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Νόµος 39(Ι) του 2001 

Ο περί Καταναλωτικής Πίστης Νόµος του 2001 
εκδίδεται µε δηµοσίευση 

 στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας 
σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. 

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΣΥΝΑΠΤΟΥΝ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ 
ΠΛΗΡΩΜΕΣ, ∆ΑΝΕΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΠΙΣΤΗΣ ΣΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 

ΤΕΤΟΙΑ ∆ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΎΣ ΑΛΛΟΥΣ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ή 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Αριθµός 39(I) του 2001 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: 

ΜΕΡΟΣ Ι—ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Καταναλωτικής Πίστης Νόµος του 2001. 

2.—(1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια— 

«αρχείο» σηµαίνει οποιοδήποτε βιβλίο, έγγραφο ή οποιοδήποτε άλλο γραπτό ή έντυπο υλικό, 
υπό οποιαδήποτε µορφή, περιλαµβανοµένων οποιωνδήποτε πληροφοριών που συγκεντρώνο-
νται, φυλάττονται ή διατηρούνται µε οποιαδήποτε µηχανική ή ηλεκτρονική συσκευή, ανεξάρ-
τητα από το αν συγκεντρώνονται, φυλάττονται ή διατηρούνται σε αναγνώσιµη µορφή ή όχι· 

«ασφαλιστής» σηµαίνει ασφαλιστή όπως καθορίζεται στους περί Ασφαλιστικών Εταιρειών Νό-
µους του 1984 έως 1998, καθώς και σ' οποιοδήποτε άλλο νόµο τους τροποποιεί ή τους αντικα-
θιστά· 

«διαδοχική πιστωτική συµφωνία» σηµαίνει πιστωτική συµφωνία, η οποία συνάπτεται µεταξύ 
πιστωτή και καταναλωτή κατά την περίοδο ισχύος πιστωτικής συµφωνίας που είχε συναφθεί 
προηγουµένως µεταξύ του ίδιου πιστωτή και του ίδιου καταναλωτή και η οποία θεωρείται ως 
πιστωτική συµφωνία για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου· 

«διαφήµιση» σηµαίνει κάθε µορφή ανακοίνωσης που µεταδίδεται έναντι πληρωµής ή ανάλογου 
ανταλλάγµατος ή για λόγους αυτοπροβολής, από δηµόσια ή ιδιωτική επιχείρηση στα πλαίσια 
εµπορικής, βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής δραστηριότητας ή άσκησης επαγγέλµατος, µε σκοπό 
την προώθηση της παροχής αγαθών ή υπηρεσιών συµπεριλαµβανοµένων ακινήτων, δικαιωµά-
των και υποχρεώσεων και περιλαµβάνει κάθε µορφή διαφήµισης µε δηµοσίευση από το ραδιό-
φωνο ή την τηλεόραση, µε έκθεση αγγελιών, σηµάτων, επιγραφών, αφισών ή εµπορευµάτων, 
µε διανοµή δειγµάτων, εγκυκλίων, καταλόγων, τιµοκαταλόγων ή άλλου υλικού, µε έκθεση φω-
τογραφιών, υποδειγµάτων ή κινηµατογραφικών ταινιών, ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο και α-
ναφορές στη δηµοσίευση διαφηµίσεων θα ερµηνεύονται ανάλογα· 

«δικαστήριο» σηµαίνει δικαστήριο αρµόδιας δικαιοδοσίας· 

«ενυπόθηκος πιστωτής», σε σχέση µε στεγαστικό δάνειο, σηµαίνει πιστωτή, του οποίου η επι-
χειρηµατική δραστηριότητα περιλαµβάνει την παροχή στεγαστικών δανείων εξασφαλισµένων 
µε υποθήκη επί ακίνητης ιδιοκτησίας· 

«έξοδα εγκατάστασης» σηµαίνει τα έξοδα— 
(α) για την εγκατάσταση οποιασδήποτε ηλεκτρικής ή άλλης ενέργειας ή ύδατος, 
(β) για την τοποθέτηση εξοπλισµού που καλύπτεται από την πιστωτική συµφωνία, στα κτί-

ρια όπου πρόκειται να χρησιµοποιηθεί και για τη µετατροπή των κτιρίων προκειµένου να 
καταστεί δυνατή η χρησιµοποίηση οποιουδήποτε τέτοιου εξοπλισµού µαζί µε τα κτίρια, 
και 
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(γ) για οποιαδήποτε εργασία διεξάγεται για το σκοπό κατασκευής ή ανέγερσης, όταν είναι 
λογικά αναγκαίο οποιοσδήποτε τέτοιος εξοπλισµός να κατασκευασθεί ή ανεγερθεί για τα 
κτίρια στα οποία πρόκειται να χρησιµοποιηθεί· 

«εξουσιοδοτηµένος λειτουργός» σηµαίνει κάθε µέλος της Υπηρεσίας που ασκεί, εκ µέρους της, 
τα καθήκοντα που εκχωρούνται στην Υπηρεσία από τον παρόντα Νόµο· 

«ιδιοκτήτης» σηµαίνει πρόσωπο που εκµισθώνει ή έχει εκµισθώσει αγαθά σε µισθωτή δυνάµει 
συµφωνίας ενοικιαγοράς· 

«καταναλωτής» σηµαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο, για σκοπούς των συναλλαγών που 
καλύπτονται από τον παρόντα Νόµο, ενεργεί εκτός της εµπορικής, επιχειρηµατικής ή επαγγελ-
µατικής δραστηριότητας του· 

«µισθωτής» σηµαίνει καταναλωτή που λαµβάνει, προτίθεται να λάβει ή έχει λάβει την κατοχή 
αγαθών από ιδιοκτήτη δυνάµει συµφωνίας ενοικιαγοράς µε αντάλλαγµα περιοδικές πληρωµές· 

«οικία» σηµαίνει οποιοδήποτε κτίριο ή µέρος κτιρίου που χρησιµοποιείται ή είναι κατάλληλο 
για χρήση ως κατοικία και περιλαµβάνει οποιαδήποτε εξωτερική κατασκευή, αυλή, κήπο ή άλ-
λο χώρο που ανήκει σε αυτό και χρησιµοποιείται συνήθως µαζί µε αυτό· 

«οφειλέτης», σε σχέση µε στεγαστικό δάνειο, σηµαίνει καταναλωτή στον οποίο έχει παραχω-
ρηθεί στεγαστικό δάνειο ή το διαχειριστή της περιουσίας του προσώπου αυτού και περιλαµβά-
νει κληρονόµο του καταναλωτή και προσωπικό αντιπρόσωπο του και για τους σκοπούς του πα-
ρόντος Νόµου περιλαµβάνει επίσης και τον αιτητή για παραχώρηση στεγαστικού δανείου· 

«πίστωση» σηµαίνει προθεσµιακή πληρωµή, δάνειο ή οποιαδήποτε άλλη µορφή χρηµατοδοτι-
κής διευκόλυνσης· 

«πιστωτής» σηµαίνει τράπεζα, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο χρηµατοπιστωτικό οργα-
νισµό και κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή οµάδα τέτοιων προσώπων που παραχωρούν πίστω-
ση, µε βάση πιστωτική συµφωνία, κατά τη διεξαγωγή της εµπορικής, επιχειρηµατικής ή επαγ-
γελµατικής δραστηριότητας τους· 

«πιστωτική κάρτα» σηµαίνει κάρτα που εκδίδεται από πιστωτή σε καταναλωτή µε την οποία 
αγαθά, υπηρεσίες ή µετρητά µπορούν να λαµβάνονται από τον καταναλωτή επί πιστώσει και 
ποσά σε σχέση µε αγαθά, υπηρεσίες ή µετρητά δύνανται να χρεώνονται στο λογαριασµό του 
καταναλωτή που τηρείται από τον πιστωτή· 

«πιστωτική συµφωνία» σηµαίνει συµφωνία µε την οποία πιστωτής παραχωρεί ή υπόσχεται να 
παραχωρήσει σε καταναλωτή, πίστωση µε τη µορφή προθεσµιακής πληρωµής, δανείου ή άλλης 
παρόµοιας χρηµατοδοτικής διευκόλυνσης και περιλαµβάνει συµφωνία ενοικιαγοράς, αλλά δεν 
περιλαµβάνει συµβάσεις για τη συνεχή παροχή υπηρεσιών, περιλαµβανοµένων και των παρε-
χοµένων από οργανισµούς κοινής ωφελείας, σύµφωνα µε τις οποίες ο καταναλωτής έχει το δι-
καίωµα να καταβάλλει µε δόσεις το σχετικό τίµηµα κατά τη διάρκεια της παροχής τους· 

«προθεσµία υπαναχώρησης» έχει την έννοια που αποδίδεται σε αυτή από το άρθρο 8(1)(δ)· 

«σύµβαση εγγύησης» σηµαίνει, σε σχέση µε οποιαδήποτε πιστωτική συµφωνία, σύµβαση που 
συνάπτεται µε τρίτο πρόσωπο για να εγγυηθεί την εκτέλεση των υποχρεώσεων του καταναλωτή 
που πηγάζουν από την πιστωτική συµφωνία και η έκφραση «εγγυητής» ερµηνεύεται ανάλογα· 

