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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) 
Αρ. 4259, 19.11.2010 
 

Ν. 106(Ι)/2010 

Ο περί των Συµβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόµος του 2010 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 
 
 Αριθµός 106(Ι) του 2010 

 
Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟΣ  

 
Προοίµιον. 
Επίσηµη 

Εφηµερίδα της 
Ε.Ε.: L 133, 

22.5.2008, 
σ. 66. 

Για σκοπούς εναρµόνισης µε την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο 
«Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 
Απριλίου 2008 για τις συµβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της 
οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου», 

 

  
 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:- 
  
 ΜΕΡΟΣ Ι  

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  

Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί των Συµβάσεων Καταναλωτικής Πίστης 
Νόµος του 2010.  

  
Ερµηνεία. 2. Στον παρόντα Νόµο, εκτός εάν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια- 

  
 «∆ηµοκρατία» σηµαίνει την Κυπριακή ∆ηµοκρατία· 
  
 «δικαστήριο» σηµαίνει δικαστήριο αρµόδιας δικαιοδοσίας· 
  
 «δυνατότητα υπερανάληψης» σηµαίνει ρητή σύµβαση πίστωσης µε την οποία 

πιστωτικός φορέας διαθέτει σε καταναλωτή κεφάλαια που υπερβαίνουν το τρέχον 
υπόλοιπο του τρέχοντος λογαριασµού του καταναλωτή· 

  
 
 

84(Ι) του 2010. 

«Ενιαίος Φορέας Εξώδικης Επίλυσης ∆ιαφορών Χρηµατοοικονοµικής Φύσης» 
σηµαίνει τον φορέα που συνίσταται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 του περί της 
Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης ∆ιαφορών 
Χρηµατοοικονοµικής Φύσεως Νόµου· 

  
 

Παράρτηµα Ι. 
«ευρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτικής πίστης» σηµαίνει τις πληροφορίες που 
καθορίζονται στο Παράρτηµα Ι· 
 

 
22 του 1985 
68 του 1987 

190 του 1989 
8 του 1992 

22(Ι) του 1992 
140(Ι) του 1999 
140(Ι) του 2000 
171(Ι) του 2000 

8(Ι) του 2001 
123(Ι) του 2003 
124(Ι) του 2003 
144(Ι) του 2003 

5(Ι) του 2004  
170(Ι) του 2004 
230(Ι) του 2004 

23(Ι) του 2005 
49(Ι) του 2005 
76(Ι) του 2005 
29(Ι) του 2007 
37(Ι) του 2007 

«Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών» σηµαίνει 
τον δυνάµει του άρθρου 4 του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµου διοριζόµενον 
Έφορο· 
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177(Ι) του 2007 
104(Ι) του 2009 
124(Ι) του 2009 
85(Ι) του 2010. 

 
  
 «καταναλωτής» σηµαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο για σκοπούς συναλλαγής 

που εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Νόµου, ενεργεί εκτός της 
εµπορικής, επιχειρηµατικής ή επαγγελµατικής δραστηριότητάς του· 

  
 «κράτος µέλος» σηµαίνει κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 
  
 «µεσίτης πιστώσεων» σηµαίνει φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο δεν ενεργεί ως 

πιστωτικός φορέας και το οποίο στο πλαίσιο της εµπορικής, επιχειρηµατικής ή 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας, έναντι αµοιβής η οποία µπορεί να είναι 
χρηµατική ή να έχει οποιαδήποτε άλλη συµφωνηθείσα µορφή οικονοµικού 
ανταλλάγµατος- 

  
 (α) προτείνει ή προσφέρει συµβάσεις πίστωσης στους καταναλωτές· 

 
 (β) παρέχει βοήθεια στους καταναλωτές αναλαµβάνοντας προπαρασκευαστικές 

εργασίες, για τη σύναψη συµβάσεων πίστωσης, άλλων από αυτές που αναφέρονται 
στην παράγραφο (α)· ή 
 

 (γ) συνάπτει συµβάσεις πίστωσης µε τους καταναλωτές εξ ονόµατος του πιστωτικού 
φορέα· 

  
 «Οδηγία 2008/48/ΕΚ» σηµαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε τίτλο 

«Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 23ης 
Απριλίου 2008 για τις συµβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της 
οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συµβουλίου» όπως εκάστοτε τροποποιείται ή 
αντικαθίσταται· 

  
 «πιστωτικός φορέας» σηµαίνει κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που χορηγεί ή 

υπόσχεται να χορηγήσει πίστωση στο πλαίσιο της εµπορικής, επιχειρηµατικής ή 
επαγγελµατικής του δραστηριότητας· 

  
 «σταθερό µέσο» σηµαίνει κάθε µέσο που επιτρέπει στον καταναλωτή να αποθηκεύει 

πληροφορίες απευθυνόµενες προσωπικά σε αυτόν, κατά τρόπο προσπελάσιµο για 
µελλοντική αναδροµή επί χρονικό διάστηµα επαρκές για τους σκοπούς που 
εξυπηρετούν οι πληροφορίες και το οποίο επιτρέπει την ακριβή αναπαραγωγή των 
αποθηκευµένων πληροφοριών· 

  
 «σταθερό χρεωστικό επιτόκιο» σηµαίνει όρο στη σύµβαση πίστωσης µε τον οποίο ο 

πιστωτής και ο καταναλωτής συµφωνούν για όλη τη διάρκεια της σύµβασης 
πίστωσης ως προς ένα χρεωστικό επιτόκιο ή ως προς πλείονα χρεωστικά επιτόκια 
για τµηµατικές περιόδους, εφαρµόζοντας αποκλειστικά συγκεκριµένο σταθερό 
ποσοστό:  

  
  Νοείται ότι, εάν η σύµβαση πίστωσης δεν ορίζει όλα τα χρεωστικά επιτόκια, το 

χρεωστικό επιτόκιο τεκµαίρεται ότι ορίζεται µόνο για τις τµηµατικές περιόδους, 
στην περίπτωση των οποίων τα χρεωστικά επιτόκια ορίζονται αποκλειστικά µε 
συγκεκριµένο σταθερό ποσοστό που συµφωνείται κατά τη σύναψη της σύµβασης 
πίστωσης· 

  
 «σύµβαση πίστωσης» σηµαίνει σύµβαση δυνάµει της οποίας πιστωτικός φορέας 

χορηγεί ή υπόσχεται να χορηγήσει σε καταναλωτή πίστωση υπό µορφή 
προθεσµιακής καταβολής, δανείου ή οποιασδήποτε άλλης παρόµοιας 
χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης, εξαιρουµένης σύµβασης που συνάπτεται για τη 
συνεχή παροχή υπηρεσιών ή για την προµήθεια αγαθών του ίδιου είδους, σύµφωνα 
µε την οποία ο καταναλωτής καταβάλλει µε δόσεις το τίµηµα για τις εν λόγω 
υπηρεσίες ή αγαθά κατά τη διάρκεια της παροχής τους· 
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 «συνδεδεµένη σύµβαση πίστωσης» σηµαίνει σύµβαση πίστωσης στην οποία: 
  
 (α) η πίστωση χρησιµεύει αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση σύµβασης που αφορά 

την προµήθεια συγκεκριµένων αγαθών ή την παροχή συγκεκριµένης υπηρεσίας· και 
 

 (β) οι δυο συνδεδεµένες συµβάσεις συνιστούν αντικειµενικά µία οικονοµική 
ενότητα· θεωρείται ότι υπάρχει οικονοµική ενότητα όταν ο προµηθευτής του αγαθού 
ή ο πάροχος της υπηρεσίας χρηµατοδοτεί ο ίδιος την πίστωση του καταναλωτή ή σε 
περίπτωση χρηµατοδότησης της πίστωσης από τρίτο, εάν ο πιστωτικός φορέας 
χρησιµοποιεί τις υπηρεσίες του προµηθευτή του αγαθού ή του παρόχου της 
υπηρεσίας για τη σύναψη ή την προετοιµασία της σύµβασης πίστωσης ή εάν τα 
συγκεκριµένα αγαθά ή η παροχή συγκεκριµένης υπηρεσίας καθορίζονται ρητώς στη 
σύµβαση πίστωσης· 

  
 «συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο» σηµαίνει το συνολικό κόστος της πίστωσης 

για τον καταναλωτή, εκφραζόµενο ως ετήσιο ποσοστό του συνολικού ποσού της 
πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένου, κατά περίπτωση, του κόστους σύµφωνα µε τις 
διατάξεις των εδαφίων (2) και (3) του άρθρου 19· 

  
 «συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή» σηµαίνει το σύνολο των 

χρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων, των προµηθειών, των φόρων, των 
τελών, και των κάθε άλλου είδους αµοιβών, που καλείται να πληρώσει ο 
καταναλωτής για τη σύµβαση πίστωσης και τα οποία γνωρίζει ο πιστωτικός φορέας, 
εξαιρουµένων των συµβολαιογραφικών δαπανών και περιλαµβάνει τα έξοδα που 
αφορούν συµπληρωµατικές υπηρεσίες σχετικές µε τη σύµβαση πίστωσης, ιδίως τα 
ασφάλιστρα εάν, επιπρόσθετα, η σύναψη της σύµβασης υπηρεσίας είναι 
υποχρεωτική για την έγκριση της πίστωσης ή για τη χορήγησή της υπό τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που διαφηµίζονται· 

  
 «συνολικό ποσό πληρωτέο από τον καταναλωτή» σηµαίνει το άθροισµα του 

συνολικού ποσού της πίστωσης και του συνολικού κόστους της πίστωσης για τον 
καταναλωτή· 

  
 «συνολικό ποσό της πίστωσης» σηµαίνει το ανώτατο όριο ή το σύνολο των ποσών 

που διατίθενται βάσει σύµβασης πίστωσης· 
  

 
Παράρτηµα ΙΙ. 

«τυποποιηµένες ευρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτικής πίστης» σηµαίνει τις 
πληροφορίες που καθορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ· 

  
 «Υπηρεσία» σηµαίνει το ∆ιευθυντή της Υπηρεσίας Ανταγωνισµού και Προστασίας 

Καταναλωτών του Υπουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού και 
οποιονδήποτε λειτουργό της Υπηρεσίας Ανταγωνισµού και Προστασίας 
Καταναλωτών ο οποίος είναι γραπτώς εξουσιοδοτηµένος από τον ∆ιευθυντή για να 
ενεργεί εκ µέρους αυτού·  

  
 «υπέρβαση» σηµαίνει σιωπηρή αποδοχή υπερανάληψης στο πλαίσιο της οποίας ο 

πιστωτικός φορέας διαθέτει σε καταναλωτή κεφάλαια που υπερβαίνουν το τρέχον 
υπόλοιπο του τρέχοντος λογαριασµού του καταναλωτή ή τη συµφωνηµένη 
δυνατότητα υπερανάληψης· 

  
 «Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 
  
 «χρεωστικό επιτόκιο» σηµαίνει επιτόκιο εκφραζόµενο ως σταθερό ή µεταβλητό 

ποσοστό, το οποίο εφαρµόζεται σε ετήσια βάση στο ποσό της πίστωσης που 
χορηγείται. 

  
Πεδίο εφαρµογής 

του παρόντος 
Νόµου. 

3.-(1) Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται στις συµβάσεις πίστωσης εκτός από- 

 (α) τις συµβάσεις πίστωσης που εξασφαλίζονται είτε µε υποθήκη είτε µε άλλη 
παρόµοια εγγύηση που επιβαρύνει ακίνητα περιουσιακά στοιχεία ή που 
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εξασφαλίζονται βάσει δικαιώµατος σχετιζοµένου µε ακίνητα περιουσιακά στοιχεία· 
 

 (β) τις συµβάσεις πίστωσης, σκοπός των οποίων είναι η απόκτηση ή διατήρηση 
δικαιωµάτων ιδιοκτησίας επί ακίνητης ιδιοκτησίας ή επί υπάρχοντος ή υπό 
κατασκευή κτιρίου· 
 

 (γ) τις συµβάσεις πίστωσης που αφορούν συνολικό ποσό πίστωσης µικρότερο των 
διακόσιων ευρώ (€200) ή µεγαλύτερο των εβδοµήντα πέντε χιλιάδων ευρώ 
(€75.000)· 
 

 (δ) τις συµβάσεις µίσθωσης ή χρηµατοδοτικής µίσθωσης στις οποίες ούτε η ίδια η 
σύµβαση ούτε τυχόν άλλη αυτοτελής σύµβαση ορίζει υποχρέωση αγοράς του 
αντικειµένου της σύµβασης:  
 

 Νοείται ότι, η ύπαρξη υποχρέωσης αγοράς του αντικειµένου θεωρείται ότι υφίσταται 
όταν αποφασίζεται µονοµερώς από τον πιστωτικό φορέα· 
 

 (ε) τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (8) του άρθρου 6, τις συµβάσεις 
πίστωσης υπό µορφή δυνατότητας υπερανάληψης και στις οποίες η πίστωση πρέπει 
να εξοφληθεί εντός ενός (1) µηνός· 
 

 (στ) τις συµβάσεις πίστωσης δυνάµει των οποίων η πίστωση χορηγείται άτοκα και 
χωρίς άλλες χρεώσεις καθώς και συµβάσεις πίστωσης δυνάµει των οποίων η 
πίστωση πρέπει να εξοφληθεί εντός τριών (3) µηνών και για τις οποίες η καταβλητέα 
χρέωση είναι µικρότερη των δέκα ευρώ (€10) · 
 

 (ζ) τις συµβάσεις πίστωσης δυνάµει των οποίων η πίστωση χορηγείται από εργοδότη 
στους εργαζοµένους του ως δευτερεύουσα δραστηριότητα άτοκα ή µε συνολικά 
ετήσια ποσοστά χρέωσης χαµηλότερα από εκείνα που επικρατούν στην αγορά και τα 
οποία δεν προσφέρονται γενικά στο κοινό· 
 

 
144(Ι) του 2007 
106(Ι) του 2009. 

 
66(Ι) του 1997 
74(Ι) του 1999 
94(Ι) του 2000 

119(Ι) του 2003 
4(Ι) του 2004 

151(Ι) του 2004 
231(Ι) του 2004 
235(Ι) του 2004 

20(Ι) του 2005 
80(Ι) του 2008 

100(Ι) του 2009 
123(Ι) του 2009. 

(η) τις συµβάσεις πίστωσης, οι οποίες συνάπτονται µε επιχειρήσεις παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 του περί των 
Επενδυτικών Υπηρεσιών και ∆ραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµου ή 
µε πιστωτικά ιδρύµατα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 του περί Τραπεζικών 
Εργασιών Νόµου µε σκοπό την παροχή της δυνατότητας στον επενδυτή να 
διενεργήσει συναλλαγή όσον αφορά µία ή περισσότερες από τις πράξεις, οι οποίες 
αφορούν οποιοδήποτε από τα χρηµατοπιστωτικά µέσα που προσδιορίζονται στο 
Μέρος ΙΙΙ του Τρίτου Παραρτήµατος του περί των Επενδυτικών Υπηρεσιών και 
∆ραστηριοτήτων και Ρυθµιζόµενων Αγορών Νόµου, όταν η επενδυτική επιχείρηση ή 
το πιστωτικό ίδρυµα που χορηγεί την πίστωση συµµετέχει στην εν λόγω συναλλαγή· 

 (θ) τις συµβάσεις πίστωσης που απορρέουν από διακανονισµό που επιτεύχθηκε 
ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης δηµόσιας αρχής· 
 

 (ι) τις συµβάσεις πίστωσης που αφορούν την προθεσµιακή εξόφληση υπάρχουσας 
οφειλής χωρίς χρεώσεις· 
 

 (ια) τις συµβάσεις πίστωσης, κατά τη σύναψη των οποίων ο καταναλωτής καλείται 
να καταθέσει εµπράγµατη ασφάλεια στον πιστωτικό φορέα ως ενέχυρο και στις 
οποίες η ευθύνη του καταναλωτή περιορίζεται αυστηρά στο εν λόγω ενέχυρο· 
 

 (ιβ) τις συµβάσεις πίστωσης που σχετίζονται µε δάνεια χορηγούµενα σε 
περιορισµένο κοινό δυνάµει νόµου για σκοπούς κοινής ωφελείας, µε επιτόκιο 
χαµηλότερο από το συνήθως προτεινόµενο στην αγορά ή άτοκα ή µε άλλους όρους, 
οι οποίοι είναι πιο ευνοϊκοί για τον καταναλωτή από αυτούς που επικρατούν στην 
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αγορά και µε επιτόκιο όχι υψηλότερο από αυτό που επικρατεί στην αγορά. 
 

