 
   12. Με τη δηµοσίευση του παρόντος ∆ιατάγµατος 
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της ∆ηµοκρατίας, το περί 
Εξαιρέσεων κατά Κατηγορίες (Συµφωνίες, Αποφάσεις 
και Εναρµονισµένες Πρακτικές στον Τοµέα των 
Ασφαλίσεων) ∆ιάταγµα του 1997, καταργείται. 
 
 

  
 
 
 
 
 
Κατάργηση 
∆ιατάγµατος. 
Επίσηµη 
Εφηµερίδα, 
Παράρτηµα Τρίτο 
(Ι): 31.10.1997. 

 