«συµφωνία ενοικιαγοράς» σηµαίνει συµφωνία για τη µίσθωση αγαθών, δυνάµει της οποίας ο 
µισθωτής δύναται να αγοράσει τα αγαθά ή δυνάµει της οποίας η κυριότητα των αγαθών θα µε-
ταβιβαστεί ή δύναται να µεταβιβαστεί στο µισθωτή µε την καταβολή περιοδικών πληρωµών και 
περιλαµβάνει την περίπτωση όπου δυνάµει δύο ή περισσότερων συµφωνιών, που καµία από 
µόνη της δεν αποτελεί συµφωνία ενοικιαγοράς, υπάρχει µίσθωση αγαθών και είτε ο µισθωτής 
δύναται να αγοράσει τα αγαθά, είτε η κυριότητα τους θα µεταβιβαστεί ή δύναται να µεταβιβα-
στεί στο µισθωτή, οπότε και οι συµφωνίες αυτές θεωρούνται, για τους σκοπούς του παρόντος 
Νόµου ως µια συµφωνία, συναφθείσα κατά το χρόνο σύναψης της τελευταίας συµφωνίας· 

«συµφωνία πιστωτικής κάρτας» σηµαίνει πιστωτική συµφωνία δυνάµει της οποίας εκδίδεται 
πιστωτική κάρτα σε καταναλωτή από τον πιστωτή· 
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«συµφωνία στεγαστικού δανείου» σηµαίνει πιστωτική συµφωνία µε εξασφάλιση  υποθήκης επί  
οποιασδήποτε  ακίνητης  ιδιοκτησίας,  εφόσον  η πίστωση χορηγείται προκειµένου να διευκο-
λυνθεί ο οφειλέτης να— 

(α) ανοικοδοµήσει επί ή µετατρέψει ακίνητη ιδιοκτησία σε οικία για τη στέγαση του ιδίου ή 
των εξαρτωµένων του, ή 

(β)  βελτιώσει, ανακαινίσει ή εξοπλίσει υφισταµένη επί ακίνητης ιδιοκτησίας οικία για τη 
στέγαση ίου ιδίου η των εξαρτωµένων του, ή 

(γ)  αγοράσει ή άλλως πως εξασφαλίσει, εξ ολοκλήρου ή µερικώς, ακίνητη ιδιοκτησία επί 
της οποίας είναι κατασκευασµένη ή πρόκειται να κατασκευαστεί οικία για τη στέγαση 
του ίδιου ή των εξαρτωµένων του 

«συνολική τιµή», σε σχέση µε συµφωνία ενοικιαγοράς, σηµαίνει το συνολικό πληρωτέο ποσό 
από το µισθωτή, δυνάµει της συµφωνίας αυτής, περιλαµβανόµενου οποιουδήποτε πληρωτέου 
ποσού κατά την άσκηση του δικαιώµατος αγοράς, αλλά δεν περιλαµβάνει οποιοδήποτε ποσό 
που πρέπει να πληρωθεί ως ποινή η ως αποζηµίωση για παράβαση της συµφωνίας· 

«συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης» σηµαίνει το συνολικό κόστος της πίστωσης για τον 
καταναλωτή, εκφραζόµενο ως ετήσιο ποσοστό του ποσού της παρεχοµένης πίστωσης το οποίο 
εξισώνει σε ετήσια βάση την παρούσα αξία του συνόλου των τρεχουσών ή µελλοντικών υπο-
χρεώσεων (δανείων, εξοφλητικών δόσεων και επιβαρύνσεων) που έχουν συµφωνηθεί από τον 
πιστωτή και τον καταναλωτή, και το οποίο υπολογίζεται συµφωνά µε το µαθηµατικό τύπο του 
Παραρτήµατος ΙΙ, όπως αυτός επεξηγείται µε τα παραδείγµατα του Παραρτήµατος ΙΙΙ, και µε 
βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στο Παράρτηµα IV του παρόντος Νόµου· 

«συνολικό κόστος πίστωσης» σηµαίνει το σύνολο όλων των επιβαρύνσεων, συµπεριλαµβανο-
µένων των τόκων και λοιπών εξόδων, τις οποίες ο καταναλωτής καλείται να πληρώσει για την 
πίστωση που του παραχωρείται· 

«τιµή τοις µετρητοίς» σηµαίνει το χρηµατικό αντάλλαγµα για συναλλαγή για την οποία δεν πα-
ραχωρείται πίστωση· 

«τρεχούµενος λογαριασµός» σηµαίνει διευκόλυνση που πηγάζει από πιστωτική συµφωνία, δια 
της οποίας ο καταναλωτής δύναται να λαµβάνει, από καιρού εις καιρόν, από τον πιστωτή ή τρί-
το πρόσωπο, µετρητά, εµπορεύµατα ή υπηρεσίες µέχρι τέτοιου ποσού ή αξίας ώστε, λαµβάνο-
ντας υπόψη πληρωµές που γίνονται από ή σε πίστη του καταναλωτή, να µη γίνεται υπέρβαση 
του πιστωτικού ορίου, αν υπάρχει· 

«Υπηρεσία» σηµαίνει την Υπηρεσία Ανταγωνισµού και Προστασίας Καταναλωτών του Υ-
πουργείου Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού· 

«Υπουργός» σηµαίνει τον Υπουργό Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού. 

(2) Στον παρόντα Νόµο, η αναφορά σε καταναλωτή, πιστωτή, µισθωτή, ιδιοκτήτη ή οφειλέ-
τη περιλαµβάνει πρόσωπο στο οποίο τα δικαιώµατα ή οι υποχρεώσεις του καταναλωτή, πιστωτή, 
µισθωτή, ιδιοκτήτη ή οφειλέτη, ανάλογα µε την περίπτωση, έχουν µεταβιβασθεί δυνάµει της πι-
στωτικής συµφωνίας, µέσω εκχώρησης ή εκ του νόµου. 

(3) Στον παρόντα Νόµο όταν οτιδήποτε αποστέλλεται ή λαµβάνεται µε προπληρωµένο σύ-
νηθες ταχυδροµείο θεωρείται ότι έχει αποσταλεί ή ληφθεί, ανάλογα µε την περίπτωση, κατά την 
ηµεροµηνία που φέρει η ταχυδροµική σφραγίδα των ταχυδροµικών υπηρεσιών. 

3. Ο παρών Νόµος εφαρµόζεται σε όλες τις πιστωτικές συµφωνίες, εκτός από— 

(α) Τις πιστωτικές συµφωνίες που αφορούν κυρίως την κτήση ή διατήρηση δικαιωµάτων επί 
ακίνητης ιδιοκτησίας, περιλαµβανοµένων κτιρίων που έχουν ανεγερθεί ή πρόκειται να 
ανεγερθούν ή την ανακαίνιση ή δοµική βελτίωση ενός κτιρίου: 
Νοείται ότι ο παρών Νόµος εφαρµόζεται σε συµφωνίες που αφορούν στεγαστικό δάνειο 
µέχρι ποσού ύψους πενήντα χιλιάδων λιρών (ΛΚ 50.000)· 

(β) τις συµβάσεις, µίσθωσης αγαθών, εκτός αν αυτές προβλέπουν ότι η κυριότητα των αγα-
θών θα περιέλθει ή δύναται να περιέλθει τελικά στο µισθωτή· 
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(γ) τις πιστωτικές συµφωνίες που αφορούν ποσά µεγαλύτερα των δώδεκα χιλιάδων λιρών 
(£12.000) ή µικρότερα των εκατό λιρών (£100), εξαιρουµένων των συµφωνιών στεγα-
στικού δάνειου που αναφέρονται, στο εδάφιο (α)· 

(δ) τις πιστωτικές συµφωνίες, κατά τις οποίες ο καταναλωτής οφείλει να εξοφλήσει την πί-
στωση είτε εντός τριµήνου, είτε µε τέσσερις το πολύ δόσεις εντός δωδεκαµήνου. 

4.—(1) Για τους σκοπούς του παρόντος Νόµου, η Υπηρεσία έχει τα ακόλουθα καθήκοντα και τις 
ακόλουθες αρµοδιότητες: 

(α) Τηρεί υπό γενική εποπτεία πρακτικέ; ή προτεινόµενες πρακτικές σε σχέση µε οποιεσδή-
ποτε υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε πρόσωπα από οποιαδήποτε διάταξη του παρό-
ντος Νόµου· 

(β) διεξάγει έρευνες σχετικά µε οποιεσδήποτε τέτοιες πρακτικές ή προτεινόµενες πρακτικές 
όταν κρίνει ότι, αυτό απαιτεί το δηµόσιο συµφέρον και ιδιαίτερα το συµφέρον των κα-
ταναλωτών ή όταν ο Υπουργός ήθελε ζητήσει τη διεξαγωγή τέτοιας έρευνας· 

(γ) ζητεί από πρόσωπα, που ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν µε πρακτικές οι ο-
ποίες είναι ή ενδέχεται να είναι αντίθετες µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται σ’αυτά 
από οποιαδήποτε διάταξη του παρόντος Νόµου, να διακόψουν ή απόσχουν από τέτοιες 
πρακτικές·  

(δ) προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για την έκδοση δικαστικών διαταγµάτων,  τα οποία 
υποχρεώνουν πρόσωπα που καλούνται µε βάση την παράγραφο (γ) να διακόψουν ή να 
απόσχουν από τέτοιες πρακτικές και που παραλείπουν να το πράξουν, να συµµορφωθούν 
µε τις απαιτήσεις αυτές· και 

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

(2) Η Υπηρεσία δύναται να παρέχει πληροφορίες ή συµβουλές σε καταναλωτές αναφορικά µε πι-
στωτικές συµφωνίες και ιδιαίτερα µε τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους πιστωτές ή σ’ άλλα 
πρόσωπα από τον παρόντα Νόµο. 

5.—(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 
στοιχεία σχετικά µε την έρευνα, να παράσχει αυτές τις πληροφορίες, τα έγγραφα ή στοιχεία στην 
Υπηρεσία και, εάν 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 λο-
γαριασµούς συγκεκριµένου πελάτη θα εξασφαλίζεται εκ των προτέρων η έγγραφη συγκατάθεση 
του. 