  (2) Στην περίπτωση των συµβάσεων πίστωσης υπό µορφή δυνατότητας 
υπερανάληψης και όταν η πίστωση εξοφλείται όταν ζητηθεί ή εντός τριών (3) µηνών 
εφαρµόζονται µόνο οι διατάξεις του άρθρου 2, των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 
4, των παραγράφων (α) έως (γ) του εδαφίου (3) του άρθρου 4, των άρθρων 6 έως 9, 
των εδαφίων (1), (2), (6) και (7) του άρθρου 10 και των άρθρων 12, 15, 17, 19 και 20 
έως 33. 

  
  (3) Στην περίπτωση των συµβάσεων πίστωσης υπό µορφή υπέρβασης, 

εφαρµόζονται µόνο οι διατάξεις των άρθρων 2, 18, και 21 έως 33. 
  
  (4) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (5), στην περίπτωση σύµβασης 

πίστωσης που συνάπτεται από οργανισµό, 
   
  (α) ο οποίος - 
   
   (i) ιδρύεται προς αµοιβαίο όφελος των µελών του· 
    
   (ii) δεν παράγει κέρδη για άλλα πρόσωπα πλην των µελών του· 
    
 

  
(iii) πληροί κοινωνικό σκοπό σύµφωνα µε τις διατάξεις νόµου µε βάση 
τον οποίο εγκαθιδρύεται· 

    
 

  
(iv) παραλαµβάνει και διαχειρίζεται τις αποταµιεύσεις των µελών του 
και παρέχει σ’ αυτά πιστώσεις· και 

    
 

  
(v) παρέχει πίστωση βάσει συνολικού ετησίου πραγµατικού επιτοκίου το 
οποίο είναι κατώτερο από αυτά που επικρατούν στην αγορά ή υπόκειται 
σε ανώτατο όριο, το οποίο καθορίζεται από νόµο, και 

    
 

 

(β) µέλη του οποίου µπορούν να είναι µόνο πρόσωπα που κατοικούν ή 
εργάζονται σε συγκεκριµένη περιοχή ή υπάλληλοι και συνταξιούχοι πρώην 
υπάλληλοι συγκεκριµένου εργοδότη ή πρόσωπα τα οποία πληρούν άλλα 
κριτήρια οριζόµενα από το νόµο µε βάση τον οποίο εγκαθιδρύεται ο οργανισµός 
ή άλλοι ανάλογοι οργανισµοί, ως βάση για την ύπαρξη κοινού δεσµού µεταξύ 
των µελών, 

  
 εφαρµόζονται µόνο οι διατάξεις των άρθρων 2, 4, 6, 7, 9, των εδαφίων (1), (2), των 

παραγράφων (α) έως (η) και (ιβ) του εδαφίου (3) και του εδαφίου (6) του άρθρου 10 
και των άρθρων, 11, 13 και 16 έως 33. 

  
  (5)(α) Στην περίπτωση συµβάσεων πίστωσης που συνάπτονται από οργανισµό κατά 

τα διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (4) και εφόσον η συνολική αξία όλων των εν ισχύ 
συµβάσεων πίστωσης, οι οποίες έχουν συναφθεί από τον οργανισµό είναι ασήµαντη 
σε σχέση µε τη συνολική αξία όλων των υφιστάµενων συµβάσεων πίστωσης που 
έχουν συναφθεί στη ∆ηµοκρατία και η συνολική αξία όλων των υφιστάµενων 
συµβάσεων πίστωσης που έχουν συναφθεί στη ∆ηµοκρατία από όλους τους 
ανάλογους οργανισµούς είναι µικρότερη του ένα τοις εκατόν (1%) της συνολικής 
αξίας όλων των υφιστάµενων συµβάσεων πίστωσης που έχουν συναφθεί στη 
∆ηµοκρατία, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος Νόµου. 

  
  (β) Η απόδειξη ισχύος των προϋποθέσεων που αναφέρονται στην παράγραφο (α) 

βαρύνει τον οργανισµό και τους ανάλογους οργανισµούς που επικαλούνται 
εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου (α). 

  
  (γ) Η εξαίρεση που προβλέπεται στην παράγραφο (α) παύει να ισχύει όταν οι όροι 

εφαρµογής της δεν πληρούνται πλέον. 
  
  (6)(α) Με την επιφύλαξη της παραγράφου (β), στην περίπτωση σύµβασης πίστωσης, 

στην οποία προβλέπεται ότι ο πιστωτικός φορέας και ο καταναλωτής µπορούν να 
συνάψουν συµφωνία για προθεσµιακή καταβολή ή για τις µεθόδους εξόφλησης της 
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πίστωσης, σε περίπτωση που ο καταναλωτής έχει ήδη καθυστερήσει την εξόφληση 
της αρχικής σύµβασης πίστωσης και όταν:  

   
 

 
(i) τέτοιες διευθετήσεις δυνατόν να αποτρέψουν την ενδεχόµενη κίνηση 
νοµικών διαδικασιών για την καθυστέρηση αυτή· και 

   
 

 
(ii) ο καταναλωτής δεν υπόκειται, λόγω των διευθετήσεων αυτών, σε λιγότερο 
ευνοϊκούς όρους απ’ ότι µε την αρχική σύµβαση πίστωσης, 

   
 εφαρµόζονται µόνο οι διατάξεις των άρθρων 2, 4, 6, 7, 9 των εδαφίων (1), (2) των 

παραγράφων (α) έως (θ), (ιβ) και (ιη) του εδαφίου (3) και του εδαφίου (6) του 
άρθρου 10 και των άρθρων 11, 13, 16 και 18 έως 33. 

  
 (β) Σε περίπτωση σύµβασης πίστωσης που εµπίπτει στις διατάξεις του εδαφίου (2) 

εφαρµόζονται µόνο οι διατάξεις του εν λόγω εδαφίου. 
  
 ΜΕΡΟΣ ΙΙ  

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΥ 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

  
Τυποποιηµένες 

πληροφορίες που 
περιλαµβάνονται 
σε διαφήµιση. 

103(Ι) του 2007. 

4.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί των Αθέµιτων Εµπορικών 
Πρακτικών των Επιχειρήσεων προς τους Καταναλωτές Νόµου και του εδαφίου (2) 
του παρόντος άρθρου, κάθε διαφήµιση για συµβάσεις πίστωσης που αναφέρει 
συγκεκριµένο επιτόκιο ή οποιαδήποτε άλλα αριθµητικά στοιχεία που αφορούν το 
κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή περιλαµβάνει τις τυποποιηµένες 
πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 

  
  (2) Σε περίπτωση που διαφήµιση για συµβάσεις πίστωσης αναφέρει το συνολικό 

ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο, χωρίς να αναφέρει συγκεκριµένο επιτόκιο ή 
οποιαδήποτε άλλα αριθµητικά στοιχεία που αφορούν τυχόν κόστος της πίστωσης για 
τον καταναλωτή, οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται.  

  
  (3) Οι τυποποιηµένες πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) πρέπει να 

προσδιορίζουν κατά τρόπο σαφή, συνοπτικό και εµφανή, µε χρήση 
αντιπροσωπευτικού παραδείγµατος και κατά την ακόλουθη σειρά: 

   
 

 
(α) το χρεωστικό επιτόκιο, σταθερό ή µεταβλητό ή αµφότερα, µαζί µε 
πληροφορίες για τυχόν εφαρµοζόµενες χρεώσεις που περιλαµβάνονται στο 
συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή· 

   
  (β) το συνολικό ποσό της πίστωσης· 
   
  (γ) το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο·  
   
  (δ) κατά περίπτωση τη διάρκεια της σύµβασης πίστωσης· 
   
 

 
(ε) σε περίπτωση πίστωσης υπό µορφή προθεσµιακής καταβολής για 
συγκεκριµένο αγαθό ή υπηρεσία, την τιµή τοις µετρητοίς και το ποσό της τυχόν 
προκαταβολής· και 

   
 

 
(στ) κατά περίπτωση, το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής 
και το ποσό των δόσεων. 

   
  (4) Σε περίπτωση που για την έγκριση της πίστωσης ή για τη χορήγησή της υπό τους 

όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαµβάνονται στη διαφήµιση, είναι υποχρεωτική 
η σύναψη σύµβασης που αφορά συµπληρωµατική υπηρεσία σχετική µε τη σύµβαση 
πίστωσης, και ιδίως ασφάλισης και το κόστος της σύµβασης αυτής δεν µπορεί να 
καθορισθεί εκ των προτέρων, η υποχρεωτική αποδοχή αυτής πρέπει να αναφέρεται 
στη διαφήµιση κατά τρόπο σαφή, συνοπτικό και εµφανή, µαζί µε το συνολικό ετήσιο 
πραγµατικό επιτόκιο. 
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Παροχή 
πληροφοριών πριν 

από τη σύναψη 
σύµβασης. 

5.-(1) Ο πιστωτικός φορέας και, κατά περίπτωση, ο µεσίτης πιστώσεων παρέχουν 
στον καταναλωτή, σε εύλογο χρονικό διάστηµα και προτού ο τελευταίος δεσµευθεί 
από οποιαδήποτε σύµβαση πίστωσης ή σχετική προσφορά, βάσει των πιστωτικών 
όρων και προϋποθέσεων που προσφέρει ο πιστωτικός φορέας και, ενδεχοµένως, των 
προτιµήσεων που έχει εκφράσει και των πληροφοριών που έχει παράσχει ο 
καταναλωτής, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σύγκριση διάφορων 
προσφορών προκειµένου να ληφθεί τεκµηριωµένη απόφαση σχετικά µε τη σύναψη 
σύµβασης πίστωσης. 

 
 

Παράρτηµα ΙΙ. 

 (2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1), παρέχονται εγγράφως ή επί 
άλλου σταθερού µέσου, µέσω των τυποποιηµένων ευρωπαϊκών πληροφοριών 
καταναλωτικής πίστης, που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙ. 

  
  (3) Πιστωτικός φορέας που παρέχει τις τυποποιηµένες ευρωπαϊκές πληροφορίες 

καταναλωτικής πίστης στον καταναλωτή δυνάµει του παρόντος Νόµου εκπληρώνει 
την υποχρέωση παροχής πληροφοριών που επιβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις 
των άρθρων 4 και 5 του περί της Εξ’ Αποστάσεως Εµπορίας Χρηµατοοικονοµικών 
Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές Νόµου. 

  
  (4) Οι τυποποιηµένες ευρωπαϊκές πληροφορίες περιλαµβάνουν- 
   
  (α) τον τύπο της πίστωσης· 
   
 

 
(β) τα στοιχεία ταυτότητας και τη γεωγραφική διεύθυνση του πιστωτικού 
φορέα καθώς και, κατά περίπτωση, τα στοιχεία ταυτότητας και τη γεωγραφική 
διεύθυνση του διαµεσολαβούντος µεσίτη πιστώσεων·  

   
  (γ) το συνολικό ποσό της πίστωσης και τους όρους που διέπουν τις αναλήψεις· 
   
  (δ) τη διάρκεια της σύµβασης πίστωσης· 
   
 

 
(ε) σε περίπτωση πίστωσης υπό µορφή προθεσµιακής καταβολής για 
συγκεκριµένο αγαθό ή υπηρεσία και συνδεδεµένων συµβάσεων πίστωσης, το 
αγαθό ή την υπηρεσία και την τιµή του τοις µετρητοίς· 

   
 

 

(στ) το χρεωστικό επιτόκιο, τους όρους που διέπουν την εφαρµογή του 
χρεωστικού επιτοκίου και, εφόσον είναι διαθέσιµα, για κάθε δείκτη ή επιτόκιο 
αναφοράς που εφαρµόζεται στο αρχικό χρεωστικό επιτόκιο καθώς επίσης και 
τις περιόδους, τους όρους και τις διαδικασίες τροποποίησης του χρεωστικού 
επιτοκίου:  

   
 

 
 Νοείται ότι, σε περίπτωση που ισχύουν διαφορετικά χρεωστικά επιτόκια υπό 
διαφορετικές συνθήκες, ο καταναλωτής ενηµερώνεται για τις πιο πάνω 
πληροφορίες σχετικά µε όλα τα ισχύοντα επιτόκια· 

   
 

 

(ζ) το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο και το συνολικό ποσό που πρέπει 
να πληρώσει ο καταναλωτής, µε αντιπροσωπευτικό παράδειγµα, που αναφέρει 
όλα τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον υπολογισµό του εν λόγω 
επιτοκίου· 

   
 

 

 Νοείται ότι, εφόσον ο καταναλωτής έχει πληροφορήσει τον πιστωτικό φορέα 
για ένα ή περισσότερα συστατικά στοιχεία της πίστωσης που προτιµά, όπως τη 
διάρκεια της σύµβασης πίστωσης και το συνολικό ποσό της πίστωσης, ο 
πιστωτικός φορέας πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα στοιχεία αυτά: 

   
 
 
 
 

Παράρτηµα ΙΙΙ. 
Μέρος ΙΙ. 

 

 

Νοείται περαιτέρω ότι, εάν η σύµβαση πίστωσης προβλέπει διαφορετικούς 
τρόπους ανάληψης µε διαφορετικές χρεώσεις ή χρεωστικά επιτόκια και ο 
πιστωτικός φορέας εφαρµόζει το κριτήριο υπολογισµού του συνολικού 
ετήσιου πραγµατικού επιτοκίου που αναφέρεται στο στοιχείο (β) του Μέρους 
ΙΙ του Παραρτήµατος ΙΙΙ, ο καταναλωτής ενηµερώνεται ότι άλλοι µηχανισµοί 
ανάληψης για τον εν λόγω τύπο σύµβασης πίστωσης µπορεί να έχουν ως 
αποτέλεσµα υψηλότερα ετήσια πραγµατικά επιτόκια· 
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(η) το ποσό, τον αριθµό και την περιοδικότητα των καταβολών που πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν από τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, τη σειρά µε την 
οποία κατανέµονται οι δόσεις σε διάφορα τρέχοντα υπόλοιπα στα οποία 
εφαρµόζονται διαφορετικά χρεωστικά επιτόκια για τους σκοπούς της 
εξόφλησης· 

   
 

 

(θ) κατά περίπτωση, τις χρεώσεις για την τήρηση λογαριασµού ή λογαριασµών 
στους οποίους εγγράφονται τόσο οι καταβολές όσο και οι αναλήψεις, εκτός 
εάν είναι προαιρετικό το άνοιγµα λογαριασµού, τις χρεώσεις για τη χρήση ενός 
µέσου πληρωµής τόσο για τις καταβολές όσο και για τις αναλήψεις καθώς 
επίσης τις τυχόν χρεώσεις που προκύπτουν από τη σύµβαση πίστωσης και τους 
όρους υπό τους οποίους µπορούν να τροποποιούνται αυτές οι χρεώσεις· 

   
 

 
(ι) κατά περίπτωση, την ύπαρξη εξόδων, τα οποία καταβάλλει ο καταναλωτής 
σε συµβολαιογράφο κατά τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης· 

   
 

 

(ια) την τυχόν υποχρέωση σύναψης σύµβασης για συµπληρωµατική υπηρεσία 
σχετική µε τη σύµβαση πίστωσης, ιδίως ασφάλισης, όταν η σύναψη σύµβασης 
για την υπηρεσία αυτή είναι υποχρεωτική για την έγκριση της πίστωσης ή για 
τη χορήγησή της υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που διαφηµίζονται· 

   
 

 
(ιβ) το επιτόκιο που προβλέπεται σε περίπτωση καθυστέρησης των καταβολών 
καθώς και τις λεπτοµέρειες για την προσαρµογή του και, ενδεχοµένως, τα 
έξοδα σε περίπτωση µη καταβολής · 

   
  (ιγ) προειδοποίηση, για τις συνέπειες της παράλειψης καταβολής· 
   
  (ιδ) κατά περίπτωση, τις απαιτούµενες εξασφαλίσεις· 
   
  (ιε) την ύπαρξη ή µη δικαιώµατος υπαναχώρησης· 
   
 

 
(ιστ) το δικαίωµα πρόωρης εξόφλησης και, κατά περίπτωση, το δικαίωµα 
αποζηµίωσης του πιστωτικού φορέα και τον τρόπο καθορισµού της 
αποζηµίωσης αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 16· 

   
 

 

(ιζ) το δικαίωµα του καταναλωτή να λαµβάνει άµεση και δωρεάν ενηµέρωση 
για το αποτέλεσµα έρευνας σε βάση δεδοµένων για την αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής του ικανότητας, κατά τα διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (2) του 
άρθρου 9· 

   
 

 

(ιη) το δικαίωµά του καταναλωτή να λαµβάνει δωρεάν αντίγραφο του σχεδίου 
σύµβασης πίστωσης, κατόπιν αιτήσεως, εκτός εάν ο πιστωτικός φορέας, κατά 
την υποβολή της αίτησης, δεν επιθυµεί να προβεί στη σύναψη σύµβασης 
πίστωσης µε τον καταναλωτή· και 

   
 

 
(ιθ) κατά περίπτωση, το χρονικό διάστηµα για το οποίο δεσµεύεται ο 
πιστωτικός φορέας από τις πληροφορίες τις οποίες παρέχει πριν από τη 
σύναψη της σύµβασης.  

