ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Ο ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017 (Ν. 41(Ι)/2017) - ΑΡΘΡΑ 54 ΚΑΙ 10
ΟΔΗΓΙΑ 2018/01/ΥΠΚ

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, ασκώντας τις εξουσίες που της παρέχονται δυνάμει
του άρθρου 54 του περί Συμβάσεων Πίστωσης για Καταναλωτές σε σχέση με Ακίνητα που
προορίζονται για Κατοικία Νόμου του 2017 (εφεξής «Νόμος»), εκδίδει την παρούσα Οδηγία
για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής και επιβολής του Άρθρου 10 του Νόμου.
1. Συνοπτικός τίτλος
Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η περί των Γενικών Διατάξεων για τη
Διαφήμιση και την Εμπορική Προώθηση Συμβάσεων Πίστωσης Οδηγία του 2018.
2. Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα Οδηγία εφαρμόζεται από πιστωτές.
3. Σκοπός
Σκοπός της παρούσας Οδηγίας είναι η καλύτερη εφαρμογή και επιβολή του άρθρου
10 του Νόμου αναφορικά με τις γενικές διατάξεις για τη διαφήμιση και την εμπορική
προώθηση για συμβάσεις πίστωσης.
4. Ερμηνεία
Εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια, όροι που επεξηγούνται στο
άρθρο 2 του Νόμου έχουν την ίδια έννοια και όταν χρησιμοποιούνται στην παρούσα
Οδηγία.
5. Υποχρεώσεις για τη διαφήμιση και την εμπορική προώθηση συμβάσεων πίστωσης
Επιπρόσθετα των διατάξεων των άρθρων 10 και 11 του Νόμου, οι πιστωτές
διασφαλίζουν ότι:
(α) η διαφήμιση δεν επιδιώκει να επηρεάσει τη στάση του καταναλωτή ως προς τη
διαφημιζόμενη πίστωση ή ως προς τον πιστωτή μέσω ασάφειας, υπερβολής ή
παράληψης.
(β) ο σχεδιασμός, η παρουσίαση και το περιεχόμενo της διαφήμισης είναι σαφή,

δίκαια, ακριβή και μη παραπλανητικά.
(γ) η φύση και ο τύπος της διαφημιζόμενης πίστωσης είναι σαφή και δεν
συγκαλύπτονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο.
(δ) σε κάθε διαφήμιση οι υποσημειώσεις χρησιμοποιούνται μόνο για να
συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τις βασικές πληροφορίες που παρέχει η
διαφήμιση και πρέπει να είναι επαρκούς μεγέθους και προβολής ώστε να είναι
ευανάγνωστες.
(ε) όλες οι προειδοποιητικές δηλώσεις είναι εμφανείς. Η δήλωση περιέχει
περίγραμμα, είναι με έντονη γραφή και έχει μέγεθος γραμματοσειράς τουλάχιστον
ίσο με το κυρίαρχο μέγεθος γραμματοσειράς που χρησιμοποιείται σε όλη τη
διαφήμιση. Επίσης, εμφανίζονται ταυτόχρονα με τα οφέλη της διαφημιζόμενης
πίστωσης. Σε περίπτωση χρήσης ακουστικής διαφήμισης οι προειδοποιητικές
δηλώσεις αναφέρονται στο τέλος της διαφήμισης.
(στ) όλες οι διαφημίσεις για πιστώσεις που εξασφαλίζονται με κατοικία περιέχουν
την ακόλουθη προειδοποιητική δήλωση:
«Προειδοποίηση: Εάν δεν τηρείτε το σχέδιο αποπληρωμής του δανείου σας, μπορεί
να χάσετε το σπίτι σας».
(ζ) σε διαφημίσεις για την ενοποίηση δύο ή περισσότερων χορηγήσεων, όπου ο
πιστωτής χρησιμοποιεί αριθμητικό παράδειγμα για να υποδείξει τη διαφορά μεταξύ
μιας νέας ενοποιημένης πίστωσης σε σχέση με τις μεμονωμένες υποκείμενες προς
ενοποίηση χορηγήσεις, περιλαμβάνονται ευκρινείς συγκριτικές πληροφορίες που
αντιπαραθέτουν, πέραν της διαφοροποίησης της τακτικής δόσης, το συνολικό χρόνο
και το συνολικό κόστος αποπληρωμής για το κάθε ένα από τα συγκρινόμενα μέρη.
Συναφώς, δίδεται η πιο κάτω προειδοποίηση, η οποία προσαρμόζεται ανάλογα με το
διαφημιζόμενο προϊόν:
«Προειδοποίηση: Το νέο ενοποιημένο δάνειο ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερο
χρόνο για να αποπληρωθεί από τα υποκείμενα προς ενοποίηση δάνεια. Η αύξηση
της περιόδου αποπληρωμής συνεπάγεται αναλογικά μεγαλύτερο συνολικό κόστος
για τη χορήγηση».
(η) διαφήμιση για χορήγηση σταθερού ή/και κυμαινόμενου επιτοκίου περιέχει την
ακόλουθη προειδοποιητική δήλωση, όπου ισχύει:
«Προειδοποίηση: Υπάρχουν χρεώσεις εάν εξοφλήσετε νωρίτερα το δάνειο σας».
Νοείται ότι σε περίπτωση που οι χρεώσεις προκύπτουν υπό ορισμένες
προϋποθέσεις, αυτές αναφέρονται εντός της προειδοποίησης.
(θ) διαφήμιση για ενυπόθηκο δάνειο μεταβλητού επιτοκίου περιέχει την ακόλουθη
προειδοποιητική δήλωση:

«Προειδοποίηση: Το ποσό της δόσης και το συνολικό κόστος της χορήγησης μπορεί
να αυξηθεί ή να μειωθεί ανάλογα με τη διακύμανση του βασικού επιτοκίου».
(ι) κάθε διαφήμιση που προωθεί πέραν της μίας πίστωσης ορίζει με σαφήνεια τις
βασικές πληροφορίες που αφορούν κάθε μια από αυτές κατά τρόπο ώστε ο
καταναλωτής να μπορεί να τις διαχωρίσει.
(κ) οι συστάσεις ή/και οι εισηγήσεις που παρατίθενται σε κάθε διαφήμιση είναι
πλήρεις, δίκαιες, ακριβείς και μη παραπλανητικές και είναι σχετικές με τη
διαφημιζόμενη πίστωση.
(λ) οι συγκρίσεις ή οι αντιπαραβολές μεταξύ διαφημιζόμενων πιστώσεων βασίζονται
είτε σε στοιχεία που επαληθεύονται από τον πιστωτή, είτε σε εύλογες υποθέσεις οι
οποίες αναφέρονται στη διαφήμιση. Παρουσιάζονται με σαφή, δίκαιο και
ισορροπημένο τρόπο και δεν παραλείπεται οτιδήποτε σημαντικό για αυτές.
Ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των διαφημιζόμενων πιστώσεων πρέπει να
καθορίζονται με σαφήνεια.
(μ) η σημασία ακρωνυμίων που χρησιμοποιούνται σε διαφήμιση δηλώνεται στην
ίδια τη διαφήμιση.
6. Έναρξη ισχύος
Η παρούσα Οδηγία τίθεται σε ισχύ στις 15 Ιουνίου 2018.