(2) Πρόσωπο, στο οποίο απευθύνεται οποιαδήποτε απαίτηση δυνάµει του εδαφίου (1), υποχρεού-
ται 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 παρεµποδίζει, µε πράξη ή παράλει-
ψη, την Υπηρεσία κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της δυνάµει του παρόντος Νόµου. 

 (4) Οποιοδήποτε πρόσωπο υποχρεούται να συµµορφώνεται µε οποιαδήποτε απαίτηση απευθύνε-
ται σε αυτό από την Υπηρεσία, δυνάµει του παρόντος Νόµου. 

6.—(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 Νό-
µου. 

(2) Πρόσωπο, στο οποίο απευθύνεται ή αφορά οδηγία, η οποία εκδίδεται δυνάµει του εδαφίου (1), 
υποχρεούται να συµµορφώνεται µε την οδηγία αυτή. 
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ΜΕΡΟΣ II 
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 

Α. Γενικές ∆ιατάξεις 

7. Το παρόν Μέρος εφαρµόζεται σε όλες τις καλυπτόµενες από τον παρόντα Νόµο πιστωτικές 
συµφωνίες, εκτός από τις συµφωνίες στεγαστικού δανείου. 

8.—(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των εδαφίων (2) και (3), ο πιστωτής µεριµνά ώστε κάθε 
πιστωτική συµφωνία που συνάπτει µε καταναλωτή ή οποιαδήποτε σύµβαση εγγύησης σχετική µε 
αυτή, να— 

(α) Είναι γραπτή και να υπογράφεται από τον καταναλωτή και από ή εκ µέρους όλων των 
άλλων συµβαλλόµενων µερών· 

(β) περιέχει τα ονόµατα και τις διευθύνσεις όλων των συµβαλλόµενων µερών κατά το χρόνο 
σύναψης της συµφωνίας, περιλαµβανοµένων, όπου είναι εφαρµόσιµο, του ονόµατος και 
της διεύθυνσης του ιδιοκτήτη οποιωνδήποτε αγαθών που προµηθεύονται δυνάµει της πι-
στωτικής συµφωνίας, και τους όρους υπό τους οποίους καθίσταται κύριος ο καταναλω-
τής· 

(γ)   (i)  δίδεται από τον πιστωτή, δια χειρός, πρωτότυπο ή αντίγραφο αυτής, προσωπικώς 
στον καταναλωτή κατά τη σύναψη της συµφωνίας, ή 

(ii) παραδίδεται ή αποστέλλεται από τον πιστωτή, πρωτότυπο ή αντίγραφο της  συµ-
φωνίας µε συστηµένη επιστολή εντός δέκα ηµερών από τη σύναψη της, στον κα-
ταναλωτή· 

(δ) περιέχει δήλωση ότι ο καταναλωτής δικαιούται να λύσει την πιστωτική συµφωνία, µε ε-
πίδοση ή αποστολή γραπτής ειδοποίησης για το σκοπό αυτό στον πιστωτή, εντός προθε-
σµίας υπαναχώρησης δέκα ηµερών από την ηµεροµηνία λήψης του πρωτοτύπου της 
συµφωνίας ή αντιγράφου αυτής από τον καταναλωτή: 
Νοείται ότι ο καταναλωτής δύναται να καταδείξει ότι δεν επιθυµεί να ασκήσει το δικαί-
ωµα αυτό µε την υπογραφή σχετικής προς τούτο δήλωσης, η οποία υπογραφή πρέπει να 
είναι ξεχωριστή και επιπρόσθετη εκείνης που αφορά τους υπόλοιπους όρους της συµφω-
νίας· 

Νοείται περαιτέρω ότι, µε την παραλαβή από τον καταναλωτή του αγαθού, σε 
περίπτωση  συµφωνίας ενοικιαγοράς,  τεκµαίρεται  ότι αυτός έχει εγκαταλείψει το πιο 
πάνω δικαίωµα υπαναχώρησης·  

(ε) περιλαµβάνει δήλωση σχετικά µε το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης και δήλωση 
σχετικά µε τους όρους, βάσει των οποίων το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης δύ-
ναται να τροποποιηθεί· 

(στ) περιέχει, όπου είναι εφαρµόσιµο, δήλωση σχετικά µε— 
i. το τυχόν ανώτατο όριο της πίστωσης ή τη µέθοδο υπολογισµού του· 
ii. την περιγραφή των αγαθών ή υπηρεσιών που καλύπτονται από την πιστωτική 

συµφωνία· 
iii. την τιµή τοις µετρητοίς, την καταβλητέα τιµή βάσει της πιστωτικής συµφωνίας 

και την παραχωρηθείσα πίστωση· 
iv. το ποσό της τυχόν προκαταβολής, το ποσό, τον αριθµό και το ύψος των δόσεων 

τις οποίες πρέπει να καταβάλεί ο καταναλωτής για την εξόφληση της πίστωσης, 
καθώς και την περιοδικότητα και τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες καθίστανται λη-
ξιπρόθεσµες, τη µέθοδο προσδιορισµού οποιουδήποτε από τα στοιχεία αυτά, εφό-
σον δεν είναι γνωστά κατά το χρόνο σύναψης της πιστωτικής συµφωνίας, και το 
συνολικό ποσό αυτών των δόσεων όπου αυτό είναι δυνατό· 

v. το δικαίωµα του καταναλωτή να ζητήσει µείωση, σύµφωνα µε τα άρθρα 23(2) και 
24, σε περίπτωση που προβεί σε πρόωρη εξόφληση· 

vi. τις πληρωµές τόκου και οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων  
vii. το συνολικό πληρωτέο ποσό δυνάµει της πιστωτικής συµφωνίας· 
viii. τα χρονικά διαστήµατα κατά τα οποία υπολογίζεται ο τόκος δυνάµει της συµφω-
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νίας· 
ix. τους όρους εξόφλησης της πίστωσης ή τον τρόπο προσδιορισµού τους· 
x. την περιγραφή της τυχόν απαιτούµενης εγγύησης· 
xi. την ασφάλιση, εάν υπάρχει και όπου αυτό είναι εφαρµόσιµο µνεία του σχετικού 

κόστους· 
(ζ) περιέχει δήλωση αναφορικά µε τον τρόπο που εκχωρούνται τα δικαιώµατα του πιστωτή 

σε τρίτο πρόσωπο, όταν δυνάµει της πιστωτικής συµφωνίας προβλέπεται δυνατότητα τέ-
τοιας εκχώρησης· 

(η) περιέχει, όπου είναι εφαρµόσιµο, δήλωση ότι καταναλωτής ο οποίος, χωρίς εύλογη αιτί-
α, παραλείπει να δίδει πληροφορίες στον ιδιοκτήτη σχετικά µε τον τόπο που βρίσκονται 
τα αγαθά διαπράττει αδίκηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του παρόντος 
Νόµου· 

(θ) περιέχει περιγραφή, το ακριβές ύψος, και όπου αυτό δεν είναι δυνατό µια µέθοδο υπολο-
γισµού— 

i. των επιπλέον της τιµής αγοράς εξόδων που οφείλει να πληρώσει ο καταναλωτής 
κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το αν αγοράζει επί πιστώ-
σει ή τοις µετρητοίς, όπου αυτό είναι εφαρµόσιµο· και 

ii. των εξόδων µεταφοράς χρηµάτων, καθώς και των εξόδων που συνδέονται µε τη 
διατήρηση λογαριασµού, στον οποίο κατατίθενται χρήµατα για την εξόφληση της 
πίστωσης και την πληρωµή των τόνων και των λοιπών εσόδων, οπού αυτό είναι 
εφαρµόσιµο· 

iii. και των τυχόν συνδροµών για την εγγραφή σε ενώσεις ή συλλόγους που απορρέ-
ουν από συµφωνίες ξεχωριστές από την πιστωτική συµφωνία. οπού αυτό είναι ε-
φαρµόσιµο· 

(ι) περιέχει περιγραφή των προϋποθέσεων υπό τις οποίες πληρώνονται από τον καταναλωτή 
έξοδα, σε σχέση µε την τυχόν παράβαση των συµβατικών του υποχρεώσεων δυνάµει της 
πιστωτικής συµφωνίας. 

(2) Οι διατάξεις των παραγράφων (ε) και (στ) του εδαφίου (1) δεν τυγχάνουν εφαρµογής— 

(α) Στις πιστωτικές συµφωνίες δυνάµει των οποίων παραχωρείται ή τίθεται στη διάθεση του 
καταναλωτή πίστωση χωρίς πληρωµή τόκου ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης- 

(β) στις πιστωτικές συµφωνίες δυνάµει των οποίων δε χρεώνεται τόκος, νοουµένου ότι ο κα-
ταναλωτής συµφωνεί να εξοφλήσει την πίστωση µε µια µόνο δόση. 

(3) Οι διατάξεις του εδαφίου (1) δεν τυγχάνουν εφαρµογής στις πιστωτικές συµφωνίες µε τη µορ-
φή προκαταβολών σε τρεχούµενους λογαριασµούς που γίνονται από πιστωτή, εκτός των λογαρια-
σµών πιστωτικών καρτών. 

9. Ο πιστωτής µεριµνά ώστε κάθε πιστωτική συµφωνία στην οποία εφαρµόζεται το παρόν Μέρος 
να περιλαµβάνει στην πρώτη σελίδα της, γνωστοποίηση κατά τον Τύπο Α, που εκτίθεται στο Πα-
ράρτηµα Ι, δεόντως συµπληρωµένη. 
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Β. Πρόσθετες ή Ειδικές Απαιτήσεις για Ορισµένες Πιστωτικές Συµφωνίες 

10.—(1) Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται σε— 

(α) Κάθε πιστωτική συµφωνία δυνάµει της οποίας παραχωρείται ή τίθεται στη διάθεση του 
καταναλωτή πίστωση χωρίς πληρωµή τόκου ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης- 

(β) κάθε πιστωτική συµφωνία δυνάµει της οποίας δε χρεώνεται τόκος, νοουµένου ότι ο κα-
ταναλωτής συµφωνεί να εξοφλήσει την πίστωση µε µια µόνο δόση. 