   
  (5) Κάθε πρόσθετη πληροφορία που επιθυµεί να παράσχει στον καταναλωτή ο 

πιστωτικός φορέας, παρέχεται σε χωριστό έγγραφο που δύναται να επισυνάπτεται 
στις τυποποιηµένες ευρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτικής πίστης. 

  
  (6) Στις περιπτώσεις επικοινωνιών φωνητικής τηλεφωνίας κατά τα διαλαµβανόµενα 

στο άρθρο 6 του περί Εξ’ Αποστάσεως Εµπορίας Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών 
Νόµου, η περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της χρηµατοοικονοµικής 
υπηρεσίας που δίδεται σύµφωνα µε την υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (β) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 6 περιλαµβάνει τουλάχιστον-  

   
 

 
(α) τα στοιχεία που προβλέπονται στις παραγράφους (γ), (δ), (ε), (στ) και (η) 
του εδαφίου (4) του παρόντος άρθρου· 
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(β) το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο, µε τη βοήθεια 
αντιπροσωπευτικού παραδείγµατος· και 

   
  (γ) το συνολικό ποσό που πρέπει να πληρώσει ο καταναλωτής. 
   
  (7) Εάν η σύµβαση έχει συναφθεί κατόπιν αιτήµατος του καταναλωτή µε χρήση 

µέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως, το οποίο δεν επιτρέπει την παροχή των 
πληροφοριών που προβλέπονται στα εδάφια (4) και (5), και ιδίως στην περίπτωση 
του εδαφίου (6), ο πιστωτικός φορέας παρέχει στον καταναλωτή πλήρη 
προσυµβατική πληροφόρηση µε βάση το έντυπο για τις τυποποιηµένες ευρωπαϊκές 
πληροφορίες καταναλωτικής πίστης αµέσως µετά τη σύναψη της σύµβασης 
πίστωσης. 

  
  (8) Επιπρόσθετα από τις τυποποιηµένες ευρωπαϊκές πληροφορίες καταναλωτικής 

πίστης, ο καταναλωτής λαµβάνει δωρεάν αντίγραφο του σχεδίου σύµβασης 
πίστωσης, κατόπιν αιτήσεώς του: 

  
  Νοείται ότι, ο καταναλωτής δεν λαµβάνει δωρεάν αντίγραφο εάν κατά την υποβολή 

της αίτησης ο πιστωτικός φορέας δεν επιθυµεί να προβεί στη σύναψη σύµβασης 
πίστωσης µε τον καταναλωτή. 

  
  (9) Στην περίπτωση σύµβασης πίστωσης στο πλαίσιο της οποίας τα ποσά που 

καταβάλλει ο καταναλωτής δεν οδηγούν στην άµεση αντίστοιχη απόσβεση του 
συνολικού ποσού της πίστωσης, αλλά χρησιµοποιούνται για την ανασύσταση του 
κεφαλαίου κατά τις περιόδους και υπό τους όρους που προβλέπονται στη σύµβαση 
πίστωσης ή σε συµπληρωµατική σύµβαση, οι πληροφορίες που παρέχονται πριν από 
τη σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε τα εδάφια (4) και (5) πρέπει να 
περιλαµβάνουν σαφή και συνοπτική δήλωση ότι αυτές οι συµβάσεις πίστωσης δεν 
προβλέπουν εγγύηση εξόφλησης του συνολικού ποσού της πίστωσης που 
αναλαµβάνεται, εκτός εάν δοθεί τέτοια εγγύηση. 

  
  (10) O πιστωτικός φορέας και, κατά περίπτωση, ο µεσίτης πιστώσεων, παρέχει 

επαρκείς για τον καταναλωτή εξηγήσεις, ούτως ώστε ο καταναλωτής να µπορεί να 
αξιολογεί εάν η προτεινόµενη σύµβαση πίστωσης προσαρµόζεται στις ανάγκες του 
και στην οικονοµική του κατάσταση.  

  
  (11) Ο πιστωτικός φορέας και, κατά περίπτωση, ο µεσίτης πιστώσεων, όπου 

κρίνεται σκόπιµο-  
   
 

 
(α) δίδει τις δέουσες επεξηγήσεις αναφορικά µε τις πληροφορίες που παρέχονται 
πριν από τη σύναψη της σύµβασης κατά τα διαλαµβανόµενα στα εδάφια (4) και 
(5)· και 

   
 

 

(β) επισηµαίνει τα βασικά χαρακτηριστικά των προτεινόµενων προϊόντων και 
τις συγκεκριµένες επιπτώσεις που µπορεί να έχουν για τον καταναλωτή, 
συµπεριλαµβανοµένων των συνεπειών της µη καταβολής της οφειλής από τον 
καταναλωτή. 

  
Συµβάσεις 

πίστωσης που 
έχουν τη µορφή 

δυνατότητας 
υπερανάληψης και 
ειδικές συµβάσεις 

πίστωσης. 

6.-(1) Ο πιστωτικός φορέας και, κατά περίπτωση, ο µεσίτης πιστώσεων παρέχει στον 
καταναλωτή εγκαίρως, πριν δεσµευθεί ο καταναλωτής από οποιαδήποτε σύµβαση 
πίστωσης ή από οποιαδήποτε προσφορά σχετική µε σύµβαση πίστωσης όπως 
καθορίζεται στα εδάφια (2), (4), (5) ή (6) του άρθρου 3, βάσει των πιστωτικών όρων 
και προϋποθέσεων που προσφέρει ο πιστωτικός φορέας και, ενδεχοµένως, των 
προτιµήσεων που έχει εκφράσει και των πληροφοριών που έχει παράσχει ο 
καταναλωτής, τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σύγκριση διάφορων 
προσφορών και τη λήψη τεκµηριωµένης απόφασης σχετικά µε τη σύναψη σύµβασης 
πίστωσης. 

  
  (2) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (1) προσδιορίζουν: 
  
  (α) τον τύπο της πίστωσης· 
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(β) τα στοιχεία ταυτότητας και τη γεωγραφική διεύθυνση του πιστωτικού 
φορέα καθώς και, κατά περίπτωση, τα στοιχεία ταυτότητας και τη γεωγραφική 
διεύθυνση του διαµεσολαβούντος µεσίτη πιστώσεων· 

   
  (γ) το συνολικό ποσό της πίστωσης· 
   
  (δ) τη διάρκεια της σύµβασης πίστωσης· 
   
 

 

(ε) το χρεωστικό επιτόκιο, τους όρους που διέπουν την εφαρµογή του 
χρεωστικού επιτοκίου και κάθε δείκτη ή επιτόκιο αναφοράς που εφαρµόζεται 
στο αρχικό χρεωστικό επιτόκιο· τις χρεώσεις που εφαρµόζονται από το χρόνο 
της σύναψης της σύµβασης πίστωσης και, κατά περίπτωση, τους όρους υπό 
τους οποίους µπορούν να µεταβάλλονται οι χρεώσεις αυτές· 

   
 

 
(στ) το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο, µέσω αντιπροσωπευτικών 
παραδειγµάτων που αναφέρουν όλα τα τεκµήρια που χρησιµοποιούνται για τον 
υπολογισµό του εν λόγω επιτοκίου·  

   
  (ζ) τους όρους και τη διαδικασία καταγγελίας της σύµβασης πίστωσης· 
   
 

 
(η) στην περίπτωση σύµβασης πίστωσης που καθορίζεται στο εδάφιο (2) του 
άρθρου 3, κατά περίπτωση, ότι ο καταναλωτής µπορεί να κληθεί να εξοφλήσει 
πλήρως το ποσό της πίστωσης ανά πάσα στιγµή· 

   
 

 
(θ) το εφαρµοζόµενο επιτόκιο υπερηµερίας, τις ρυθµίσεις για την προσαρµογή 
του και, κατά περίπτωση, τα έξοδα για αθέτηση καταβολής· 

   
 

 

(ι) το δικαίωµα που έχει ο καταναλωτής, δυνάµει των διατάξεων του εδαφίου 
(2) του άρθρου 9, να λαµβάνει άµεση και δωρεάν ενηµέρωση για το 
αποτέλεσµα έρευνας που διεξάγεται σε βάση δεδοµένων για την αξιολόγηση 
της πιστοληπτικής ικανότητάς του· 

   
 

 

(ια) στην περίπτωση σύµβασης πίστωσης που καθορίζεται στο εδάφιο (2) του 
άρθρου 3, τα έξοδα που ισχύουν από το χρόνο σύναψης τέτοιων συµβάσεων 
πίστωσης καθώς και, κατά περίπτωση, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες τα 
έξοδα αυτά µπορεί να τροποποιηθούν· 

   
 

 
(ιβ) κατά περίπτωση, το χρονικό διάστηµα για το οποίο ο πιστωτικός φορέας 
δεσµεύεται από τις πληροφορίες τις οποίες παρέχει πριν από τη σύναψη της 
σύµβασης. 

   
  (3) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) παρέχονται εγγράφως ή επί 

άλλου σταθερού µέσου και είναι όλες εξίσου ευδιάκριτες. 
  
  (4) Οι πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (2) δύναται να παρέχονται και 

µέσω των ευρωπαϊκών πληροφοριών καταναλωτικής πίστης. 
  
  (5) Ο πιστωτικός φορέας τεκµαίρεται ότι εκπληρώνει την υποχρέωση παροχής 

πληροφοριών κατά τα διαλαµβανόµενα στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου και στα 
άρθρα 4 και 5 του περί Εξ’ Αποστάσεως Εµπορίας Χρηµατοοικονοµικών 
Υπηρεσιών Νόµου εφόσον παρέχει στον καταναλωτή τις ευρωπαϊκές πληροφορίες 
καταναλωτικής πίστης. 

  
  (6) (α) Στην περίπτωση σύµβασης πίστωσης που καθορίζεται στα εδάφια (4) και (5) 

του άρθρου 3 οι πληροφορίες που παρέχονται στον καταναλωτή δυνάµει του 
εδαφίου (1) προσδιορίζουν, επιπρόσθετα από τα στοιχεία που καθορίζονται στο 
εδάφιο (2), τα ακόλουθα:  

    
 

  

(i) Το ποσό, τον αριθµό και την περιοδικότητα των καταβολών που πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν από αυτόν και, κατά περίπτωση, τη σειρά µε την οποία 
κατανέµονται οι δόσεις σε διάφορα τρέχοντα υπόλοιπα στα οποία 
εφαρµόζονται διαφορετικά χρεωστικά επιτόκια για τους σκοπούς της 
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εξόφλησης· και 
    
 

  
(ii) το δικαίωµα πρόωρης εξόφλησης και, κατά περίπτωση, πληροφορίες 
σχετικά µε το δικαίωµα αποζηµίωσης του πιστωτικού φορέα και τον τρόπο 
καθορισµού της αποζηµίωσης αυτής. 

   
  (β) Στην περίπτωση σύµβασης πίστωσης που καθορίζεται στο εδάφιο (2) του 

άρθρου 3 εφαρµόζονται µόνο οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2) του παρόντος 
άρθρου. 

  
  (7) Στην περίπτωση επικοινωνιών φωνητικής τηλεφωνίας εφόσον ο καταναλωτής 

έχει ζητήσει να είναι αµέσως διαθέσιµη η δυνατότητα υπερανάληψης, η περιγραφή 
των βασικών χαρακτηριστικών της χρηµατοοικονοµικής υπηρεσίας περιλαµβάνει: 

  
 

 
(α) τουλάχιστον τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους (γ), (ε), 
(στ) και (η) του εδαφίου (2), και 

   
 

 
(β) αναφορικά µε συµβάσεις πίστωσης που καθορίζονται στο εδάφιο (6), εκτός 
από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α), τον προσδιορισµό 
της διάρκειας της σύµβασης πίστωσης. 

  
  (8) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις της παραγράφου (ε) του εδαφίου (1) του άρθρου 

3, στην περίπτωση σύµβασης πίστωσης που χορηγείται υπό µορφή διευκόλυνσης 
υπερανάληψης και η οποία πρέπει να εξοφλείται σε διάστηµα ενός (1) µηνός, 
εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου (α) του εδαφίου (7). 

  
  (9) Ο καταναλωτής λαµβάνει, κατόπιν υποβολής αιτήµατος, δωρεάν αντίγραφο του 

σχεδίου σύµβασης πίστωσης που περιλαµβάνει τις πληροφορίες που αναφέρονται 
στο άρθρο 10: 

  
  Νοείται ότι, εάν, κατά την υποβολή του αιτήµατος, ο πιστωτικός φορέας δεν 

επιθυµεί να προβεί στη σύναψη σύµβασης πίστωσης µε τον καταναλωτή, δεν 
παρέχεται σ’ αυτόν δωρεάν αντίγραφο του σχεδίου σύµβασης πίστωσης. 

  
  (10) Εάν η σύµβαση έχει συναφθεί κατόπιν αιτήµατος του καταναλωτή µε χρήση 

µέσου επικοινωνίας εξ αποστάσεως που δεν επιτρέπει την παροχή στον καταναλωτή 
των πληροφοριών που αναφέρονται στα εδάφια (2), (3), (4), (5), (6) και (7) ο 
πιστωτικός φορέας, αµέσως µετά τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης, εκπληρώνει 
τις υποχρεώσεις του δυνάµει των εδαφίων (2) έως (6) παρέχοντας τις σχετικές µε τη 
σύµβαση πληροφορίες σύµφωνα µε το άρθρο 10. 

  
Εξαιρέσεις από την 

υποχρέωση 
χορήγησης 

προσυµβατικών 
πληροφοριών. 

7. Με την επιφύλαξη της υποχρέωσης του πιστωτικού φορέα να παρέχει στον 
καταναλωτή, πριν από τη σύναψη της σύµβασης τις πληροφορίες που προβλέπονται 
στα άρθρα 5 και 6, οι διατάξεις των άρθρων 5 και 6 δεν εφαρµόζονται για τους 
προµηθευτές αγαθών ή υπηρεσιών που διαµεσολαβούν ως µεσίτες πιστώσεων στο 
πλαίσιο συµπληρωµατικής δραστηριότητας. 

Υποχρέωση 
αξιολόγησης της 
πιστοληπτικής 
ικανότητας του 
καταναλωτή. 

138(Ι) του 2001 
37(Ι) του 2003. 

8.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Προσωπικών 
∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Νόµου και ανεξάρτητα από το είδος της 
παρεχόµενης πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα 
του καταναλωτή πριν από τη σύναψη της σύµβασης, µε βάση επαρκή στοιχεία που 
λαµβάνονται, κατά περίπτωση, από τον καταναλωτή και, όπου χρειάζεται, κατόπιν 
έρευνας στην κατάλληλη βάση δεδοµένων που λειτουργεί νόµιµα στη ∆ηµοκρατία. 

  (2) Σε περίπτωση που τα µέρη συµφωνούν να αλλάξουν το συνολικό ποσό της 
πίστωσης µετά τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας 
προσαρµόζει στα πρόσφατα δεδοµένα τα χρηµατοπιστωτικά στοιχεία που έχει στη 
διάθεσή του σχετικά µε τον καταναλωτή και αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα 
του καταναλωτή πριν από οποιαδήποτε σηµαντική αύξηση του συνολικού ποσού της 
πίστωσης. 

  
Πρόσβαση 9.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Επεξεργασίας ∆εδοµένων 
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πιστωτικού φορέα 
άλλου κράτους 

µέλους σε βάσεις 
δεδοµένων. 

Προσωπικού Χαρακτήρα Νόµου, σε περίπτωση διασυνοριακής πίστωσης, 
πιστωτικός φορέας άλλου κράτους µέλους έχει δικαίωµα πρόσβασης σε βάσεις 
δεδοµένων που νόµιµα λειτουργούν στη ∆ηµοκρατία για την αξιολόγηση της 
πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών σύµφωνα µε τους όρους που αφορούν 
µη διασυνοριακή πίστωση. 

  
  (2) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (3), εάν η απόρριψη αίτησης 

πίστωσης βασίζεται σε έρευνα βάσης δεδοµένων, ο πιστωτικός φορέας ενηµερώνει 
τον καταναλωτή, αµέσως και δωρεάν:  

   
  (α) σχετικά µε το αποτέλεσµα της έρευνας, και 
   
  (β) µε τα στοιχεία της συγκεκριµένης βάσης δεδοµένων. 
   
  (3) Η ενηµέρωση που αναφέρεται στο εδάφιο (2), δεν παρέχεται µόνον σε 

περίπτωση που η παροχή της απαγορεύεται από νοµοθεσία που ενσωµατώνει 
κοινοτικές νοµικές πράξεις ή αντίκειται στη δηµόσια τάξη ή στη δηµόσια ασφάλεια.  

  
 ΜΕΡΟΣ IΙΙ  

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

  
Πληροφορίες που 
περιλαµβάνονται 

στη σύµβαση 
πίστωσης. 
Κεφ. 149. 

22(Ι) του 1995. 

10.-(1)(α) Τηρουµένων των διατάξεων του περί Συµβάσεων Νόµου που αφορούν το 
κύρος της σύναψης σύµβασης, η σύναψη σύµβασης πίστωσης υπόκειται στις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου.  

  
  (β) Η σύµβαση πίστωσης καταρτίζεται εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου και 

περιέχει τις πληροφορίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο. 
  
  (2) Αντίγραφο της σύµβασης πίστωσης δίδεται σε όλα τα συµβαλλόµενα µέρη. 
  
  (3) Στη σύµβαση πίστωσης προσδιορίζονται µε τρόπο σαφή και συνοπτικό: 
   
  (α) ο τύπος της πίστωσης· 
   
 

 
(β) τα στοιχεία ταυτότητας και οι γεωγραφικές διευθύνσεις των συµβαλλοµένων 
µερών καθώς και, κατά περίπτωση, τα στοιχεία ταυτότητας και η γεωγραφική 
διεύθυνση του διαµεσολαβούντος µεσίτη πιστώσεων· 

   
  (γ) η διάρκεια της σύµβασης πίστωσης· 
   
  (δ) το συνολικό ποσό της πίστωσης και οι όροι που διέπουν τις αναλήψεις· 
   
 

 
(ε) στην περίπτωση πίστωσης υπό µορφή προθεσµιακής καταβολής για 
συγκεκριµένο αγαθό ή υπηρεσία ή στην περίπτωση συνδεδεµένης σύµβασης 
πίστωσης, το αγαθό ή η υπηρεσία και η τιµή του τοις µετρητοίς· 

   
 

 

(στ) το χρεωστικό επιτόκιο, οι όροι που διέπουν την εφαρµογή του εν λόγω 
επιτοκίου και, εφόσον είναι διαθέσιµα, κάθε δείκτης ή επιτόκιο αναφοράς που 
εφαρµόζεται στο αρχικό χρεωστικό επιτόκιο καθώς επίσης και οι περίοδοι, οι 
όροι και οι διαδικασίες τροποποίησης του χρεωστικού επιτοκίου: 

   
 

 
 Νοείται ότι, σε περίπτωση που ισχύουν διαφορετικά χρεωστικά επιτόκια υπό 
διαφορετικές συνθήκες, προσδιορίζονται οι πληροφορίες αυτές σχετικά µε όλα 
τα ισχύοντα επιτόκια· 

   
 

 
(ζ) το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο και το συνολικό ποσό που πρέπει 
να πληρώσει ο καταναλωτής, υπολογιζόµενο κατά το χρόνο της σύναψης της 
σύµβασης πίστωσης και όλα τα στοιχεία που χρησιµοποιούνται για τον 
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υπολογισµό του επιτοκίου αυτού· 
   
 

 

(η) το ποσό, ο αριθµός και η περιοδικότητα των καταβολών που πρέπει να 
πραγµατοποιηθούν από τον καταναλωτή και, κατά περίπτωση, η σειρά µε την 
οποία κατανέµονται οι δόσεις σε διάφορα τρέχοντα υπόλοιπα στα οποία 
εφαρµόζονται διαφορετικά χρεωστικά επιτόκια για τους σκοπούς της 
εξόφλησης· 

   
 

 

(θ) σε περίπτωση απόσβεσης του κεφαλαίου σύµβασης πίστωσης που έχει 
σταθερή διάρκεια, το δικαίωµα του καταναλωτή να παραλαµβάνει δωρεάν, 
κατόπιν αίτησης, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της σύµβασης πίστωσης, 
κατάσταση λογαριασµού µε τη µορφή πίνακα χρεολυσίων. 

   
 

 
(ι) εάν υπάρχει καταβολή εξόδων και τόκων χωρίς να υπάρχει απόσβεση 
κεφαλαίου, η κατάσταση των περιόδων και των όρων καταβολής τόκων και 
τυχόν σχετικών περιοδικών και µη περιοδικών δαπανών· 

   
 

 

(ια) κατά περίπτωση, οι χρεώσεις για την τήρηση ενός ή περισσότερων 
λογαριασµών, στους οποίους να καταγράφονται τόσο οι καταβολές όσο και οι 
αναλήψεις, εκτός εάν το άνοιγµα του λογαριασµού είναι προαιρετικό, καθώς και 
οι χρεώσεις για τη χρήση ενός µέσου πληρωµής τόσο για τις καταβολές όσο και 
για τις αναλήψεις, καθώς και κάθε άλλη χρέωση που προκύπτει από τις 
συµβάσεις πίστωσης και τους όρους υπό τους οποίους µπορούν να 
τροποποιηθούν οι χρεώσεις αυτές· 

   
 

 
(ιβ) το εφαρµοζόµενο επιτόκιο υπερηµερίας, όπως ισχύει κατά το χρόνο της 
σύναψης της σύµβασης πίστωσης, οι ρυθµίσεις για την προσαρµογή του και, 
κατά περίπτωση, τα έξοδα για αθέτηση καταβολής· 

   
  (ιγ) η προειδοποίηση για τις συνέπειες της παράλειψης καταβολής· 
   
  (ιδ) κατά περίπτωση, η επιβολή συµβολαιογραφικών τελών· 
   
  (ιε) οι τυχόν απαιτούµενες εγγυήσεις και ασφάλειες· 
   
 

 

(ιστ) η ύπαρξη ή µη δικαιώµατος υπαναχώρησης, η περίοδος κατά τη διάρκεια 
της οποίας µπορεί να ασκηθεί και άλλοι όροι που διέπουν την άσκησή του εν 
λόγω δικαιώµατος, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε την 
υποχρέωση του καταναλωτή να καταβάλλει το αναληφθέν κεφάλαιο και οι τόκοι 
σύµφωνα µε την παράγραφο (β) του εδαφίου (3) του άρθρου 14, και το ποσό 
των καταβλητέων τόκων σε ηµερήσια βάση· 

   
 

 
(ιζ) πληροφορίες για τα δικαιώµατα που απορρέουν από το άρθρο 15 καθώς και 
οι όροι άσκησης των δικαιωµάτων αυτών· 

   
 

 
(ιη) το δικαίωµα πρόωρης εξόφλησης, η διαδικασία πρόωρης εξόφλησης και, 
κατά περίπτωση, το δικαίωµα αποζηµίωσης του πιστωτικού φορέα και ο τρόπος 
καθορισµού της αποζηµίωσης αυτής· 

   
 

 
(ιθ) η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για την άσκηση του δικαιώµατος 
τερµατισµού της σύµβασης πίστωσης· 

   
 

 
(κ) η ύπαρξη ή µη εξωδικαστικών διαδικασιών και µηχανισµών επανόρθωσης 
στις οποίες έχει πρόσβαση ο καταναλωτής και, σε περίπτωση που υπάρχουν, ο 
τρόπος πρόσβασης σε αυτούς· 

   
  (κα) τυχόν άλλοι συµβατικοί όροι και προϋποθέσεις· 
   
 

 
(κβ) κατά περίπτωση, η ονοµασία και η διεύθυνση της Υπηρεσίας 
Ανταγωνισµού και Προστασίας Καταναλωτών του Υπουργείου Εµπορίου, 
Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 
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  (4) Σε περίπτωση εφαρµογής των διατάξεων της παραγράφου (θ) του εδαφίου (3), ο 
πιστωτικός φορέας διαθέτει στον καταναλωτή, δωρεάν και οποτεδήποτε κατά τη 
διάρκεια της σύµβασης πίστωσης, κατάσταση λογαριασµού µε τη µορφή πίνακα 
χρεολυσίων. 

  
  (5)(α) Ο πίνακας χρεολυσίων περιλαµβάνει: 
   
  (i) τις απαιτούµενες καταβολές καθώς και τις περιόδους και τους όρους βάσει των 

οποίων πρέπει να καταβάλλονται τα ποσά αυτά·  
  
  (ii) ανάλυση κάθε περιοδικής εξόφλησης, ούτως ώστε να φαίνεται το κεφάλαιο που 

έχει αποσβεσθεί, ο τόκος που υπολογίζεται βάσει του χρεωστικού επιτοκίου και, 
κατά περίπτωση, οι συµπληρωµατικές χρεώσεις · 

  
 (β) Σε περίπτωση που το επιτόκιο δεν είναι σταθερό ή οι συµπληρωµατικές χρεώσεις 

βάσει της σύµβασης πίστωσης είναι µεταβλητές, στον πίνακα χρεολυσίων 
επισηµαίνεται µε σαφή και συνοπτικό τρόπο ότι τα δεδοµένα του πίνακα αυτού 
ισχύουν µόνον έως ότου επέλθει η επόµενη µεταβολή του επιτοκίου ή των 
συµπληρωµατικών χρεώσεων κατά τα οριζόµενα στη σύµβαση πίστωσης. 

  
  (6) Σε περίπτωση σύµβασης πίστωσης στο πλαίσιο της οποίας τα ποσά που 

καταβάλλει ο καταναλωτής δεν οδηγούν σε άµεση αντίστοιχη απόσβεση του 
συνολικού ποσού της πίστωσης, αλλά χρησιµοποιούνται για την ανασύσταση του 
κεφαλαίου κατά τις περιόδους και υπό τους όρους που προβλέπονται στη σύµβαση 
πίστωσης ή σε συµπληρωµατική σύµβαση, οι πληροφορίες που παρέχονται πριν από 
τη σύναψη της σύµβασης σύµφωνα µε το εδάφιο (3) περιλαµβάνουν σαφή και 
συνοπτική δήλωση ότι η εν λόγω σύµβαση πίστωσης δεν προβλέπει εγγύηση 
εξόφλησης του συνολικού ποσού της πίστωσης που αναλαµβάνεται, εκτός εάν δοθεί 
τέτοια εγγύηση. 

  
  (7) Στην περίπτωση σύµβασης πίστωσης υπό µορφή δυνατότητας υπερανάληψης 

που καθορίζεται στο εδάφιο (2) του άρθρου 3 προσδιορίζονται µε τρόπο σαφή και 
συνοπτικό τα ακόλουθα: 

  
  (α) ο τύπος της πίστωσης· 
   
 

 
(β) τα στοιχεία ταυτότητας και οι γεωγραφικές διευθύνσεις των συµβαλλοµένων 
µερών καθώς και, κατά περίπτωση, τα στοιχεία ταυτότητας και η γεωγραφική 
διεύθυνση του διαµεσολαβούντος µεσίτη πιστώσεων· 

   
  (γ) η διάρκεια της σύµβασης πίστωσης· 
   
  (δ) το συνολικό ποσό της πίστωσης και οι όροι που διέπουν τις αναλήψεις· 
   
 

 

(ε) το χρεωστικό επιτόκιο, οι όροι που διέπουν την εφαρµογή του χρεωστικού 
επιτοκίου και, εφόσον είναι διαθέσιµα, κάθε δείκτης ή επιτόκιο αναφοράς που 
εφαρµόζεται στο αρχικό χρεωστικό επιτόκιο καθώς και οι περίοδοι, οι όροι και 
οι διαδικασίες τροποποίησης του χρεωστικού επιτοκίου και, εάν ισχύουν 
διαφορετικά χρεωστικά επιτόκια υπό διαφορετικές συνθήκες, οι πιο πάνω 
πληροφορίες προσδιορίζονται σχετικά µε όλα τα ισχύοντα επιτόκια· 

   
 

 

(στ) το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο και το συνολικό κόστος της 
πίστωσης για τον καταναλωτή που υπολογίζονται κατά το χρόνο σύναψης της 
σύµβασης πίστωσης καθώς επίσης όλα τα τεκµήρια που χρησιµοποιούνται για 
τον υπολογισµό του εν λόγω επιτοκίου κατά τα διαλαµβανόµενα στα εδάφια (2) 
και (3) του άρθρου 19·  

   
 

 
(ζ) ότι ο καταναλωτής δυνατόν να κληθεί οποτεδήποτε να εξοφλήσει στο 
ακέραιο το ποσό της πίστωσης · 

   
 

 
(η) οι όροι που διέπουν την άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης από τη 
συµφωνία πίστωσης· και 
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(θ) τα στοιχεία σχετικά µε τις χρεώσεις που ισχύουν από το χρόνο της σύναψης 
τέτοιας σύµβασης και, κατά περίπτωση, οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
χρεώσεις αυτές δύνανται να τροποποιηθούν. 

   
Πληροφορίες για 

το χρεωστικό 
επιτόκιο. 

11.-(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), ο καταναλωτής, κατά περίπτωση, 
ενηµερώνεται για: 

 
 

(α) τυχόν µεταβολή του χρεωστικού επιτοκίου εγγράφως ή επί άλλου σταθερού 
µέσου, πριν από την έναρξη ισχύος του νέου επιτοκίου, 

   
 

 
(β) το ποσό των καταβολών µετά την έναρξη ισχύος του νέου χρεωστικού 
επιτοκίου και, εάν υπάρχει µεταβολή του αριθµού ή της περιοδικότητας των 
καταβολών, για τη µεταβολή αυτή.  

  
  (2) Τα µέρη δύνανται να συµφωνήσουν στη σύµβαση πίστωσης ότι, οι 

προβλεπόµενες στο εδάφιο (1) πληροφορίες παρέχονται στον καταναλωτή κατά 
περιόδους στην περίπτωση κατά την οποία η µεταβολή του χρεωστικού επιτοκίου 
οφείλεται σε αλλαγή του ποσοστού αναφοράς και το νέο ποσοστό αναφοράς 
δηµοσιοποιείται καταλλήλως και οι σχετικές µε το νέο ποσοστό αναφοράς 
πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιµες στις εγκαταστάσεις του πιστωτικού φορέα.  

  
Υποχρεώσεις σε 

περίπτωση 
σύµβασης 

πίστωσης υπό 
µορφή δυνατότητας 

υπερανάληψης. 

12.-(1) Όταν σύµβαση πίστωσης συνάπτεται υπό τη µορφή δυνατότητας 
υπερανάληψης, ο καταναλωτής ενηµερώνεται περιοδικά µέσω ανάλυσης 
λογαριασµού εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου, η οποία περιλαµβάνει τις 
ακόλουθες πληροφορίες: 

  
  (α) την ακριβή περίοδο, την οποία αφορά η ανάλυση του λογαριασµού· 
   
  (β) τα αναληφθέντα ποσά και τις ηµεροµηνίες των αναλήψεων· 
   
 

 
(γ) το υπόλοιπο από την προηγούµενη ανάλυση λογαριασµού και την 
ηµεροµηνία της προηγούµενης ανάλυσης· 

   
  (δ) το νέο υπόλοιπο· 
   
 

 
(ε) τις ηµεροµηνίες και τα ποσά των καταβολών που πραγµατοποιήθηκαν από 
τον καταναλωτή· 

   
  (στ) το εφαρµοσθέν χρεωστικό επιτόκιο· 
   
  (ζ) οποιεσδήποτε επιβληθείσες χρεώσεις· 
   
  (η) κατά περίπτωση, το ελάχιστο καταβλητέο ποσό. 
  
  (2) Ο καταναλωτής ενηµερώνεται εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου για τις 

µεταβολές του χρεωστικού επιτοκίου ή των τυχόν πληρωτέων χρεώσεων πριν οι 
µεταβολές αυτές αρχίσουν να ισχύουν. 

  
  (3) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η µεταβολή του χρεωστικού επιτοκίου οφείλεται 

σε αλλαγή του ποσοστού αναφοράς, τα µέρη δύνανται να συµφωνήσουν στη 
σύµβαση πίστωσης ότι οι πληροφορίες σχετικά µε τις µεταβολές του χρεωστικού 
επιτοκίου παρέχονται κατά τον προβλεπόµενο στο εδάφιο (1) τρόπο.  

  
  (4) Στην περίπτωση που αναφέρεται στο εδάφιο (3), το νέο ποσοστό αναφοράς 

δηµοσιοποιείται καταλλήλως και οι σχετικές µε το νέο ποσοστό αναφοράς 
πληροφορίες είναι διαθέσιµες στις εγκαταστάσεις του πιστωτικού φορέα. 
 

Συµβάσεις 
πίστωσης αόριστης 

13.-(1) Ο καταναλωτής δύναται να τερµατίσει σύµβαση πίστωσης αόριστης 
διάρκειας οποτεδήποτε και χωρίς χρέωση, εκτός εάν τα µέρη έχουν συµφωνήσει 
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διάρκειας. προθεσµία προειδοποίησης, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα (1) µήνα. 
  