(2) Τηρουµένων των διατάξεων των εδαφίων (1) και (2) του άρθρου 8 του παρόντος Νόµου, ο πι-
στωτής µεριµνά ώστε κάθε πιστωτική συµφωνία, στην οποία εφαρµόζεται το παρόν άρθρο, να πε-
ριλαµβάνει επίσης— 

(α) ∆ήλωση των συγκεκριµένων περιπτώσεων κατά τις οποίες θα γίνεται οποιαδήποτε επιβά-
ρυνση σχετικά µε την πίστωση· 

(β) δήλωση του συνολικού ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης, που πρέπει να πληρώνεται στις 
περιπτώσεις αυτές και των όρων µε βάση τους οποίους το ποσοστό αυτό δύναται να τρο-
ποποιηθεί· 

(γ) την πλήρη επωνυµία και διεύθυνση της επιχείρησης του προµηθευτή όταν η πίστωση αφο-
ρά καθορισµένα αγαθά ή υπηρεσίες, καθώς και περιγραφή των αγαθών ή υπηρεσιών αυ-
τών· και 

(δ) την πλήρη επωνυµία και διεύθυνση των επιχειρήσεων τόσο του προµηθευτή, όσο και του 
πιστωτή όταν ο προµηθευτής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο άλλο από τον πι-
στωτή. 

11.—(1) Το παρόν άρθρο τυγχάνει εφαρµογής στις πιστωτικές συµφωνίες µε τη µορφή προκατα-
βολών σε τρεχούµενους λογαριασµούς που γίνονται από πιστωτή, εκτός των λογαριασµών πιστω-
τικών καρτών. 

 (2) Κατά ή πριν από το χρόνο σύναψης πιστωτικής συµφωνίας ως ανωτέρω αναφέρεται, 
ο πιστωτής οφείλει να πληροφορήσει τον καταναλωτή αναφορικά µε— 

(α) Το τυχόν ανώτατο όριο της πίστωσης ή τη µέθοδο υπολογισµού του,  
(β) το ετήσιο επιτόκιο και τις επιβαρύνσεις που ισχύουν από το χρόνο συνοµολόγησης της 

συµφωνίας και τους όρους µε τους οποίους µπορούν να τροποποιηθούν, 
(γ) τους όρους χρήσης και εξόφλησης της πίστωσης, 
(δ) την προθεσµία υπαναχώρησης σύµφωνα µε το άρθρο 8(1 )(δ), και 
(ε) τη διαδικασία λύσης της συµφωνίας. 

(3) Οι πληροφορίες που απαιτούνται δυνάµει του εδαφίου (2) επιβεβαιώνονται γραπτώς στον κα-
ταναλωτή εντός δέκα ηµερών από τη σύναψη της συµφωνίας και κατά τη διάρκεια της περιόδου 
της συµφωνίας, ο καταναλωτής πληροφορείται για οποιαδήποτε αλλαγή στο ετήσιο επιτόκιο ή στις 
σχετικές επιβαρύνσεις κατά ή πριν από το χρόνο που επέρχεται τέτοια µεταβολή. 

(4) Οι κατά το εδάφιο (2) παρεχόµενες πληροφορίες δύνανται να δοθούν σε κατάσταση λογαρια-
σµού ή σε αγγελία που δηµοσιεύεται σε οποιαδήποτε ηµερήσια εφηµερίδα που εκδίδεται και κυ-
κλοφορεί στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία δυνάµει του περί Τύπου Νόµου, καθώς και οποιουδήποτε 
άλλου νόµου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά. 

(5) (α)Όταν οποιοδήποτε ποσό παραχωρείται ως πίστωση σε καταναλωτή υπό µορφή παρατραβήγ-
µατος το οποίο γίνεται αποδεκτό σιωπηρά από τα δύο µέρη και το οποίο παρατείνεται πέραν των 
τριών συνεχόµενων µηνών, ο πιστωτής πληροφορεί τον καταναλωτή για το ετήσιο επιτόκιο και τις 
άλλες επιβαρύνσεις που ισχύουν καθώς και για οποιαδήποτε επακόλουθη τροποποίηση των επιβα-
ρύνσεων αυτών. 

(β) Οι πληροφορίες που απαιτείται να δίδονται δυνάµει της παραγράφου(α) δύνανται να δοθούν 
σε κατάσταση λογαριασµού ή σε αγγελία που δηµοσιεύεται σε οποιαδήποτε ηµερήσια εφη-
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µερίδα που εκδίδεται και κυκλοφορεί στην Κυπριακή ∆ηµοκρατία δυνάµει του περί Τύπου 
Νόµου. 

12.—(1) Εκτός από τις γενικές απαιτήσεις του άρθρου 8, στην έκταση που αυτές είναι εφαρµόσι-
µες επί των συµφωνιών ενοικιαγοράς, ο ιδιοκτήτης αναγράφει στη συµφωνία ενοικιαγοράς τις λέ-
ξεις «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ» σε εµφανές µέρος της, µαζί µε την ακόλουθη δήλωση: 
«Ο µισθωτής υποχρεούται να λαµβάνει εύλογη φροντίδα για τα αγαθά που αποτελούν το αντικεί-
µενο της παρούσας συµφωνίας ενοικιαγοράς». 

(2) Πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε συµφωνίας ενοικιαγοράς αναφορικά µε οποιαδήποτε 
αγαθά, ο ιδιοκτήτης κοινοποιεί γραπτώς στο µισθωτή την τιµή τοις µετρητοίς για τα αγαθά αυτά. 

(3) Η προβλεπόµενη στο εδάφιο (2) απαίτηση θεωρείται ότι ικανοποιείται σε περίπτωση που— 

(α) Ο µισθωτής έχει επιθεωρήσει τα συγκεκριµένα ή παρόµοια αγαθά και κατά το χρόνο της ε-
πιθεώρησης τους, ήταν επικολληµένες ή εκτεθειµένες µαζί µε τα αγαθά ετικέτες ή επιγρα-
φές οι οποίες ανέφεραν σαφώς την τιµή τοις µετρητοίς, είτε των αγαθών ως σύνολο είτε 
όλων των επιµέρους αντικειµένων ή οµάδων αντικειµένων που περιλαµβάνονται στο σύ-
νολο, ή 

(β) ο µισθωτής επιλέγει τα αγαθά από κατάλογο, διαφήµιση ή τιµοκατάλογο στον οποίο αναφέ-
ρεται σαφώς η τιµή τοις µετρητοίς των αγαθών ως σύνολο ή όλων των επιµέρους αντικει-
µένων ή οµάδων αντικειµένων που περιλαµβάνονται στο σύνολο. 

(4) Αποτελεί µέρος της τιµής ενοικιαγοράς οποιοδήποτε ποσό, καθίσταται πληρωτέο από το µι-
σθωτή δυνάµει συµφωνίας ενοικιαγοράς ως προκαταβολή ή οποιαδήποτε άλλη αρχική πληρωµή ή 
πιστώνεται ή πρόκειται να πιστωθεί στο µισθωτή δυνάµει τέτοιας συµφωνίας ενόψει οποιασδήποτε 
τέτοιας προκαταβολής ή πληρωµής, ανεξάρτητα από το αν το ποσό αυτό έχει πληρωθεί ή πρόκει-
ται να πληρωθεί στον ιδιοκτήτη ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή έχει πληρωθεί ή πρόκειται να 
πληρωθεί µε χρηµατικό ποσό ή µε τη µεταβίβαση ή παράδοση εµπορευµάτων ή µε οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο. 

ΜΕΡΟΣ III — ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 

Α. Γενικά θέµατα 

13. Όταν δικαιώµατα του πιστωτή δυνάµει πιστωτικής συµφωνίας εκχωρούνται σε τρίτο πρόσωπο, 
ο καταναλωτής δικαιούται να επικαλεσθεί σε δικαστική διαδικασία έναντι του τρίτου αυτού προ-
σώπου οποιαδήποτε υπεράσπιση που ήταν στη διάθεση του έναντι του αρχικού πιστωτή, συµπερι-
λαµβανοµένου του συµψηφισµού. 

14.— (1) Όταν συναλλαγµατική ή γραµµάτιο σε διαταγή δίδεται σε πιστωτή από καταναλωτή 
ως µέρος ή σε σχέση ή ως ασφάλεια για πιστωτική συµφωνία, η ύπαρξη της συναλλαγµατικής ή 
του γραµµατίου δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα και την προστασία που είναι στη διάθεση του κατα-
ναλωτή δυνάµει του παρόντος Νόµου. 

(2) Όταν συναλλαγµατική ή γραµµάτιο σε διαταγή µεταβιβάζεται από τον πιστωτή σε 
τρίτο πρόσωπο, ο καταναλωτής δύναται, σε δικαστική διαδικασία για την είσπραξη της συναλλαγ-
µατικής ή του γραµµατίου να επικαλεσθεί έναντι του τρίτου αυτού προσώπου οποιαδήποτε υπερά-
σπιση που ήταν στη διάθεση του έναντι του πιστωτή. 