  (2) Εφόσον προβλέπεται στη σύµβαση πίστωσης, µετά από συµφωνία των µερών, ο 

πιστωτικός φορέας δύναται να καταγγείλει σύµβαση πίστωσης αόριστης διάρκειας, 
νοουµένου ότι -  

   
  (α) τηρεί προθεσµία προειδοποίησης τουλάχιστον δύο (2) µηνών, και 
   
 

 
(β) επιδίδει στον καταναλωτή σχετική δήλωση εγγράφως ή επί άλλου σταθερού 
µέσου. 

   
  (3)(α) Εφόσον προβλέπεται στη σύµβαση πίστωσης, µετά από συµφωνία των 

µερών, ο πιστωτικός φορέας δύναται, για αντικειµενικούς λόγους, να καταγγέλλει το 
δικαίωµα του καταναλωτή να προβαίνει σε αναλήψεις πιστώσεων από σύµβαση 
πίστωσης αόριστης διάρκειας.  

  
 (β) Πριν από την καταγγελία ή το αργότερο αµέσως µετά από αυτήν, ο πιστωτικός 

φορέας ενηµερώνει τον καταναλωτή για την καταγγελία και τους σχετικούς λόγους 
εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου, εκτός εάν η παροχή των πληροφοριών 
αυτών απαγορεύεται από νοµοθεσία που ενσωµατώνει κοινοτικές νοµικές πράξεις ή 
αντίκειται στη δηµόσια τάξη ή στη δηµόσια ασφάλεια. 

  
∆ικαίωµα 

υπαναχώρησης. 
14.-(1) Ο καταναλωτής δύναται, χωρίς να αναφέρει τους λόγους, να υπαναχωρήσει 
από τη σύµβαση πίστωσης εντός προθεσµίας δεκατεσσάρων (14) ηµερών. 

  
  (2) Η προθεσµία υπαναχώρησης αρχίζει: 
   
  (α) από την ηµεροµηνία σύναψης της σύµβασης πίστωσης· ή 
   
 

 

(β) από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο καταναλωτής παραλαµβάνει τους 
όρους της σύµβασης και τις πληροφορίες όπως προβλέπεται στο άρθρο 10, σε 
περίπτωση που αυτή ακολουθεί την αναφερόµενη στην παράγραφο (α) 
ηµεροµηνία. 

   
  (3) Σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωµα υπαναχώρησης- 
  
 

 

(α) για να προβεί στην υπαναχώρηση πριν από τη λήξη της προθεσµίας που 
αναφέρεται στο εδάφιο (1), ενηµερώνει εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου 
τον πιστωτικό φορέα βάσει των πληροφοριών που παρέχει ο πιστωτικός φορέας 
σύµφωνα µε την παράγραφο (ιστ) του εδαφίου (3) του άρθρου 10·  

   
 

 

(β) καταβάλλει στον πιστωτικό φορέα το κεφάλαιο και τους δεδουλευµένους 
τόκους επί του κεφαλαίου αυτού από την ηµεροµηνία ανάληψης της πίστωσης 
µέχρι την ηµεροµηνία εξόφλησης του κεφαλαίου στον πιστωτικό φορέα, χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από 
την αποστολή της κοινοποίησης της υπαναχώρησης στον πιστωτικό φορέα.  

  
  (4) Για σκοπούς της παραγράφου (α) του εδαφίου (3), η κατά τα διαλαµβανόµενα 

στο εδάφιο (1) προθεσµία υπαναχώρησης θεωρείται ότι τηρείται εάν η ειδοποίηση 
αποσταλεί πριν από τη λήξη της εν λόγω προθεσµίας, εφόσον αυτή έχει υποβληθεί 
εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου που τίθεται στη διάθεση του πιστωτικού 
φορέα και στο οποίο ο τελευταίος έχει πρόσβαση. 

  
  (5) Οι τόκοι που αναφέρονται στην παράγραφο (β) του εδαφίου (3) υπολογίζονται 

βάσει του συµφωνηθέντος χρεωστικού επιτοκίου. 
  
  (6) Στην περίπτωση υπαναχώρησης κατά τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο (β) 

του εδαφίου 3, ο πιστωτικός φορέας δε δικαιούται άλλης αποζηµίωσης από τον 
καταναλωτή, εκτός της αποζηµίωσης για µη επιστρεφόµενα τέλη τα οποία κατέβαλε 
ο πιστωτικός φορέας σε οποιοδήποτε κυβερνητικό τµήµα. 

  
  (7) Εάν ο πιστωτικός φορέας ή τρίτος παρέχει συµπληρωµατική υπηρεσία σχετική 
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µε τη σύµβαση πίστωσης βάσει συµφωνίας µεταξύ του τρίτου και του πιστωτικού 
φορέα, ο καταναλωτής µετά τη σύναψη της σύµβασης δεν δεσµεύεται ως προς τη 
συµπληρωµατική υπηρεσία εάν ασκήσει δικαίωµα υπαναχώρησης από τη σύµβαση 
πίστωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

  
 
 

13(Ι) του 2000 
91(Ι) του 2007 
17(Ι) του 2008. 

 (8) Τα άρθρα 10 έως 15 του περί Εξ’ Αποστάσεως Εµπορίας Χρηµατοοικονοµικών 
Υπηρεσιών προς τους Καταναλωτές Νόµου και το άρθρο 8 του περί Σύναψης 
Καταναλωτικών Συµβάσεων εκτός Εµπορικού Καταστήµατος Νόµου, δεν 
εφαρµόζονται όταν ο καταναλωτής έχει δικαίωµα υπαναχώρησης σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

  
Συνδεδεµένες 

συµβάσεις 
πίστωσης. 

15.-(1) Σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει δικαίωµα υπαναχώρησης από 
σύµβαση παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, σύµφωνα µε νοµοθεσία που ενσωµατώνει 
κοινοτικές νοµικές πράξεις, τότε αυτός δε δεσµεύεται εφεξής από συνδεδεµένη 
σύµβαση πίστωσης. 

  
  (2) Σε περίπτωση που τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που καλύπτονται από συνδεδεµένη 

σύµβαση πίστωσης δεν παρέχονται ή παρέχονται µόνο εν µέρει ή δεν πληρούν τους 
όρους της σύµβασης παροχής τους, ο καταναλωτής δύναται να στραφεί κατά του 
πιστωτικού φορέα, εφόσον έχει ήδη στραφεί κατά του προµηθευτή και αποτύχει να 
λάβει από αυτόν την ικανοποίηση την οποία δικαιούται δυνάµει νόµου ή της 
σύµβασης παροχής αγαθών ή υπηρεσιών.  
 
 (3) Το δικαίωµα του καταναλωτή εναντίον του πιστωτικού φορέα µπορεί να 
ασκηθεί µόνο αφού προηγουµένως επιδιώξει δικαστικώς ικανοποίηση της αξίωσής 
του από τον προµηθευτή και αποτύχει είτε ολικώς είτε µερικώς να ικανοποιηθεί από 
αυτόν. 

  
  (4) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν τις διατάξεις νόµου σύµφωνα 

µε τις οποίες ο πιστωτικός φορέας είναι από κοινού και εξολοκλήρου υπεύθυνος για 
οποιαδήποτε αξίωση του καταναλωτή κατά του προµηθευτή, εάν η αγορά των 
αγαθών ή των υπηρεσιών από τον προµηθευτή έχει χρηµατοδοτηθεί µε σύµβαση 
πίστωσης. 

  
Πρόωρη εξόφληση. 16.-(1) Ο καταναλωτής δύναται οποτεδήποτε να εκπληρώσει το σύνολο ή µέρος των 

υποχρεώσεών του που απορρέουν από σύµβαση πίστωσης.  
  
  (2) Σε περίπτωση που ασκηθεί το προβλεπόµενο από το εδάφιο (1) δικαίωµα, ο 

καταναλωτής δικαιούται µείωση του συνολικού κόστους της πίστωσης που 
αποτελείται από τους τόκους και τις χρεώσεις για το εναποµένον διάστηµα της 
σύµβασης. 

  
  (3)(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (4), σε περίπτωση πρόωρης 

εξόφλησης της πίστωσης, ο πιστωτικός φορέας δικαιούται εύλογης και 
αντικειµενικά αιτιολογηµένης αποζηµίωσης για ενδεχόµενα έξοδα που έχουν άµεση 
σχέση µε την πρόωρη εξόφληση της πίστωσης, νοουµένου ότι, η πρόωρη εξόφληση 
πραγµατοποιείται εντός χρονικού διαστήµατος για το οποίο το χρεωστικό επιτόκιο 
είναι σταθερό. 

  
 (β) Η αποζηµίωση που αναφέρεται στην παράγραφο (α) δεν δύναται να υπερβαίνει 

το ένα τοις εκατόν (1%) του τµήµατος της πίστωσης που εξοφλήθηκε πρόωρα, 
εφόσον το χρονικό διάστηµα µεταξύ της πρόωρης εξόφλησης και της 
συµφωνηθείσας λήξης της σύµβασης πίστωσης υπερβαίνει το ένα (1) έτος.  

  
 (γ) Σε περίπτωση που το χρονικό διάστηµα που αναφέρεται στην παράγραφο (α) δεν 

υπερβαίνει το ένα (1) έτος, η αποζηµίωση που δικαιούται ο πιστωτικός φορέας δεν 
δύναται να υπερβαίνει το 0,5 % του τµήµατος της πίστωσης που εξοφλήθηκε 
πρόωρα. 

  
  (4) Ο πιστωτικός φορέας δε δύναται να αξιώσει αποζηµίωση για πρόωρη εξόφληση: 
  
  (α) όταν η εξόφληση πραγµατοποιείται δυνάµει ασφαλιστικού συµβολαίου, το 



Use of this document is subject to the agreed Terms and Conditions and it is protected by digitally 
embedded signatures against unauthorized use 

 

Copyright © Leginet Ltd 2002-2010. All rights reserved. 
Cyprus Legal Portal - http://www.leginet.eu 

οποίο προβλέπει παροχή εγγύησης για την εξόφληση της πίστωσης· 
   
  (β) σε περιπτώσεις διευκολύνσεων υπερανάληψης· ή 
   
 

 
(γ) όταν η εξόφληση πραγµατοποιηθεί εντός χρονικού διαστήµατος για το οποίο 
το χρεωστικό επιτόκιο δεν είναι σταθερό. 

   
  (5)(α) Ο πιστωτικός φορέας δύναται: 
   
  (i) να αξιώνει αποζηµίωση µόνο όταν το ποσό της πρόωρης εξόφλησης 

υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) σε οποιοδήποτε διάστηµα δώδεκα 
(12) µηνών· 

   
   (ii) να απαιτεί, κατ’ εξαίρεση, υψηλότερη αποζηµίωση, εάν µπορεί να 

αποδείξει ότι η ζηµιά που υπέστη από την πρόωρη εξόφληση υπερβαίνει το 
ποσό που καθορίζεται στο εδάφιο (3). 

   
 (β) Σε περίπτωση που η αποζηµίωση που αξιώνει ο πιστωτικός φορέας υπερβαίνει 

την πραγµατική ζηµιά, ο καταναλωτής δύναται να αξιώνει ανάλογη µείωση. 
  
 (γ) Για σκοπούς της παραγράφου (β), η ζηµιά συνίσταται στη διαφορά µεταξύ του 

επιτοκίου που συµφωνήθηκε αρχικά µε το επιτόκιο κατά το οποίο ο πιστωτικός 
φορέας είναι σε θέση να δανείσει στην αγορά το ποσό που εξοφλήθηκε πρόωρα, 
λαµβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της πρόωρης εξόφλησης στα διοικητικά έξοδα. 

  
  (6) Αποζηµίωση που καταβάλλεται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος άρθρου 

δεν υπερβαίνει τους τόκους που θα είχε καταβάλει ο καταναλωτής κατά το χρονικό 
διάστηµα µεταξύ της πρόωρης εξόφλησης και της συµφωνηθείσας ηµεροµηνίας 
λήξης της πιστωτικής σύµβασης. 

  
Εκχώρηση 

δικαιωµάτων. 
17.-(1) Όταν τα δικαιώµατα του πιστωτικού φορέα από σύµβαση πίστωσης ή η ίδια 
η σύµβαση εκχωρούνται σε τρίτο πρόσωπο, ο καταναλωτής δικαιούται να 
αντιτάσσει κατά του τρίτου αυτού προσώπου τα ίδια δικαιώµατα που είχε κατά του 
αρχικού πιστωτικού φορέα, συµπεριλαµβανοµένου του συµψηφισµού.  

  
  (2) Ο αρχικός πιστωτικός φορέας ενηµερώνει τον καταναλωτή για την 

προβλεπόµενη στο εδάφιο (1) εκχώρηση, εκτός εάν, σε συµφωνία µε το τρίτο 
πρόσωπο στο οποίο γίνεται η εκχώρηση, ο αρχικός πιστωτικός φορέας εξακολουθεί 
να καταβάλλει την πίστωση έναντι του καταναλωτή. 

  
Υπέρβαση. 18.-(1)(α) Σε περίπτωση σύµβασης ανοίγµατος τρεχούµενου λογαριασµού, που 

περιλαµβάνει δυνατότητα να επιτραπεί υπέρβαση στον καταναλωτή, η σύµβαση 
αυτή περιέχει και τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (ε) του 
εδαφίου (2) του άρθρου 6.  

  
 (β) Ο πιστωτικός φορέας παρέχει εγγράφως ή επί άλλου σταθερού µέσου σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο (α). 
  
  (2) Σε περίπτωση σηµαντικής υπέρβασης, η οποία διαρκεί πάνω από ένα (1) µήνα ο 

πιστωτικός φορέας πρέπει να ενηµερώνει αµελλητί τον καταναλωτή, εγγράφως ή επί 
άλλου σταθερού µέσου για: 

   
  (α) το γεγονός της υπέρβασης· 
   
  (β) το σχετικό ποσό· 
   
  (γ) το χρεωστικό επιτόκιο· 
   
  (δ) τις ποινές, χρεώσεις ή τόκους υπερηµερίας. 
   
 ΜΕΡΟΣ ΙV  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ  
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ΚΑΙ ΜΕΣΙΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
  

Υπολογισµός 
συνολικού ετήσιου 

πραγµατικού 
επιτοκίου. 

Παράρτηµα ΙΙΙ 
Μέρος Ι. 

19.-(1) Το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο που εξισώνει σε ετήσια βάση την 
παρούσα αξία του συνόλου των τρεχουσών ή µελλοντικών υποχρεώσεων όπως 
αναλήψεων, εξοφλήσεων και χρεώσεων που έχουν συµφωνηθεί από τον πιστωτικό 
φορέα και τον καταναλωτή, υπολογίζεται σύµφωνα µε τον µαθηµατικό τύπο που 
παρατίθεται στο Μέρος Ι του Παραρτήµατος ΙΙΙ. 

  
  (2) Κατά τον υπολογισµό του συνολικού ετησίου πραγµατικού επιτοκίου, 

προσδιορίζεται το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, χωρίς να 
συνυπολογίζονται τα έξοδα µε τα οποία επιβαρύνεται ο καταναλωτής, σε περίπτωση 
που έχει παραβεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του βάσει της σύµβασης 
πίστωσης και τα επιπλέον της τιµής αγοράς έξοδα που αυτός οφείλει να πληρώσει 
κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, είτε αγοράζει επί πιστώσει είτε τοις µετρητοίς. 

  
  (3) Στο συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, εκτός εάν το άνοιγµα 

του λογαριασµού είναι προαιρετικό και τα έξοδα του λογαριασµού έχουν 
προσδιορισθεί σαφώς και αυτοτελώς στη σύµβαση πίστωσης ή οποιαδήποτε άλλη 
σύµβαση η οποία συνάπτεται µε τον καταναλωτή, περιλαµβάνονται: 

   
 

 
(α) τα έξοδα για την τήρηση λογαριασµού στον οποίο εγγράφονται ταυτόχρονα 
καταβολές και αναλήψεις, 

   
 

 
(β) τα έξοδα για τη χρήση µέσου πληρωµής που επιτρέπει ταυτόχρονα τη 
διενέργεια καταβολών και αναλήψεων, και 

   
  (γ) τα λοιπά έξοδα που αφορούν καταβολές. 
   
  (4) Ο υπολογισµός του συνολικού ετησίου πραγµατικού επιτοκίου βασίζεται στο 

τεκµήριο ότι -  
   
 

 
(α) η σύµβαση πίστωσης εξακολουθεί να ισχύει για όλη τη συµφωνηθείσα 
διάρκειά της, και 

   
 

 
(β) ο πιστωτικός φορέας και ο καταναλωτής εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους 
σύµφωνα µε τους όρους και κατά τις ηµεροµηνίες που καθορίζονται στη 
σύµβαση πίστωσης. 

   
  (5) Σε περίπτωση σύµβασης πίστωσης που περιέχει όρο για τη δυνατότητα 

διακύµανσης του χρεωστικού επιτοκίου και, κατά περίπτωση, των χρεώσεων που 
περιλαµβάνονται στο συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο, των οποίων όµως το 
ύψος δεν µπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς κατά το χρόνο του υπολογισµού, το 
συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο υπολογίζεται µε δεδοµένο ότι το χρεωστικό 
επιτόκιο και τα λοιπά έξοδα παραµένουν σταθερά ως προς το αρχικό τους επίπεδο 
και ισχύουν µέχρι το τέλος της σύµβασης πίστωσης. 

  
 
 

Παράρτηµα ΙΙΙ. 

 (6) Το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο, εφόσον απαιτείται, δύναται να 
υπολογίζεται µε τη χρήση των πρόσθετων κριτηρίων που καθορίζονται στο 
Παράρτηµα ΙΙΙ. 

  
Υποχρεώσεις των 

µεσιτών πιστώσεων 
έναντι των 

καταναλωτών. 

20. Ο µεσίτης πιστώσεων -  

   
 

 

(α) αναφέρει στις διαφηµίσεις του και στα έγγραφα που προορίζονται για τους 
καταναλωτές την έκταση των αρµοδιοτήτων του και ιδιαίτερα κατά πόσο 
συνεργάζεται αποκλειστικά µε έναν ή περισσότερους πιστωτικούς φορείς ή 
εργάζεται ως ανεξάρτητος µεσίτης· 

   
  (β) ενηµερώνει γραπτώς τον καταναλωτή και συµφωνεί µαζί του εγγράφως ή επί 
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άλλου σταθερού µέσου, πριν από τη σύναψη της πιστωτικής σύµβασης, το ποσό 
της αµοιβής που τυχόν οφείλει να καταβάλει ο καταναλωτής στον µεσίτη 
πιστώσεων για τις υπηρεσίες του·  

   
 

 
(γ) κοινοποιεί στον πιστωτικό φορέα, για σκοπούς υπολογισµού του συνολικού 
ετησίου πραγµατικού επιτοκίου, το ποσό της αµοιβής που τυχόν πρέπει να 
καταβάλει ο καταναλωτής στο µεσίτη πιστώσεων για τις υπηρεσίες του.  

  
 ΜΕΡΟΣ V  

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΕΣ  
ΤΗΣ ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

  
21.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του περί Τραπεζικών Εργασιών Νόµου και 
του περί Συνεργατικών Εταιρειών Νόµου, για σκοπούς του παρόντος Νόµου η 
Υπηρεσία έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και αρµοδιότητες: 
  

 
(α) εποπτεύει τους πιστωτικούς φορείς και τους µεσίτες πιστώσεων προς 
διασφάλιση της εφαρµογής του παρόντος Νόµου·  

  

 
(β) διεξάγει έρευνες για σκοπούς εξέτασης οποιασδήποτε πιθανής παράβασης 
των απαγορευτικών, ή/και προστατευτικών των συµφερόντων των 
καταναλωτών διατάξεων·  

  

 

(γ) λαµβάνει όλα ή οποιαδήποτε από τα µέτρα που αναφέρονται στις 
παραγράφους (α) και (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 23, σε περίπτωση που 
πιστωτικός φορέας ή µεσίτης πιστώσεων παραβιάζει οποιαδήποτε απαγορευτική 
ή/και προστατευτική των συµφερόντων των καταναλωτών διάταξη·  

  

 
(δ) προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση δικαστικών διαταγµάτων 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25· και 

  

 
(ε) επιβάλλει διοικητικά πρόστιµα σε περίπτωση παράβασης οποιωνδήποτε 
απαγορευτικών ή/και επιτακτικών διατάξεων του παρόντος Νόµου. 

Καθήκοντα και 
αρµοδιότητες της 

Υπηρεσίας. 

 
  (2) Η Υπηρεσία δύναται να παρέχει πληροφορίες ή συµβουλές σε καταναλωτές 

αναφορικά µε συµβάσεις πίστωσης και ιδιαίτερα µε τις υποχρεώσεις που 
επιβάλλονται στους πιστωτές ή σ’ άλλα πρόσωπα από τον παρόντα Νόµο. 

  
Εξουσίες της 
Υπηρεσίας σε 

σχέση µε έρευνες. 

22.-(1) Η Υπηρεσία, µέσω εξουσιοδοτηµένου λειτουργού που ενεργεί εκ µέρους της, 
δύναται για τους σκοπούς έρευνας που διεξάγεται µε βάση τον παρόντα Νόµο να 
απαιτήσει από πρόσωπο το οποίο κατά τη γνώµη της κατέχει πληροφορίες ή έχει υπό 
τον έλεγχο ή την εξουσία του έγγραφα ή τα στοιχεία σχετικά µε την έρευνα, να 
παράσχει αυτές τις πληροφορίες, τα έγγραφα ή στοιχεία στην Υπηρεσία και, εάν 
τούτο είναι αναγκαίο, δύναται να απαιτήσει από το πρόσωπο αυτό να προσέλθει 
στην Υπηρεσία για το σκοπό αυτό: 

  
  Νοείται ότι, για την απόκτηση πληροφοριών, εγγράφων ή στοιχείων που αφορούν 

παράπονα ή λογαριασµούς συγκεκριµένου πελάτη εξασφαλίζεται εκ των προτέρων η 
έγγραφη συγκατάθεσή του. 

  
  (2) Πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται οποιαδήποτε απαίτηση δυνάµει του εδαφίου 

(1) υποχρεούται να συµµορφωθεί µε την απαίτηση αυτή, επιφυλασσοµένων των 
ασυλιών και προνοµίων που απολαµβάνει µάρτυρας ο οποίος καλείται να 
εµφανισθεί ενώπιον δικαστηρίου. 

  
  (3) Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο να παρακωλύει ή να παρεµποδίζει, µε 

πράξη ή παράλειψή του, την Υπηρεσία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της 
δυνάµει του παρόντος Νόµου. 

  
  (4) Οποιοδήποτε πρόσωπο υποχρεούται να συµµορφώνεται µε οποιαδήποτε 

απαίτηση απευθύνεται σε αυτό από την Υπηρεσία δυνάµει του παρόντος Νόµου. 
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Εξέταση 
παραβάσεων. 

23.-(1) Η Υπηρεσία εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή και αυτεπάγγελτα, 
παραβάσεις οποιασδήποτε απαγορευτικής ή προστατευτικής των συµφερόντων των 
καταναλωτών διάταξης του παρόντος Νόµου από πιστωτικούς φορείς και µεσίτες 
πιστώσεων.  

  
  (2) Όταν η Υπηρεσία, κατά τη δυνάµει του εδαφίου (1) διερεύνηση παραπόνου ή 

αυτεπάγγελτη έρευνα, διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε απαγορευτικής ή 
προστατευτικής των συµφερόντων των καταναλωτών διάταξης του παρόντος 
Νόµου, έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέργειες είτε διαζευκτικά είτε 
σωρευτικά, ανάλογα µε τη φύση, τη διάρκεια και τη βαρύτητα της παράβασης: 

   
 

 

(α) να διατάξει ή να συστήσει στον ενδιαφερόµενο παραβάτη όπως µέσα σε 
τακτή προθεσµία τερµατίσει την παράβαση και αποφύγει επανάληψή της στο 
µέλλον ή, σε περίπτωση που η παράβαση τερµατίσθηκε πριν από την έκδοση 
της απόφασης της Υπηρεσίας, να βεβαιώσει µε απόφασή της την παράβαση,  

   
 

 
(β) να διατάξει ή να συστήσει στον παραβάτη τη λήψη διορθωτικών µέτρων που 
κατά την κρίση της αποκαθιστούν την παράνοµη κατάσταση που δηµιούργησε η 
παράβαση, 

   
 

 

(γ) να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο ανάλογα µε τη φύση, τη βαρύτητα και τη 
διάρκεια της παράβασης, ύψους µέχρι και το πέντε τοις εκατόν (5%) του κύκλου 
εργασιών του παραβάτη, το οποίο σε καµία περίπτωση δε θα ξεπερνά τις 
πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ (€500.000), κατά το έτος µέσα στο οποίο 
συντελέστηκε η παράβαση ή κατά το αµέσως προηγούµενο της παράβασης έτος,  

   
 

 
(δ) σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο 
µέχρι χίλια επτακόσια ευρώ (€1.700), για κάθε µέρα συνέχισης της παράβασης, 
ανάλογα µε τη βαρύτητα αυτής, ή/και 

   
 

 

(ε) να υποβάλει αίτηση προς το δικαστήριο για την έκδοση απαγορευτικού ή 
προστακτικού διατάγµατος, περιλαµβανοµένου και προσωρινού διατάγµατος, 
εναντίον οποιουδήποτε προσώπου το οποίο, κατά την κρίση της, ενέχεται ή 
ευθύνεται για την παράβαση αυτή, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25. 

   
  (3) Κατά τη δυνάµει του εδαφίου (1) διερεύνηση οποιασδήποτε παράβασης, η 

Υπηρεσία δύναται, αν το θεωρήσει σκόπιµο, να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε 
ανάληψη δέσµευσης έναντι του καταναλωτή από τον παραβάτη ή εκ µέρους του 
παραβάτη, αναφορικά µε τη γενόµενη παράβαση και την προοπτική άρσης ή 
αποκατάστασης αυτής. 

  
  (4) Η Υπηρεσία αιτιολογεί δεόντως την απόφασή της σε σχέση µε την άσκηση 

οποιασδήποτε από τις εξουσίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2). 
  

Επιβολή 
προστίµων. 

24.-(1) Τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 23 διοικητικά πρόστιµα 
επιβάλλονται στον παραβάτη, µε αιτιολογηµένη απόφαση της Υπηρεσίας που 
βεβαιώνει την παράβαση, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόµενο 
παραβάτη ή εκπρόσωπό του να ακουστεί προφορικώς ή γραπτώς. 

  
  (2) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίµου επιτρέπεται η άσκηση 

ιεραρχικής προσφυγής ενώπιον του Υπουργού, εντός προθεσµίας τριάντα (30) 
ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης στον παραβάτη. 

  
  (3) Το ποσό του διοικητικού προστίµου εισπράττεται από την Υπηρεσία όταν 

παρέλθει άπρακτη η προθεσµία για άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου, δυνάµει του άρθρου 146 του συντάγµατος: 

  
  Νοείται ότι, σε περίπτωση που ασκείται ιεραρχική προσφυγή ενώπιον του 

Υπουργού σύµφωνα µε το εδάφιο (2) η εν λόγω προθεσµία αρχίζει, από την 
κοινοποίηση στον παραβάτη της απόφασης του Υπουργού επί της ιεραρχικής 
προσφυγής. 
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  (4) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωµής των κατά τον παρόντα Νόµο 
επιβαλλόµενων από την Υπηρεσία διοικητικών προστίµων, η Υπηρεσία λαµβάνει 
δικαστικά µέτρα και το οφειλόµενο ποσό εισπράττεται ως αστικό χρέος οφειλόµενο 
προς τη ∆ηµοκρατία. 

  
Έκδοση 

διαταγµάτων. 
25.-(1) ∆ικαστήριο ενώπιον του οποίου εκδικάζεται οποιαδήποτε αίτηση δυνάµει της 
παραγράφου (ε) του εδαφίου (2) του άρθρου 23 έχει εξουσία να εκδώσει 
απαγορευτικό ή προστακτικό διάταγµα, περιλαµβανοµένου και προσωρινού 
διατάγµατος, µε το οποίο να διατάσσει- 

   
  (α) την άµεση παύση και/ή µη επανάληψη της γενόµενης παράβασης·  
   
 

 
(β) την εντός ορισµένης προθεσµίας λήψη τέτοιων διορθωτικών κατά την κρίση 
του δικαστηρίου µέτρων προς άρση της παράνοµης κατάστασης που 
δηµιούργησε η σχετική παράβαση·  

   
 

 
(γ) τη δηµοσίευση του συνόλου ή µέρους της σχετικής απόφασης του 
δικαστηρίου ή τη δηµοσίευση επανορθωτικής ανακοίνωσης µε σκοπό την 
απάλειψη των τυχόν συνεχιζόµενων επιπτώσεων της παράβασης· και/ή 

   
 

 
(δ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή µέτρο ήθελε κριθεί αναγκαίο ή εύλογο υπό τις 
περιστάσεις της συγκεκριµένης υπόθεσης. 

   
  (2) Το διάταγµα που εκδίδεται δυνάµει του εδαφίου (1) δύναται να αφορά όχι µόνο 

τις συγκεκριµένες πράξεις, παραλείψεις ή τη συµπεριφορά του πιστωτικού φορέα 
έναντι του συγκεκριµένου καταναλωτή, αλλά και παρόµοιες µελλοντικές πράξεις ή 
παραλείψεις ή συµπεριφορά αυτού έναντι των καταναλωτών γενικά. 

  
Οδηγίες της 
Υπηρεσίας 

αναφορικά µε 
ανακοινώσεις και 

αγγελίες. 

26.-(1) Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Νόµου, η Υπηρεσία δύναται, µε 
τρόπο που αυτή θεωρεί κατάλληλο, να εκδίδει οδηγίες ως προς τη µορφή, το 
περιεχόµενο, τη θέση και το µέγεθος οποιασδήποτε ανακοίνωσης ή αγγελίας που 
απαιτείται να δηµοσιεύεται δυνάµει του παρόντος Νόµου. 

  
  (2) Πρόσωπο, στο οποίο απευθύνεται ή αφορά οδηγία, η οποία εκδίδεται δυνάµει 

του εδαφίου (1), υποχρεούται να συµµορφώνεται µε την οδηγία αυτή. 
  

∆ηµοσιοποίηση 
αποφάσεων και 
πληροφοριών. 

27. Η Υπηρεσία- 

   
 

 
(α) δηµοσιοποιεί αποφάσεις για επιβολή διοικητικών προστίµων και δικαστικά 
διατάγµατα που εκδίδονται δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, και 

   
 

 

(β) µεριµνά για τη δηµοσιοποίηση τέτοιων πληροφοριών, συµβουλών και 
αποφάσεων της αναφορικά µε την εφαρµογή του παρόντος Νόµου, τις οποίες 
θεωρεί χρήσιµες για την εξυπηρέτηση του κοινού καθώς και όλων των 
προσώπων που ενδεχοµένως επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος 
Νόµου. 

   
Ευθύνη 

αξιωµατούχων 
νοµ ικών 

προσώπων. 

28. Όταν παράβαση δυνάµει του παρόντος Νόµου διαπράττεται από νοµικό 
πρόσωπο ή από πρόσωπο που ενεργεί εκ µέρους νοµικού προσώπου και 
αποδεικνύεται ότι έχει διαπραχθεί µε τη συγκατάθεση, συνενοχή ή έγκριση ή έχει 
διευκολυνθεί από την επιδειχθείσα αµέλεια συµβούλου, διευθυντή, γραµµατέα ή 
οποιουδήποτε άλλου αξιωµατούχου του νοµικού προσώπου ή οποιουδήποτε άλλου 
φυσικού προσώπου που φαίνεται ότι ενεργεί υπό τέτοια ιδιότητα, το φυσικό αυτό 
πρόσωπο είναι επίσης ένοχο της προαναφερθείσας παράβασης. 

  
 ΜΕΡΟΣ VI  

 ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
  

Αναγκαστικός 29.-(1) Κάθε δικαίωµα ή προστασία που παρέχεται σε καταναλωτή δυνάµει των 
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χαρακτήρας των 
διατάξεων. 

διατάξεων του παρόντος Νόµου απαγορεύεται να αναιρεθεί ή να περιοριστεί µε 
οποιοδήποτε συµβατικό όρο ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο και οποιοσδήποτε τέτοιος 
όρος που τυχόν εισάγεται σε οποιαδήποτε συµφωνία είναι άκυρος.  

  
  (2) Απαγορεύεται σε πιστωτικό φορέα να διατυπώνει την πιστωτική σύµβαση κατά 

τρόπο που να καταστρατηγεί τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, ιδιαίτερα µε την 
ενσωµάτωση αναλήψεων ή συµβάσεων πίστωσης, που εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής του παρόντος Νόµου σε συµβάσεις πίστωσης ο χαρακτήρας ή ο σκοπός 
των οποίων επιτρέπει τη µη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 

  
Επιλογή 

εφαρµοστέου 
δικαίου. 

30. Ανεξάρτητα από την ύπαρξη οποιουδήποτε συµβατικού όρου ο οποίος καθιστά ή 
σκοπεί να καταστήσει εφαρµοστέο στη σύµβαση το δίκαιο επικράτειας όπου η 
Οδηγία 2008/48/ΕΚ δεν εφαρµόζεται, σε περίπτωση που η σύµβαση πίστωσης 
συνδέεται στενά µε το έδαφος της ∆ηµοκρατίας εφαρµόζεται ο παρών Νόµος. 