15.— (1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου, όταν υπάρχουν 
δύο ή περισσότερες πιστωτικές συµφωνίες µεταξύ του ίδιου καταναλωτή και του ίδιου πιστωτή και 
ο καταναλωτής προβαίνει σε πληρωµή η οποία δεν επαρκεί για την εξόφληση του οφειλόµενου 
ποσού δυνάµει όλων των πιστωτικών συµφωνιών, ο καταναλωτής δικαιούται να διαθέσει την πλη-
ρωµή για τις πιστωτικές συµφωνίες που αυτός θεωρεί κατάλληλες και σε περίπτωση που παραλεί-
πει να το πράξει, η πληρωµή, µε την επιφύλαξη του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, διατίθεται 
από τον πιστωτή για τις πιστωτικές συµφωνίες κατ' αναλογία προς τα οφειλόµενα ποσά. 
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(2) Όταν όλες οι πιστωτικές συµφωνίες στις οποίες εφαρµόζεται το εδάφιο(1) είναι συµ-
φωνίες ενοικιαγοράς, και το ένα τρίτο τουλάχιστο της συνολικής τιµής έχει πληρωθεί δυνάµει έκα-
στης των πιστωτικών συµφωνιών, ο ιδιοκτήτης δύναται, αν ο µισθωτής παραλείπει να το πράξει, 
να διαθέσει την πληρωµή µε τον τρόπο που αυτός θεωρεί κατάλληλο, διαφορετικά η πληρωµή θα 
διατίθεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου (1). 

(3) Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται όταν οποιαδήποτε από τις πιστωτικές συµφωνίες α-
φορά συµφωνία στεγαστικού δανείου. 

16.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του εδαφίου (2), όταν διαδοχική πιστωτική συµφωνία διαφο-
ροποιεί ή συµπληρώνει προγενέστερη πιστωτική συµφωνία, η διαδοχική πιστωτική συµφωνία θε-
ωρείται ότι ακυρώνει την προγενέστερη πιστωτική συµφωνία και ότι περιέχει διατάξεις που ανα-
παράγουν το συνδυασµένο αποτέλεσµα των δύο πιστωτικών συµφωνιών και οποιαδήποτε δικαιώ-
µατα ή υποχρεώσεις προκύπτουν από τον παρόντα Νόµο σε σχέση µε την προγενέστερη πιστωτική 
συµφωνία θα ισχύουν και σε σχέση µε τη διαδοχική πιστωτική συµφωνία. 

(2) Το άρθρο αυτό δεν τυγχάνει εφαρµογής σε πιστωτικές συµφωνίες στεγαστικού δανείου. 

Β. Ειδικά Θέµατα για Ορισµένες Πιστωτικές Συµφωνίες 

17.—(1) Με την επιφύλαξη του εδαφίου (2), όταν— 

(α) Καταναλωτής συνάπτει πιστωτική συµφωνία µε πιστωτή για την αγορά αγαθών ή απόκτηση 
υπηρεσιών, των οποίων ο πιστωτής δεν είναι ο προµηθευτής, και 

(β) ο προµηθευτής των εν λόγω αγαθών ή υπηρεσιών έχει προγενέστερη συµφωνία µε τον πι-
στωτή για την αποκλειστική παροχή πίστωσης σε πελάτες του προµηθευτή αυτού, και 

(γ) ο καταναλωτής αγοράζει αγαθά ή υπηρεσίες µέσω πίστωσης που εξασφαλίζεται µε βάση τη 
συµφωνία που αναφέρεται στην παράγραφο (β), και 

(δ) τα αγαθά ή υπηρεσίες αυτές δεν παρασχεθούν ή παρασχεθούν µερικώς ή δεν ανταποκρίνο-
νται στη σύµβαση για την αγορά ή προµήθεια τους, 

ο καταναλωτής έχει επικουρικό αγώγιµο δικαίωµα εναντίον του πιστωτή για παράβαση της σχετι-
κής σύµβασης αγοράς ή προµήθειας των αγαθών ή υπηρεσιών, το οποίο µπορεί να ασκήσει µόνο 
αν αυτός προηγουµένως επιδιώξει δικαστικώς ικανοποίηση της αξίωσης του από τον προµηθευτή 
και αποτύχει είτε ολικώς είτε µερικώς να ικανοποιηθεί από αυτόν. 

(2) Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται σε πιστωτικές συµφωνίες στεγαστικού δανείου. 

18. Η ύπαρξη πιστωτικής συµφωνίας, δυνάµει της οποίας αγοράζονται ή παρέχονται αγαθά ή υπη-
ρεσίες, δεν επηρεάζει µε κανένα τρόπο τα δικαιώµατα του καταναλωτή έναντι του προµηθευτή που 
απορρέουν από τις διατάξεις οποιουδήποτε άλλου νόµου που ρυθµίζει την παροχή αγαθών ή υπη-
ρεσιών, όταν τα αγαθά ή οι υπηρεσίες δεν προµηθεύονται ή προµηθεύονται µερικώς ή µε οποιοδή-
ποτε άλλο τρόπο δεν ανταποκρίνονται στη σύµβαση για την προµήθεια τους. 

19.—(1) Όταν δυνάµει πιστωτικής συµφωνίας, εκτός από συµφωνία στεγαστικού δανείου, ο κατα-
ναλωτής υποχρεούται να έχει τα αγαθά που περιλαµβάνονται στη συµφωνία υπό την κατοχή ή τον 
έλεγχο του, αυτός οφείλει να πληροφορεί τον πιστωτή για τους χώρους όπου βρίσκονται τα αγαθά, 
µέσα σε δέκα ηµέρες από τη λήψη γραπτού αιτήµατος από αυτόν. 

(2) Καταναλωτής ο οποίος παραβαίνει τις υποχρεώσεις του µε βάση τις διατάξεις του εδαφίου (1), 
διαπράττει αδίκηµα και, σε περίπτωση καταδίκης του, τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης µέχρι τρεις 
µήνες ή µε χρηµατική ποινή µέχρι πεντακόσιων λιρών ή και µε τις δύο ποινές µαζί. 

(3) Το δικαστήριο, επιπρόσθετα από την επιβολή οποιασδήποτε ποινής δυνάµει του εδαφίου (2), 
δύναται να διατάξει τον καταναλωτή να πληροφορήσει τον πιστωτή για τους χώρους όπου βρίσκο-
νται τα αγαθά. 

Γ. Ευθύνη Κατόχων Πιστωτικών Καρτών 
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20.—(1) Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 21, σε περίπτωση συµφωνίας πιστωτικής κάρτας, 
ο καταναλωτής δεν ευθύνεται έναντι του πιστωτή για οποιαδήποτε ζηµιά που προκύπτει από τη 
χρήση της πιστωτικής κάρτας από άλλο πρόσωπο που δεν ενεργεί ή δε θεωρείται ότι ενεργεί, µε 
την εξουσιοδότηση, ρητή ή εξυπακουόµενη, του καταναλωτή. 

(2) Όρος ή ρήτρα σε συµφωνία πιστωτικής κάρτας, οι οποίοι προβλέπουν ευθύνη ή καθιστούν υ-
πεύθυνο τον καταναλωτή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο εκτός εκείνου που αναφέρεται στο άρθρο 21 
του παρόντος Νόµου, θεωρούνται άκυροι. 

21.—(1) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος Νόµου, καταναλωτής ο οποί-
ος συνάπτει συµφωνία πιστωτικής κάρτας— 

(α) ∆εν απαλλάσσεται από την ευθύνη για ζηµιά που προκύπτει στον πιστωτή, µέχρι ποσού 
εκατό λιρών (£100), κατά τη διάρκεια περιόδου που αρχίζει όταν η πιστωτική κάρτα 
παύει να είναι υπό την κατοχή ή τον έλεγχο εξουσιοδοτηµένου προσώπου και λήγει µε 
την ειδοποίηση που αναφέρεται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου·  

(β) δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του µέχρι οποιουδήποτε ποσού για ζηµιά στον πιστω-
τή, η οποία προκύπτει λόγω χρήσης της πιστωτικής κάρτας από πρόσωπο που εξασφάλι-
σε την κατοχή της µε τη ρητή ή εξυπακουόµενη συγκατάθεση του· 

(γ) δεν απαλλάσσεται από την ευθύνη του µέχρι οποιουδήποτε ποσού για ζηµιά στον πιστω-
τή, κατά τη διάρκεια περιόδου που αρχίζει όταν η πιστωτική κάρτα παύει να είναι υπό 
την κατοχή εξουσιοδοτηµένου προσώπου και λήγει µε την ειδοποίηση που αναφέρεται 
στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που ενήργησε µε δόλο ή βαρεία α-
µέλεια: 

Νοείται ότι για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου, "εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα" ση-
µαίνει τον καταναλωτή, τον πιστωτή και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο εξουσιοδοτεί-
ται, ρητά ή εξυπακουόµενα, από τον καταναλωτή να χρησιµοποιεί την πιστωτική κάρτα. 

(2) Οι πρόνοιες του εδαφίου (1) δεν ισχύουν, και ο καταναλωτής δεν ευθύνεται έναντι του πιστωτή 
για οποιαδήποτε ζηµιά— 

(α) Αν η συµφωνία πιστωτικής κάρτας δεν περιλαµβάνει λεπτοµέρειες του ονόµατος, της δι-
εύθυνσης και του αριθµού τηλεφώνου του προσώπου στο οποίο πρέπει να δοθεί ειδοποί-
ηση µε βάση το εδάφιο αυτό, ή 

(β) αναφορικά µε οποιαδήποτε χρήση της πιστωτικής κάρτας µετά από προφορική ή γραπτή 
ειδοποίηση προς τον πιστωτή ότι αυτή απωλέσθη ή εκλάπη ή είναι άλλως εκτεθειµένη 
σε κατάχρηση, ή 

(γ) αναφορικά µε οποιαδήποτε χρήση της πιστωτικής κάρτας χωρίς την εξουσιοδότηση του 
καταναλωτή, παρά το γεγονός ότι η πιστωτική κάρτα βρίσκεται στην κατοχή του. 