  
Εξωδικαστική 

επίλυση διαφορών. 
31. Οι πιστωτικοί φορείς και οι µεσίτες πιστώσεων οφείλουν να συνεργάζονται µε 
τον Ενιαίο Φορέα Εξώδικης Επίλυσης ∆ιαφορών Χρηµατοοικονοµικής Φύσης ή µε 
τον Έφορο Υπηρεσίας Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών, ανάλογα 
µε τη περίπτωση ή µε κάθε άλλο φορέα και αρµόδια αρχή που είναι επιφορτισµένη 
δια νόµου µε την εξέταση καταγγελιών και παραπόνων από καταναλωτές µε σκοπό 
την εξωδικαστική επίλυση των διαφορών που αφορούν τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις που απορρέουν από συµβάσεις πίστωσης οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο 
εφαρµογής του παρόντος Νόµου. 

  
Κανονισµοί. 32. Το Υπουργικό Συµβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισµούς για την 

καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος Νόµου. 
  

Επιφυλάξεις. 33.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόµος δεν 
εφαρµόζεται σε συµβάσεις πίστωσης που έχουν συναφθεί πριν από την έναρξη 
ισχύος του παρόντος Νόµου. 

  
  (2) Σε περίπτωση συµβάσεων πίστωσης αόριστης διάρκειας που βρίσκονται σε ισχύ 

κατά την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου, εφαρµόζονται 
διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13, 17 και της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και 
του εδαφίου (2) του άρθρου 18. 
 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 

(Άρθρο 2) 
 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ 
ΜΕ: 

 
1. Υπεραναλήψεις 
 
2. Καταναλωτική Πίστη που προσφέρεται από ορισµένους Πιστωτικούς 
οργανισµούς σύµφωνα µε το εδάφιο (4) του άρθρου 3 του περί των Συµβάσεων 
Καταναλωτικής Πίστης Νόµου του 2010 
 
3. Μετατροπή χρεών 
------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
Ι. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επαφής του πιστωτικού φορέα/µεσίτη 
πιστώσεων 
 

 
Πιστωτικός φορέας  
∆ιεύθυνση 
Αριθµός τηλεφώνου [*]  
Ηλεκτρονική διεύθυνση [*]  
Αριθµός φαξ [*]  
∆ιεύθυνση ιστοτόπου [*] 

[Στοιχεία ταυτότητας] 
[Γεωγραφική διεύθυνση που χρησιµοποιείται για την επαφή µε 
τον καταναλωτή] 
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Κατά περίπτωση 
Μεσίτης  
∆ιεύθυνση 
Αριθµός τηλεφώνου [*] 
Ηλεκτρονική διεύθυνση [*] 
Αριθµός φαξ [*] 
∆ιεύθυνση ιστοτόπου [*] 
 

 
[Στοιχεία ταυτότητας] 
[Γεωγραφική διεύθυνση που χρησιµοποιείται για την επαφή µε 
τον καταναλωτή] 

[*] Οι πληροφορίες αυτές είναι προαιρετικές για τον πιστωτικό φορέα. 
 
Όπου σηµειώνεται "κατά περίπτωση", ο πιστωτικός φορέας πρέπει να συµπληρώνει το τετραγωνίδιο εάν οι 
πληροφορίες αφορούν το πιστωτικό προϊόν ή να διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες ή ολόκληρη τη σειρά εάν 
οι πληροφορίες δεν αφορούν τον συγκεκριµένο τύπο πίστωσης. 
 
Οι µεταξύ αγκυλών ενδείξεις παρέχουν εξηγήσεις στον πιστωτικό φορέα και πρέπει να αντικαθίστανται από 
τις αντίστοιχες πληροφορίες. 
 
ΙΙ. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του πιστωτικού προϊόντος 
 
Είδος πίστωσης 
 

 

Συνολικό ποσό της πίστωσης 
∆ηλαδή το ανώτατο όριο ή τα συνολικά ποσά 
που διατίθενται βάσει της σύµβασης 
πίστωσης 
 

 

∆ιάρκεια της σύµβασης πίστωσης 
 

 

Κατά περίπτωση  
Πιθανό να σας ζητηθεί να εξοφλήσετε το 
ποσό της πίστωσης στο ακέραιο και ανά 
πάσα στιγµή µόλις σας ζητηθεί 
 

 

812587916 
ΙΙΙ. Κόστος της πίστωσης 
 

 

Το χρεωστικό επιτόκιο, ή κατά περίπτωση τα 
διάφορα χρεωστικά επιτόκια που 
εφαρµόζονται στη σύµβαση πίστωσης 

[ %  
- σταθερό, ή  
- µεταβλητό (µε τον δείκτη ή το επιτόκιο αναφοράς που 
εφαρµόζεται στο αρχικό χρεωστικό επιτόκιο)  
- περίοδοι] 

Κατά περίπτωση 
Συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο 
(ΣΕΠΕ)  
Πρόκειται για το συνολικό κόστος 
εκφραζόµενο ως ετήσιο ποσοστό της 
συνολικής πίστωσης. Το συνολικό ετήσιο 
πραγµατικό επιτόκιο βοηθά στη σύγκριση 
διαφόρων προσφορών 
 

 
[ % Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να παρατεθεί αντιπροσωπευτικό 
παράδειγµα που να αναφέρει όλα τα τεκµήρια για τον 
υπολογισµό του επιτοκίου] 

Κατά περίπτωση 
Έξοδα 
Κατά περίπτωση 
Προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατόν 
να τροποποιηθούν τα έξοδα αυτά 
 

[Το εφαρµοζόµενο κόστος από τη στιγµή που συνάπτεται η 
σύµβαση πίστωσης] 

Έξοδα σε περίπτωση καθυστέρησης 
καταβολής 

Θα επιβαρυνθείτε µε [.... (εφαρµοστέα επιτόκια και µέθοδος 
αναπροσαρµογής τους και, κατά περίπτωση, πρόστιµα µη 
καταβολής)] για τις µη πραγµατοποιηθείσες καταβολές 
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IV. Άλλες σηµαντικές νοµικές πτυχές 
 

 

Καταγγελία της σύµβασης πίστωσης [Προϋποθέσεις και διαδικασία της καταγγελίας µιας 
σύµβασης πίστωσης] 

Έρευνα σε βάση δεδοµένων  
Ο πιστωτικός φορέας πρέπει να σας 
πληροφορήσει αµέσως και δωρεάν για 
τα αποτελέσµατα έρευνας σε βάση 
δεδοµένων, εφόσον η αίτηση πίστωσης 
απορρίπτεται βάσει της εν λόγω 
έρευνας. Αυτό δεν ισχύει όταν η παροχή 
των σχετικών πληροφοριών 
απαγορεύεται από νοµοθεσία που 
ενσωµατώνει κοινοτικές νοµικές πράξεις 
ή αντιβαίνει στη δηµόσια πολιτική ή 
δηµόσια ασφάλεια 
 

 

Κατά περίπτωση 
Χρονική περίοδος κατά την οποία ο 
πιστωτικός φορέας δεσµεύεται από τις 
προσυµβατικές υποχρεώσεις 
 

Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν από ... έως ... 

Κατά περίπτωση 
 

 

V. Πρόσθετες πληροφορίες που δίδονται σε περίπτωση που οι πληροφορίες πριν από τη σύναψη 
της σύµβασης παρέχονται από ορισµένους πιστωτικούς οργανισµούς σύµφωνα µε το εδάφιο (4) 
του άρθρου 3 του περί των Συµβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόµου του 2010 ή αφορούν 
καταναλωτική πίστη για µετατροπή χρεών 
 

 
∆όσεις και, κατά περίπτωση, σειρά µε την 
οποία θα κατανεµηθούν οι δόσεις 

Θα πρέπει να καταβάλετε τα εξής: 
[Αντιπροσωπευτικό παράδειγµα πίνακα, 
συµπεριλαµβανοµένου του ποσού δόσεων, του αριθµού και της 
συχνότητας των καταβολών που θα πραγµατοποιήσει ο 
καταναλωτής] 

Συνολικό ποσό που θα πρέπει να καταβληθεί 
 

 

Πρόωρη εξόφληση 
Έχετε δικαίωµα πρόωρης εξόφλησης 
οποτεδήποτε, εν όλω ή εν µέρει 
Κατά περίπτωση  
Ο πιστωτικός φορέας δικαιούται αποζηµίωση 
σε περίπτωση πρόωρης εξόφλησης 

 
 
 
 
[Προσδιορισµός της αποζηµίωσης (µέθοδος υπολογισµού) 
σύµφωνα µε τις διατάξεις για την εφαρµογή του άρθρου 16 του 
περί των Συµβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόµου 
 

Κατά περίπτωση  
 
VI. Πρόσθετες πληροφορίες που δίδονται σε περίπτωση εµπορίας χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών εξ 
αποστάσεως 
 
(α) Όσον αφορά τον πιστωτικό φορέα 
 

 

Κατά περίπτωση 
Εκπρόσωπος του πιστωτικού φορέα στο 
κράτος µέλος κατοικίας σας  
∆ιεύθυνση 
Αριθµός τηλεφώνου [*]  
Ηλεκτρονική διεύθυνση [*] 
Αριθµός φαξ [*] 
∆ιεύθυνση ιστοτόπου [*] 
 

 
[Στοιχεία ταυτότητας] 
 
[Γεωγραφική διεύθυνση που θα χρησιµοποιεί ο καταναλωτής] 
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Κατά περίπτωση 
Εγγραφή σε µητρώο 

 
[Κατά περίπτωση, εµπορικό µητρώο στο οποίο είναι 
εγγεγραµµένος ο πιστωτικός φορέας και αριθµός καταχώρισής 
του ή ανάλογο µέσο ταυτοποίησής του στο µητρώο αυτό] 

Κατά περίπτωση  
Εποπτική αρχή 
 

 

(β) Όσον αφορά τη σύµβαση πίστωσης 
 

 

571677803 

∆ικαίωµα υπαναχώρησης  
Έχετε το δικαίωµα να υπαναχωρήσετε από 
την πιστωτική σύµβαση εντός 14 
ηµερολογιακών ηµερών  
 
Κατά περίπτωση  
 
Άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης  
 

Ναι/όχι  
[Πρακτικές οδηγίες για την άσκηση του δικαιώµατος 
υπαναχώρησης, οι οποίες αναφέρουν, µεταξύ άλλων, τη 
διεύθυνση στην οποία πρέπει να αποσταλεί η κοινοποίηση της 
άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης· συνέπειες της µη 
άσκησης του δικαιώµατος]  

Κατά περίπτωση 
 
∆ίκαιο το οποίο εφάρµοσε ο πιστωτικός 
φορέας στις σχέσεις του µε τον καταναλωτή 
πριν από τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης 
 

 

Κατά περίπτωση 
 
Όρος σχετικά µε το δίκαιο που διέπει τη 
σύµβαση πίστωσης και/ή το αρµόδιο 
δικαστήριο 
 

[Παρατίθεται ο σχετικός όρος] 

Κατά περίπτωση  
 
Γλωσσικό καθεστώς  

 
Οι πληροφορίες και οι συµβατικοί όροι παρέχονται στα 
[συγκεκριµένη γλώσσα]. Με τη συγκατάθεσή σας, σκοπεύουµε 
να επικοινωνούµε στα [συγκεκριµένη γλώσσα/γλώσσες] κατά 
τη διάρκεια της σύµβασης πίστωσης 
 

(γ) Όσον αφορά την επανόρθωση 
 

 

Εξωδικαστικές διαδικασίες και µηχανισµοί 
επανόρθωσης 

[Εάν υφίστανται εξωδικαστικές διαδικασίες και µηχανισµός 
επανόρθωσης για τον καταναλωτή ο οποίος συµµετέχει στη 
σύµβαση εξ αποστάσεως και, εάν ναι, τρόπος πρόσβασης σε 
αυτά] 

[*] Οι πληροφορίες αυτές είναι προαιρετικές για τον πιστωτικό φορέα. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

(Άρθρα 2 και 5) 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
 

Ι. Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επαφής του πιστωτικού φορέα/µεσίτη πιστώσεων 
 

 
Πιστωτικός φορέας Στοιχεία ταυτότητας: 
∆ιεύθυνση [Γεωγραφική διεύθυνση που χρησιµοποιείται από τον 

καταναλωτή] 
Αριθµός τηλεφώνου [*]  
Ηλεκτρονική διεύθυνση [*]  
Αριθµός φαξ [*]  
∆ιεύθυνση ιστοτόπου [*]  
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Κατά περίπτωση 
Μεσίτης 
∆ιεύθυνση 
Αριθµός τηλεφώνου [*] 
Ηλεκτρονική διεύθυνση [*] 
Αριθµός φαξ [*] 
∆ιεύθυνση ιστοτόπου [*] 
 

[Στοιχεία ταυτότητας] 
 
[Γεωγραφική διεύθυνση που χρησιµοποιείται από τον 
καταναλωτή] 
 

[*] Οι πληροφορίες αυτές είναι προαιρετικές για τον πιστωτικό φορέα 
 

Όπου σηµειώνεται "κατά περίπτωση", ο πιστωτικός φορέας πρέπει να συµπληρώνει το τετραγωνίδιο 
εάν οι πληροφορίες αφορούν το πιστωτικό προϊόν ή να διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες ή 
ολόκληρη τη σειρά, εάν οι πληροφορίες δεν αφορούν τον συγκεκριµένο τύπο πίστωσης. 
 
Οι µεταξύ αγκυλών ενδείξεις παρέχουν εξηγήσεις στον πιστωτικό φορέα και πρέπει να 
αντικαθίστανται από τις αντίστοιχες πληροφορίες. 
 
ΙΙ. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών του πιστωτικού προϊόντος 
 
Είδος πίστωσης 
 

 

Συνολικό ποσό της πίστωσης  
∆ηλαδή το ανώτατο όριο ή τα συνολικά 
ποσά που διατίθενται βάσει της 
σύµβασης πίστωσης 
 

 

Όροι που διέπουν την ανάληψη  
∆ηλαδή πώς και πότε θα λάβετε τα 
χρήµατα 
 

 

∆ιάρκεια της σύµβασης πίστωσης 
 

 

∆όσεις και, κατά περίπτωση, σειρά µε 
την οποία θα κατανεµηθούν οι δόσεις 

Θα πρέπει να καταβάλετε τα εξής: [Ποσό, αριθµός και 
συχνότητα των καταβολών στις οποίες θα προβεί ο 
καταναλωτής]  
Οι τόκοι και/ή τα τέλη θα καταβληθούν ως εξής: 
 

Το συνολικό ποσό που θα πρέπει να 
καταβληθεί  
∆ηλαδή το ποσό του κεφαλαίου 
δανεισµού συν τους τόκους και τις 
ενδεχόµενες δαπάνες που σχετίζονται µε 
την πίστωση 
 

[Άθροισµα του συνολικού ποσού της πίστωσης και του 
συνολικού κόστους της πίστωσης] 

Κατά περίπτωση  
Πίστωση χορηγούµενη υπό µορφή 
προθεσµιακής καταβολής για αγαθό ή 
υπηρεσία, ή σχετιζόµενη µε την παροχή 
συγκεκριµένου αγαθού ή µε την παροχή 
υπηρεσίας 
Όνοµα αγαθού/υπηρεσίας  
Τιµή µετρητοίς 
 

 

Κατά περίπτωση 
Απαιτούµενες εγγυήσεις 
Πρόκειται για περιγραφή της εγγύησης 
που θα παρασχεθεί σε σχέση µε τη 
σύµβαση πίστωσης 
 

[Είδος εγγυήσεων] 

Κατά περίπτωση  
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Οι εξοφλήσεις δε συνεπάγονται άµεση 
απόσβεση του κεφαλαίου 

 
ΙΙΙ. Κόστος της πίστωσης 
 

 

Το χρεωστικό επιτόκιο ή, κατά περίπτωση, τα 
διάφορα χρεωστικά επιτόκια που 
εφαρµόζονται στη σύµβαση πίστωσης 

[ % 
- σταθερό, ή  
- µεταβλητό (µε τον δείκτη ή το επιτόκιο αναφοράς που 
εφαρµόζεται στο αρχικό χρεωστικό επιτόκιο) 
- περίοδοι] 
 

Συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο 
(ΣΕΠΕ)  
Πρόκειται για το συνολικό κόστος που 
εκφράζεται ως ετήσιο ποσοστό της συνολικής 
πίστωσης.  
Το ΣΕΠΕ βοηθά στη σύγκριση διαφόρων 
προσφορών 
 

[ % Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να παρατεθεί 
αντιπροσωπευτικό παράδειγµα που να περιλαµβάνει όλα τα 
τεκµήρια για τον υπολογισµό του ΣΕΠΕ] 