(3) Η ειδοποίηση η οποία δίδεται δυνάµει του εδαφίου (2) ισχύει από την ηµεροµηνία λήψης της 
και όταν δίδεται προφορικώς και απαιτείται από τη συµφωνία πιστωτικής κάρτας, θεωρείται ότι 
δεν ισχύει αν δεν επιβεβαιωθεί γραπτώς εντός επτά ηµερών. 

(4) Όταν δύο ή περισσότερες πιστωτικές κάρτες εκδίδονται δυνάµει µιας µόνο συµφωνίας πιστωτι-
κής κάρτας, οι προηγούµενες διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται σε καθεµία πιστωτική 
κάρτα ξεχωριστά. 

ΜΕΡΟΣ IV 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤ1ΣΜΟ 
Ή ΑΘΕΤΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 

Α. Γενικά Θέµατα 

22. Το παρόν Μέρος τυγχάνει εφαρµογής σε κάθε πιστωτική συµφωνία, εκτός από συµφωνία στε-
γαστικού δανείου. 
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23.—(1) Με την επιφύλαξη του άρθρου 28 για τις συµφωνίες ενοικιαγοράς, ο καταναλωτής, παρά 
την ύπαρξη οποιασδήποτε αντίθετης πρόνοιας στην πιστωτική συµφωνία, δικαιούται σε οποιοδή-
ποτε χρόνο πριν από το χρόνο λήξης της πιστωτικής συµφωνίας, να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
που πηγάζουν από αυτή, µε επίδοση γραπτής ειδοποίησης τερµατισµού στον πιστωτή για την πρό-
θεση του να λύσει την πιστωτική συµφωνία. 

(2) Στην περίπτωση του εδαφίου (1), ο πιστωτής υποχρεούται να µειώσει το συνολικό κόστος της 
πίστωσης, µε βάση την πιστωτική συµφωνία, σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρ-
τηµα V, µε την επιφύλαξη της αφαίρεσης από αυτόν διοικητικών εξόδων που δεν υπερβαίνουν το 
πέντε τοις εκατό (5%) της µείωσης. 

24. Όταν, λόγω υπαιτιότητας του καταναλωτή, το ποσό που οφείλεται από αυτόν, δυνάµει πιστω-
τικής συµφωνίας, καθίσταται πληρωτέο πριν από το χρόνο που ορίζεται στην πιστωτική συµφωνία, 
ή οποιοδήποτε ποσό καθίσταται πληρωτέο από αυτόν πριν από το συµφωνηµένο χρόνο, ο πιστωτής 
υποχρεούται κατά την εξόφληση του οφειλόµενου ποσού, να µειώσει το συνολικό κόστος της πί-
στωσης, σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίζεται στο Παράρτηµα V, µε την επιφύλαξη της αφαίρε-
σης από αυτόν διοικητικών εξόδων που δεν υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατόν (10%) της µείωσης. 

25.—(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 27, ο πιστωτής δε δικαιούται, παρά τις δια-
τάξεις ρητών ή εξυπακουόµενων όρων της πιστωτικής συµφωνίας, να— 

(α) Απαιτήσει πρόωρη πληρωµή οποιουδήποτε ποσού, ή 

(β) ανακτήσει κατοχή οποιωνδήποτε αγαθών, εκτός όταν τα αγαθά διατρέχουν κίνδυνο κα-
ταστροφής ή κλοπής, ή 

(γ) θεωρήσει οποιοδήποτε δικαίωµα που παρέχεται στον καταναλωτή µε βάση την πιστωτι-
κή συµφωνία ότι έληξε, περιορίσθηκε ή αλλοιώθηκε, εκτός αν τηρηθούν οι προϋποθέ-
σεις που αναφέρονται στο εδάφιο (2). 

(2) Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στο πιο πάνω εδάφιο είναι η επίδοση ή αποστολή ειδοποίη-
σης στον καταναλωτή, τουλάχιστο δέκα µέρες πριν από την ηµεροµηνία κατά την οποία ο πιστω-
τής προτίθεται να λάβει οποιαδήποτε από τα µέτρα που αναφέρονται στο εν λόγω εδάφιο, η οποία 
αναφέρει τα ακόλουθα: 

(α) Λεπτοµέρειες της συγκεκριµένης συµφωνίας, 
(β) το όνοµα και τη διεύθυνση του πιστωτή,  
(γ) το όνοµα και την τελευταία γνωστή διεύθυνση   του καταναλωτή,  
(δ) τη φύση της ισχυριζόµενης παράβασης,  
(ε) πληροφορίες για τις συνέπειες της παράλειψης συµµόρφωσης µε την ειδοποίηση, και 
(στ) σε περίπτωση που η παράβαση — 

(i) δύναται να επανορθωθεί, τα µέτρα που απαιτούνται για την επανόρθωση της και την 
ηµεροµηνία πριν από την οποία τα µέτρα αυτά πρέπει να ληφθούν, η οποία δεν πρέπει 
να καθορίζεται σε διάστηµα µικρότερο των είκοσι µίας ηµερών µετά την ηµεροµηνία 
επίδοσης της ειδοποίησης, ή 

(ii) δε δύναται να επανορθωθεί, το ποσό που πιθανόν να απαιτείται να πληρωθεί ως απο-
ζηµίωση για την παράβαση και την ηµεροµηνία πριν από την οποία αυτό πρέπει να 
πληρωθεί, η οποία δεν πρέπει να καθορίζεται σε διάστηµα µικρότερο των είκοσι µίας 
ηµερών µετά την ηµεροµηνία επίδοσης της ειδοποίησης. 

(3) Σε περίπτωση κατά την οποία ο καταναλωτής λάβει τα µέτρα που αναφέρονται στις υποπαρα-
γράφους (στ)(i) ή (στ)(ii) του εδαφίου (2), πριν από την ηµεροµηνία που ορίζεται για το σκοπό αυ-
τό στην ειδοποίηση, η παράβαση θα θεωρείται ότι δεν έγινε. 

26. Όταν ο πιστωτής αποζηµιώνεται ή ανακτά κατοχή αγαθών µε οποιαδήποτε ενέργεια, δυνάµει 
του παρόντος Νόµου, το δικαστήριο διασφαλίζει ότι η αποζηµίωση ή η ανάκτηση της κατοχής εί-
ναι υπό τις περιστάσεις εύλογη. 

Β. Ειδικές ∆ιατάξεις για Συµφωνίες Ενοικιαγοράς 
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27.—(1) Όταν αγαθά έχουν εκµισθωθεί δυνάµει συµφωνίας ενοικιαγοράς και το ένα τρίτο της συ-
νολικής τιµής δυνάµει της συµφωνίας ενοικιαγοράς έχει πληρωθεί ή προσφερθεί για πληρωµή από 
ή εκ µέρους του µισθωτή ή οποιουδήποτε εγγυητή του, ο ιδιοκτήτης δεν επιτρέπεται να ασκήσει 
οποιοδήποτε δικαίωµα για ανάκτηση κατοχής των αγαθών από το µισθωτή µε τρόπο άλλο από τη 
δικαστική διαδικασία, εκτός αν τα αγαθά παραδοθούν οικειοθελώς από τον µισθωτή. 

(2) Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ανακτήσει την κατοχή των αγαθών κατά παράβαση των διατά-
ξεων του εδαφίου (1), η συµφωνία ενοικιαγοράς τερµατίζεται αν δεν είχε ήδη τερµατισθεί- και 

(α) Ο µισθωτής απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη που πηγάζει από την εν λόγω συµφωνία και 
δικαιούται να ανακτήσει από τον ιδιοκτήτη όλα τα ποσά που πληρώθηκαν από αυτόν δυ-
νάµει της εν λόγω συµφωνίας ή δυνάµει οποιασδήποτε εξασφάλισης που δόθηκε από αυ-
τόν σε σχέση µε αυτή, και 

(β) οποιοσδήποτε εγγυητής δικαιούται να ανακτήσει από τον ιδιοκτήτη όλα τα ποσά που πλη-
ρώθηκαν από αυτόν δυνάµει της σύµβασης εγγύησης ή δυνάµει οποιασδήποτε εξασφάλι-
σης που δόθηκε από αυτόν σε σχέση µε τη συµφωνία ενοικιαγοράς. 

(3) Στο παρόν άρθρο η αναφορά στη συνολική τιµή περιλαµβάνει και οποιαδήποτε έξοδα εγκατά-
στασης που προνοούνται στη συµφωνία ενοικιαγοράς. 

28.—(1) Ο µισθωτής δικαιούται, οποτεδήποτε πριν καταστεί πληρωτέα η τελική πληρωµή δυνάµει 
συµφωνίας ενοικιαγοράς, να λύσει την εν λόγω συµφωνία µε επίδοση γραπτής ειδοποίησης τερµα-
τισµού στον ιδιοκτήτη ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο δικαιούται ή είναι εξουσιοδοτηµένο να ει-
σπράττει τα πληρωτέα ποσά δυνάµει της συµφωνίας ενοικιαγοράς. 

(2) Ο µισθωτής, όταν λύει συµφωνία ενοικιαγοράς, δυνάµει του εδαφίου (1), δικαιούται να αγορά-
σει τα αγαθά και δύναται να ασκήσει το δικαίωµα αυτό µε γραπτή ειδοποίηση στον ιδιοκτήτη και 
πληρωµή σε αυτόν της διαφοράς µεταξύ του ποσού που ήδη πληρώθηκε δυνάµει της συµφωνίας 
και του συνολικού κόστους της πίστωσης δυνάµει της εν λόγω συµφωνίας, µετά τη µείωση του 
τελευταίου αυτού ποσού, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 ή 24, ανάλογα µε την περίπτωση. 