Είναι υποχρεωτική, για την έγκριση της 
πίστωσης ή για τη χορήγησή της υπό τους 
όρους και τις προϋποθέσεις που 
διαφηµίζονται, η επιλογή:  
- ασφάλισης που θα εξασφαλίζει την 
πίστωση, ή 
- άλλης συµπληρωµατικής σύµβασης 
υπηρεσίας; 
Εάν ο πιστωτικός φορέας δεν γνωρίζει εκ των 
προτέρων το κόστος αυτών των υπηρεσιών, 
δεν το περιλαµβάνει στο ΣΕΠΕ 
 

 
 
 
 
Ναι/Όχι [εάν ναι, αναφέρατε το είδος ασφάλισης]  
 Ναι/Όχι [εάν ναι, αναφέρατε το είδος συµπληρωµατικής 
υπηρεσίας]  

Συναφή έξοδα 
 

 

Κατά περίπτωση  
Απαιτείται η τήρηση λογαριασµού ή 
λογαριασµών στους οποίους να εγγράφονται 
τόσο οι καταβολές όσο και οι αναλήψεις 
 

 

Κατά περίπτωση  
Ποσό των εξόδων για τη χρήση 
συγκεκριµένου µέσου πληρωµής (π.χ. 
πιστωτικής κάρτας) 
 

 

Κατά περίπτωση  
Οποιαδήποτε άλλα έξοδα που προκύπτουν 
από τη σύµβαση πίστωσης 
 

 

Κατά περίπτωση  
Προϋποθέσεις υπό τις οποίες είναι δυνατόν 
να τροποποιηθούν τα προαναφερθέντα έξοδα 
τα σχετικά µε την πιστωτική συµφωνία 
 

 

386632263 
Κατά περίπτωση  
Υποχρέωση καταβολής συµβολαιογραφικής 
αµοιβής 
 

 

Έξοδα σε περίπτωση καθυστέρησης 
καταβολής 
Η καθυστέρηση καταβολής ενδέχεται να έχει 
σοβαρές συνέπειες (π.χ. αναγκαστική 

Θα επιβαρυνθείτε µε [.... (τα εφαρµοστέα επιτόκια και µέθοδος 
αναπροσαρµογής τους και, κατά περίπτωση, πρόστιµα µη 
καταβολής)] για µη πραγµατοποιηθείσες καταβολές 
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πώληση)και να καθιστά τη χορήγηση 
πίστωσης δυσκολότερη 

 
 

IV. Άλλες σηµαντικές νοµικές πτυχές 
 

 

∆ικαίωµα υπαναχώρησης  
Έχετε το δικαίωµα να υπαναχωρήσετε 
από την πιστωτική σύµβαση εντός 14 
ηµερολογιακών ηµερών  
 

Ναι/όχι 

Πρόωρη εξόφληση  
Έχετε το δικαίωµα πρόωρης εξόφλησης 
οποτεδήποτε, εν όλω ή εν µέρει 
 

 

Κατά περίπτωση 
Ο πιστωτικός φορέας δικαιούται 
αποζηµίωση σε περίπτωση πρόωρης 
εξόφλησης  
 

[Προσδιορισµός της αποζηµίωσης (µέθοδος 
υπολογισµού) σύµφωνα µε το άρθρο 16 του περί 
Συµβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόµου, όπως 
τροποποιείται ή αντικαθίσταται εκάστοτε] 

Έρευνα σε βάση δεδοµένων 
Ο πιστωτικός φορέας πρέπει να σας 
πληροφορήσει αµέσως και δωρεάν για τα 
αποτελέσµατα έρευνας σε βάση 
δεδοµένων, εφόσον η αίτηση πίστωσης 
απορρίπτεται βάσει της εν λόγω έρευνας. 
Αυτό δεν ισχύει όταν η παροχή των 
σχετικών πληροφοριών απαγορεύεται 
από νοµοθεσία που ενσωµατώνει 
κοινοτικές νοµικές πράξεις ή αντιβαίνει 
στη δηµόσια πολιτική ή δηµόσια 
ασφάλεια 
 

 

∆ικαίωµα σε αντίγραφο της σύµβασης 
πίστωσης  
Έχετε το δικαίωµα να λάβετε από τον 
πιστωτικό φορέα/µεσίτη πίστωσης, 
κατόπιν αιτήσεως, αντίγραφο του 
σχεδίου σύµβασης πίστωσης. Η παρούσα 
διάταξη δεν ισχύει, εάν, κατά το χρόνο 
της αίτησης ο πιστωτής δεν επιθυµεί να 
συνάψει πιστωτική σύµβαση µε τον 
καταναλωτή 
 

 

Κατά περίπτωση 
Χρονική περίοδος κατά την οποία ο 
πιστωτικός φορέας δεσµεύεται από τις 
πληροφορίες που παρέχει πριν από τη 
σύναψη της σύµβασης 
 

Οι πληροφορίες αυτές ισχύουν από ..... έως .... 

 
Κατά περίπτωση 
 
V. Πρόσθετες πληροφορίες σε περίπτωση εµπορίας χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών εξ αποστάσεως 
 
 
 (α) Όσον αφορά τον πιστωτικό φορέα 
 

 

Κατά περίπτωση 
Εκπρόσωπος του πιστωτικού φορέα στο 
κράτος µέλος κατοικίας σας 

 
[Στοιχεία ταυτότητας] 
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∆ιεύθυνση  
Αριθµός τηλεφώνου [*] 
Ηλεκτρονική διεύθυνση [*] 
Αριθµός φαξ [*] 
∆ιεύθυνση ιστοτόπου [*] 
 

[Γεωγραφική διεύθυνση που θα χρησιµοποιεί ο καταναλωτής] 
 

Κατά περίπτωση 
Εγγραφή σε µητρώο 

[Κατά περίπτωση, εµπορικό µητρώο στο οποίο είναι 
εγγεγραµµένος ο πιστωτικός φορέας και αριθµός καταχώρισής 
του ή ανάλογο µέσο ταυτοποίησής του στο µητρώο αυτό] 
 

Κατά περίπτωση  
Αρµόδια εποπτική αρχή 
 

 

(β) Όσον αφορά τη σύµβαση πίστωσης 
 

 

Κατά περίπτωση 
Άσκηση του δικαιώµατος υπαναχώρησης 

 
[Πρακτικές οδηγίες για την άσκηση του δικαιώµατος 
υπαναχώρησης, µεταξύ άλλων περίοδος κατά την οποία 
ασκείται· διεύθυνση προς την οποία πρέπει να αποσταλεί η 
κοινοποίηση της άσκησης του δικαιώµατος υπαναχώρησης· 
συνέπειες της µη άσκησης του δικαιώµατος] 
 

Κατά περίπτωση  
∆ίκαιο το οποίο εφήρµοσε ο πιστωτικός 
φορέας στις σχέσεις του µε τον καταναλωτή 
πριν από τη σύναψη της σύµβασης πίστωσης 
 

 

Κατά περίπτωση 
Όρος σχετικά µε το δίκαιο που διέπει τη 
σύµβαση πίστωσης και/ή το αρµόδιο 
δικαστήριο 
 

 
[Παρατίθεται ο σχετικός όρος] 

102596521 

Κατά περίπτωση 
Γλωσσικό καθεστώς 

Οι πληροφορίες και οι συµβατικοί όροι παρέχονται στα 
[συγκεκριµένη γλώσσα]. Με τη συγκατάθεσή σας, σκοπεύουµε 
να επικοινωνούµε στα [συγκεκριµένη γλώσσα/γλώσσες] κατά 
τη διάρκεια της σύµβασης πίστωσης 
 

(γ) Όσον αφορά την επανόρθωση  
Ύπαρξη εξωδικαστικών διαδικασιών 
υποβολής ενστάσεων και προσφυγών 

[Εάν υφίστανται εξωδικαστικές διαδικασίες υποβολής 
ενστάσεων και προσφυγών για τον καταναλωτή, ο οποίος 
συµµετέχει στη σύµβαση εξ αποστάσεως και, εάν ναι, τρόπος 
πρόσβασης σε αυτές] 
 

[*] Οι πληροφορίες αυτές είναι προαιρετικές για τον πιστωτικό φορέα. 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 
(Άρθρα 5 και 19) 

 
Εξίσωση Υπολογισµού του Συνολικού Ετήσιου Πραγµατικού Επιτοκίου και Πρόσθετα Κριτήρια 

 
 Ι. Βασική εξίσωση που εκφράζει την ισοδυναµία των αναλήψεων, αφενός, και των 

εξοφλητικών δόσεων  
και καταβολών, αφετέρου 

 
 Η βασική εξίσωση, µε την οποία προσδιορίζεται το συνολικό ετήσιο πραγµατικό επιτόκιο 

(ΣΕΠΕ), εκφράζει σε ετήσια βάση την ισοδυναµία µεταξύ του αθροίσµατος της παρούσας 
αξίας των αναλήψεων, αφενός, και του αθροίσµατος της παρούσας αξίας των ποσών των 
εξοφλητικών δόσεων και των καταβολών, αφετέρου, ήτοι: 
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όπου: 
X | είναι το ΣΕΠΕ, | 
m | είναι ο αύξων αριθµός της τελευταίας ανάληψης, | 
k | είναι ο αύξων αριθµός µιας ανάληψης, µε 1 ≤ k ≤ m, | 
Ck | είναι το ποσό της υπ’ αριθµόν k ανάληψης, | 
tk | είναι το χρονικό διάστηµα, που εκφράζεται σε έτη και κλάσµατα έτους, µεταξύ της 
ηµεροµηνίας της πρώτης ανάληψης και της ηµεροµηνίας κάθε νέας ανάληψης, µε t1 = 0, | 
m' | είναι ο αύξων αριθµός της τελευταίας εξοφλητικής δόσης ή καταβολής, | 
l | είναι ο αύξων αριθµός µιας εξοφλητικής δόσης ή καταβολής, | 
Dl | είναι το ποσό µιας εξοφλητικής δόσης ή καταβολής, | 
sl | είναι το χρονικό διάστηµα, που εκφράζεται σε έτη και κλάσµατα έτους, µεταξύ της 
ηµεροµηνίας της πρώτης ανάληψης και της ηµεροµηνίας κάθε εξοφλητικής δόσης ή 
καταβολής. | 
 

 Παρατηρήσεις: 
  

 (α) Τα ποσά που καταβάλλονται και από τις δύο πλευρές σε διαφορετικές χρονικές 
στιγµές δεν είναι κατ’ ανάγκη ίσα ούτε καταβάλλονται κατ’ ανάγκη ανά ίσα διαστήµατα. 
 
(β) Εναρκτήρια ηµεροµηνία είναι η ηµεροµηνία της πρώτης ανάληψης. 
 

 (γ) Ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ των ηµεροµηνιών που λαµβάνονται υπόψη κατά τον 
υπολογισµό εκφράζεται σε έτη ή κλάσµατα έτους· το έτος θεωρείται ότι έχει 365 ηµέρες 
(για τα δίσεκτα έτη 366 ηµέρες), 52 εβδοµάδες ή 12 ισόχρονους µήνες. Ο ισόχρονος 
µήνας έχει 30,41666 ηµέρες δηλαδή 365/12, είτε ανήκει σε δίσεκτο έτος είτε όχι. 
 

 (δ) Το αποτέλεσµα του υπολογισµού εκφράζεται µε ακρίβεια ενός δεκαδικού ψηφίου. Εάν 
το επόµενο δεκαδικό ψηφίο είναι µεγαλύτερο ή ίσο του 5, το πρώτο δεκαδικό ψηφίο 
αυξάνεται κατά τη µονάδα. 
 

 (ε) Η εξίσωση µπορεί να ξαναγραφεί µε τη χρήση ενός µόνο αθροιστικού συµβόλου και 
µε την εισαγωγή της έννοιας των χρηµατικών ροών (Ak), που θα έχουν είτε θετικό είτε 
αρνητικό πρόσηµο, είτε δηλαδή θα καταβάλλονται είτε θα εισπράττονται κατά τις 
χρονικές περιόδους 1 έως k, αντίστοιχα, και εκφράζονται σε έτη, ήτοι: 
 

 
 όπου S είναι το υπόλοιπο της παρούσας αξίας των ροών· η τιµή του πρέπει να είναι 
µηδενική, εάν ο σκοπός είναι να διατηρηθεί η ισοδυναµία. 

159720838 

  
II. Πρόσθετα κριτήρια για τον υπολογισµό  

του συνολικού ετησίου πραγµατικού επιτοκίου 
 

 (α) Εάν η σύµβαση πίστωσης δίνει στον καταναλωτή τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής 
όσον αφορά τις αναλήψεις, θεωρείται ότι πραγµατοποιείται πλήρης και άµεση ανάληψη 
του συνολικού ποσού της πίστωσης. 
 

 (β) Εάν η σύµβαση πίστωσης προβλέπει διαφορετικούς τρόπους ανάληψης µε 
διαφορετικές επιβαρύνσεις ή χρεωστικά επιτόκια, θεωρείται ότι το συνολικό ποσό της 
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πίστωσης αναλαµβάνεται µε την υψηλότερη επιβάρυνση και χρεωστικό επιτόκιο που 
ισχύει για την κατηγορία των συναλλαγών που χρησιµοποιούνται συχνότερα στο πλαίσιο 
της εν λόγω κατηγορίας σύµβασης πίστωσης. 
 
(γ) Εάν η σύµβαση πίστωσης παρέχει γενικά στον καταναλωτή τη δυνατότητα ελεύθερης 
επιλογής όσον αφορά τις αναλήψεις, αλλά επιβάλλει, µεταξύ των διάφορων τρόπων 
ανάληψης, περιορισµό ως προς το ποσό και τη χρονική περίοδο, θεωρείται ότι το ποσό 
της πίστωσης αναλαµβάνεται κατά την πρώτη ηµεροµηνία που προβλέπεται στη σύµβαση 
και σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα όρια ανάληψης. 
 

 (δ) Εάν δεν καθορίζεται χρονοδιάγραµµα εξόφλησης, θεωρείται ότι: 
 

 (i) η πίστωση παρέχεται για χρονικό διάστηµα ενός έτους· και 
(ii) η πίστωση εξοφλείται σε δώδεκα ισόποσες και µηνιαίες δόσεις. 
 

 (ε) Εάν καθορίζεται χρονοδιάγραµµα εξόφλησης, αλλά τα σχετικά ποσά είναι ελαστικά, 
το ποσό κάθε τµηµατικής εξόφλησης θεωρείται ότι είναι το χαµηλότερο που προβλέπει η 
σύµβαση. 
 

 (στ) Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά, όταν η σύµβαση πίστωσης προβλέπει πλείονες 
ηµεροµηνίες εξόφλησης, η χορήγηση της πίστωσης και οι εξοφλήσεις πραγµατοποιούνται 
κατά την πρώτη ηµεροµηνία που προβλέπει η σύµβαση. 
 

 (ζ) Το εφαρµοστέο ανώτατο όριο της πίστωσης, εάν δεν έχει συµφωνηθεί ήδη, θεωρείται 
ότι ανέρχεται σε χίλια πεντακόσια ευρώ (€1500). 
 

 (η) Σε περίπτωση διευκόλυνσης υπερανάληψης, θεωρείται ότι πραγµατοποιείται πλήρης 
ανάληψη του συνολικού ποσού της πίστωσης για όλη τη διάρκεια της σύµβασης 
πίστωσης· εάν η διάρκεια της σύµβασης πίστωσης δεν είναι γνωστή, το συνολικό ετήσιο 
πραγµατικό επιτόκιο υπολογίζεται βάσει του τεκµηρίου ότι η διάρκεια της σύµβασης είναι 
τρίµηνη. 
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 (θ) Εάν προσφέρονται διαφορετικά επιτόκια και επιβαρύνσεις για περιορισµένο διάστηµα 
ή ποσό, ως επιτόκιο και επιβαρύνσεις θεωρούνται τα υψηλότερα για όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης πίστωσης. 
 

 (ι) Όσον αφορά τις συµβάσεις καταναλωτικής πίστης για τις οποίες συµφωνείται σταθερό 
χρεωστικό επιτόκιο σε σχέση µε την αρχική περίοδο, στο τέλος της οποίας καθορίζεται 
νέο χρεωστικό επιτόκιο το οποίο εν συνεχεία προσαρµόζεται περιοδικά βάσει 
συµφωνηθέντος δείκτη, ο υπολογισµός του συνολικού ετησίου πραγµατικού επιτοκίου 
βασίζεται στην προϋπόθεση ότι, στο τέλος της περιόδου για την οποία έχει καθορισθεί 
σταθερό χρεωστικό επιτόκιο το χρεωστικό επιτόκιο, είναι ίσο προς εκείνο που ισχύει κατά 
το χρόνο υπολογισµού του συνολικού ετησίου πραγµατικού επιτοκίου, βάσει της αξίας 
του συµφωνηθέντος δείκτη κατά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. 
 

 