(3) Ο µισθωτής όταν λύει συµφωνία ενοικιαγοράς δυνάµει του εδαφίου (1) και δεν ασκεί το δικαί-
ωµα αγοράς δυνάµει του εδαφίου (3) αλλά κατέχει αδικαιολόγητα τα αγαθά, τότε σε οποιαδήποτε 
δικαστική διαδικασία που εγείρεται από τον ιδιοκτήτη για ανάκτηση από αυτόν της κατοχής των 
αγαθών το δικαστήριο διατάσσει, παράδοση των αγαθών στον ιδιοκτήτη χωρίς να δίδει το δικαίω-
µα αγοράς στο µισθωτή δυνάµει του εδαφίου (3), εκτός αν ικανοποιηθεί ότι υπό τις περιστάσεις 
αυτό δε θα ήταν δίκαιο για το µισθωτή. 

29. Όταν συµφωνία ενοικιαγοράς λυθεί δυνάµει του άρθρου 28, ο µισθωτής υποχρεούται να πλη-
ρώσει αποζηµίωση σε περίπτωση κατά την οποία τα αγαθά υπέστησαν ζηµιά λόγω παράλειψης του 
να λάβει εύλογη φροντίδα. 

30. Χωρίς επηρεασµό της υποχρέωσης του µισθωτή για αποζηµίωση δυνάµει των διατάξεων του 
άρθρου 29, όταν ο ιδιοκτήτης ανακτήσει την κατοχή των εκµισθωθέντων αγαθών δυνάµει συµφω-
νίας ενοικιαγοράς, είτε ως αποτέλεσµα δικαστικής διαδικασίας είτε άλλως πως, η ευθύνη του εγ-
γυητή περιορίζεται µέχρι το ποσό που θα ήταν πληρωτέο από το µισθωτή αν είχε λύσει τη συµφω-
νία δυνάµει του άρθρου 28. 

31. Οι διατάξεις των άρθρων 12, 14, 15, 16 και 17 των περί Πωλήσεως Αγαθών Νόµων του 1994 
µέχρι 1995, καθώς και οποιουδήποτε άλλου νόµου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, και οι διατά-
ξεις του περί Ορισµένων Πτυχών της Πώλησης Καταναλωτικών Αγαθών και των Συναφών Εγγυή-
σεων Νόµου του 2000, καθώς και οποιουδήποτε άλλου νόµου τον τροποποιεί ή τον αντικαθιστά, 
εφαρµόζονται στη συµφωνία ενοικιαγοράς ως εάν να επρόκειτο για συµφωνία πώλησης και σε τέ-
τοια περίπτωση ο ιδιοκτήτης ή ανάλογα µε την περίπτωση, ο αντιπρόσωπος του που ενεργεί ως 
τέτοιος κατά τη διεξαγωγή επιχείρησης, θεωρείται ως πωλητής και ο µισθωτής θεωρείται ως αγο-
ραστής. 

32.—(1) Τα εδάφια (2) και (3) του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται σε περίπτωση δήλωσης που 
είναι πιθανόν να εκληφθεί ως ένδειξη ότι το δικαίωµα ή η άσκηση δικαιώµατος που παρέχεται ή η 
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ευθύνη που προκύπτει δυνάµει του άρθρου 31 περιορίζεται ή αποκλείεται. 

(2)  Πρόσωπο δε δικαιούται κατά τη διεξαγωγή επιχείρησης να— 

(α) Εκθέτει σε οποιοδήποτε µέρος υποστατικού στο οποίο διεξάγει την επιχείρηση του, ειδο-
ποίηση που περιλαµβάνει οποιαδήποτε δήλωση κατά την έννοια του εδαφίου (1)· 

(β) δηµοσιεύει ή προκαλεί τη δηµοσίευση διαφήµισης που περιλαµβάνει οποιαδήποτε δήλωση 
κατά την έννοια του εδαφίου (1)· 

(γ) προµηθεύει αγαθά που φέρουν ή εµπορεύµατα σε κιβώτιο που φέρει δήλωση κατά την έν-
νοια του εδαφίου (1)· ή  

(δ) παρουσιάζει ή προκαλεί την παρουσίαση µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγράφου που περι-
λαµβάνει οποιαδήποτε δήλωση κατά την έννοια του εδαφίου (1). 

(3)  Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, δήλωση ότι αγαθά δεν ανταλλάσσονται, ή ότι χρήµα-
τα δεν επιστρέφονται, ή ότι µόνο πιστωτικά σηµειώµατα θα εκδίδονται για αγαθά που επιστρέφο-
νται, θεωρείται ως δήλωση κατά την έννοια του εδαφίου (1). 

(4) Όρος σε συµφωνία ενοικιαγοράς ή οποιαδήποτε άλλη συµφωνία που απαλλάσσει από τις δια-
τάσεις του άρθρου 31 είναι άκυρη. 

33.—(1) Αντιπρόσωπος ο οποίος ενεργεί κατά τη διεξαγωγή επιχείρησης εκ µέρους του ιδιοκτήτη 
σε οποιεσδήποτε διαπραγµατεύσεις ή διευθετήσεις µε το µισθωτή, µε τις οποίες ο µισθωτής παρα-
κινείται να συνάψει συµφωνία ενοικιαγοράς, ή ο οποίος προωθεί άλλως πως τη συναλλαγή στην 
οποία αναφέρεται η εν λόγω συµφωνία, θεωρείται συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας ενοικιαγο-
ράς και, µαζί µε τον ιδιοκτήτη, είναι από κοινού και χωριστά, υπεύθυνος έναντι του µισθωτή για 
παράβαση της εν λόγω συµφωνίας και για οποιαδήποτε παραπλανητική περιγραφή που έγινε από 
αυτόν σε σχέση µε εµπορεύµατα που είναι αντικείµενο της συµφωνίας αυτής. 

(2) Οποιεσδήποτε διαπραγµατεύσεις διεξήχθησαν ή διευθετήσεις ή παραστάσεις έγιναν από υπάλ-
ληλο ή αντιπρόσωπο, εφόσον διεξήχθησαν ή έγιναν από αυτόν κατά τη διάρκεια της απασχόλησης 
ή αντιπροσώπευσης του, θεωρούνται ότι διεξήχθησαν ή έγιναν από τον εργοδότη ή τον αντιπρο-
σωπευόµενό του και οτιδήποτε παραλήφθηκε από υπάλληλο ή αντιπρόσωπο, εφόσον παραλήφθη-
κε από αυτόν κατά τη διάρκεια της απασχόλησης ή αντιπροσώπευσής του, θεωρείται ότι παραλή-
φθηκε από τον εργοδότη ή τον αντιπροσωπευόµενό του. 

(3) Στο παρόν άρθρο ο όρος «παραστάσεις» περιλαµβάνει οποιαδήποτε δήλωση ή δέσµευση, ανε-
ξάρτητα αν αυτές αποτελούν ουσιώδη όρο ή µη. 
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ΜΕΡΟΣ V — ΕΙ∆ΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 
ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΑΝΕΙΟΥ 

34. Ο ενυπόθηκος πιστωτής µεριµνά ώστε για κάθε συµφωνία στεγαστικού δανείου που συνάπτε-
ται µε οφειλέτη ή οποιαδήποτε σύµβαση εγγύησης σχετική µε αυτή, να πληρούνται οι πιο κάτω 
προϋποθέσεις: 

(α) Να είναι γραπτή και να υπογράφεται από τον οφειλέτη και από ή εκ µέρους όλων των άλ-
λων συµβαλλόµενων µερών και να περιέχει, όπου αυτό είναι εφαρµόσιµο, την ενυπόγραφη 
γραπτή συγκατάθεση του/της συζύγου του οφειλέτη, όπου αυτό είναι εφαρµόσιµο, για την 
υποθήκευση της προσφερόµενης ακίνητης ιδιοκτησίας- 

(β) (i) να δίδεται από τον ενυπόθηκο πιστωτή δια χειρός πρωτότυπο ή αντίγραφο αυτής, 
προσωπικώς στον οφειλέτη κατά τη σύναψη της εν λόγω συµφωνίας· ή 

(ii) να παραδίδεται ή να αποστέλλεται από τον ενυπόθηκο πιστωτή, πρωτότυπο ή αντί-
γραφο της συµφωνίας µε συστηµένη επιστολή εντός δέκα ηµερών από τη σύναψη της 
στον οφειλέτη· 

(γ) να περιλαµβάνει δήλωση σχετικά µε το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης και δήλωση 
σχετικά µε τους όρους, βάσει των οποίων το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης δύνα-
ται να τροποποιηθεί· 

(δ) να περιέχει, όπου είναι εφαρµόσιµο, δήλωση σχετικά µε— 
(i) το ποσό της συµφωνίας του στεγαστικού δανείου, τον αριθµό και το ύψος των δόσε-

ων, καθώς και τις ηµεροµηνίες κατά τις οποίες καθίστανται ληξιπρόθεσµες ή τη µέθο-
δο προσδιορισµού οποιουδήποτε από τα στοιχεία αυτά, εφόσον δεν είναι γνωστά κατά 
το χρόνο σύναψης της σύµβασης, 

(ii) το δικαίωµα του οφειλέτη να ζητήσει µείωση, σύµφωνα µε το άρθρο 35 σε περίπτωση 
που προβαίνει σε πρόωρη εξόφληση, 

(iii) τις πληρωµές τόκου και οποιωνδήποτε άλλων επιβαρύνσεων, 
(iv) το συνολικό πληρωτέο ποσό  δυνάµει της  πιστωτικής συµφωνίας, 
(v) τα χρονικά διαστήµατα κατά τα οποία υπολογίζεται ο τόκος δυνάµει της συµφωνίας, 
(vi) την περιγραφή της τυχόν απαιτούµενης εµπράγµατης ασφάλειας, 
(vii) την τυχόν απαιτούµενη ασφάλιση και όταν η ασφάλιση γίνεται από τον  ενυπόθηκο 

πιστωτή µνεία του σχετικού κόστους, 
(viii) την εκχώρηση και τον τρόπο που εκχωρούνται τα δικαιώµατα του οφειλέτη σε τρίτο 

πρόσωπο δυνάµει της συµφωνίας στεγαστικού δανείου, 
(ε) να περιέχει δήλωση αναφορικά µε οποιαδήποτε έξοδα τα οποία πρέπει να πληρωθούν από 

τον οφειλέτη σε σχέση µε παράβαση των συµβατικών του υποχρεώσεων δυνάµει της συµ-
φωνίας. 

35.—(1) Ο οφειλέτης δύναται, οποτεδήποτε πριν από το συµφωνηθέντα χρόνο, να αποπληρώσει 
στον ενυπόθηκο πιστωτή το σύνολο ή οποιοδήποτε µέρος της συµφωνίας στεγαστικού δανείου και 
σε τέτοια περίπτωση ο ενυπόθηκος πιστωτής υποχρεούται να µειώσει το συνολικό κόστος της πί-
στωσης σύµφωνα µε τον τύπο του Παραρτήµατος V, µε την επιφύλαξη της αφαίρεσης από αυτόν, 
διοικητικών εξόδων που δεν υπερβαίνουν το ένα και είκοσι πέντε τοις εκατόν (1,25%) της µείω-
σης. 

(2) Όταν λόγω υπαιτιότητας του οφειλέτη, το ποσό που οφείλεται από αυτόν, δυνάµει συµφωνίας 
στεγαστικού δανείου, καθίσταται πληρωτέο πριν από το χρόνο που ορίζεται στη συµφωνία στεγα-
στικού δανείου, ή οποιοδήποτε ποσό καθίσταται πληρωτέο από αυτόν πριν από το συµφωνηµένο 
χρόνο, ο ενυπόθηκος πιστωτής υποχρεούται κατά την εξόφληση του οφειλόµενου ποσού, να µειώ-
σει το συνολικό κόστος της συµφωνίας στεγαστικού δανείου, σύµφωνα µε τον τύπο που καθορίζε-
ται στο Παράρτηµα V, µε την επιφύλαξη της αφαίρεσης από αυτόν διοικητικών εξόδων που δεν 
υπερβαίνουν το δύο και µισό τοις εκατόν (2,5%) της µείωσης. 
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36.—(1) Όταν ενυπόθηκος πιστωτής εγκρίνει ή απορρίπτει την παραχώρηση στεγαστικού δανείου, 
παραδίδει στον οφειλέτη, κατά το χρόνο γνωστοποίησης της έγκρισης ή της απόρριψης του δανεί-
ου, ανάλογα µε την περίπτωση, µε αντίγραφο οποιασδήποτε έκθεσης εκτίµησης που υποβάλλεται 
στον ενυπόθηκο πιστωτή, αναφορικά µε την αξία της προσφερόµενης εξασφάλισης. 

(2) Σηµείωµα που αναφέρει σαφώς τη φύση και το σκοπό της έκθεσης επισυνάπτεται ή περιλαµ-
βάνεται σε κάθε έκθεση εκτίµησης που παρέχεται στον αιτητή δυνάµει του παρόντος άρθρου. 

37.—(1) Οποιαδήποτε ασφαλιστική κάλυψη την οποία ενυπόθηκος πιστωτής ενδέχεται να απαιτεί 
από οφειλέτη να συνάψει και να διατηρεί σε ισχύ αναφορικά µε ακίνητη ιδιοκτησία υποθηκευµένη 
στον ενυπόθηκο πιστωτή, δύναται να συνοµολογείται από τον οφειλέτη µε οποιοδήποτε ασφαλι-
στή. 

(2)  Όταν ενυπόθηκος πιστωτής απαιτεί από οφειλέτη να συνοµολογήσει τέτοια ασφαλιστική κά-
λυψη για πρώτη φορά αναφορικά µε υποθηκευµένη ακίνητη ιδιοκτησία, αυτός ενηµερώνει ταυτό-
χρονα τον οφειλέτη γραπτώς για τον τρόπο µε τον οποίο συνάπτεται η ασφάλιση και για τη φύση 
και έκταση της απαιτούµενης ασφαλιστικής κάλυψης. 

(3)  Απαγορεύεται σε ενυπόθηκο  πιστωτή να επιβάλλει επαχθέστερους όρους αναφορικά µε τη 
φύση και την έκταση ασφαλιστικής κάλυψης υποθηκευµένης ακίνητης ιδιοκτησίας, κατά τρόπο 
που να γίνεται διάκριση µεταξύ ασφαλιστικής κάλυψης συνοµολογούµενης µέσω του αντιπροσώ-
που του ενυπόθηκου πιστωτή και ασφαλιστικής κάλυψης άλλως συνοµολογουµένης. 

(4) Απαγορεύεται σε ενυπόθηκο πιστωτή να επιβάλλει όρο σε οφειλέτη σε σχέση µε ασφαλιστική 
κάλυψη υποθηκευµένης ακίνητης ιδιοκτησίας ο οποίος αναγκάζει τον οφειλέτη να καταβάλει δι-
καιώµατα στον ενυπόθηκο πιστωτή ή να υποστεί κόστος το οποίο, είτε στη µια είτε στην άλλη πε-
ρίπτωση, δε θα πληρωνόταν ή οφειλόταν από οφειλέτη που συνάπτει ασφαλιστική κάλυψη µε ο-
ποιοδήποτε άλλο τρόπο  εκτός  µέσω του αντιπροσώπου του ενυπόθηκου πιστωτή. 

38, Οποιαδήποτε έξοδα υφίσταται ενυπόθηκος πιστωτής αναφορικά  µε τη νοµική διερεύνηση τίτ-
λου οποιασδήποτε ακίνητης ιδιοκτησίας που προσφέρεται για υποθήκευση από τον οφειλέτη, επι-
βαρύνουν τον ενυπόθηκο πιστωτή και όχι τον οφειλέτη, είτε ως δικαιώµατα τα οποία σαφώς ανα-
φέρεται ότι σχετίζονται µε τέτοια έξοδα είτε ως  µέρος οποιωνδήποτε δικαιωµάτων ή άλλης επιβά-
ρυνσης που σχετίζεται µε το  στεγαστικό δάνειο. 

39. —(1) Η ακόλουθη προειδοποίηση περιλαµβάνεται σε κάθε πληροφοριακό έγγραφο, τύπο αίτη-
σης που εκδίδεται για στεγαστικό δάνειο ή οποιοδήποτε έγγραφο εγκρίνει στεγαστικό δάνειο: 

   «ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ — ∆ιατρέχετε τον κίνδυνο να χάσετε την ακίνητη ιδιοκτησία σας, αν δεν 
πληρώνετε κανονικά τις δόσεις της υποθήκης ή οποιουδήποτε άλλου δανείου το οποίο είναι εξα-
σφαλισµένο µε υποθήκη πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία σας». 

   (2) Όταν το επιτόκιο για στεγαστικό δάνειο είναι µεταβλητό, σε κάθε πληροφοριακό έγγραφο, 
έντυπο αίτησης ή οποιοδήποτε έγγραφο µε το οποίο εγκρίνεται το δάνειο αυτό, περιλαµβάνεται 
επιπρόσθετα από την προειδοποίηση που απαιτείται δυνάµει του εδαφίου (1), η ακόλουθη προει-
δοποίηση: 
   «Το επιτόκιο και η δόση αποπληρωµής του στεγαστικού δανείου δύνανται να τροποποιούνται 
από τον ενυπόθηκο πιστωτή από καιρού εις καιρόν». 

(3) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, «πληροφοριακό έγγραφο» σηµαίνει κάθε έγγραφο, 
έντυπο, ειδοποίηση, εγκύκλιος, φυλλάδιο, διαφηµιστικό έντυπο ή άλλο ισοδύναµο µέσο, που εκδί-
δεται στο ευρύ κοινό ή σε ορισµένα πρόσωπα ανεξάρτητα από το αν ζητήθηκε ή όχι, για το σκοπό 
παροχής πληροφοριών σε σχέση µε στεγαστικά δάνεια. 

40. Συµφωνία στεγαστικού δανείου, περιλαµβάνει στην πρώτη σελίδα της, γνωστοποίηση κατά τον 
Τύπο Β που εκτίθεται στο Παράρτηµα Ι, δεόντως συµπληρωµένη. 

41. Ο ενυπόθηκος πιστωτής προµηθεύει τον οφειλέτη σε σχέση µε συµφωνία στεγαστικού δανείου 
µε— 
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(α) Αντίγραφο του εγγράφου υποθήκης, κατά το χρόνο παραχώρησης του δανείου, περιλαµ-
βανοµένου οποιουδήποτε συµβολαίου σχετικού µε αυτό, το οποίο αντίγραφο θα είναι ε-
πιπρόσθετο από οποιοδήποτε αντίγραφο τέτοιου εγγράφου υποθήκης  που εκδίδεται στο 
νόµιµο αντιπρόσωπο του, και 

(β) κατάσταση του συνολικού ποσού που οφείλεται σχετικά µε το δάνειο, σε ηµεροµηνία 
που έχει ορισθεί όχι αργότερα από ένα έτος µετά την παραχώρηση του δανείου και ακο-
λούθως σε χρονικά διαστήµατα που να  µην υπερβαίνουν το ένα έτος µέχρι  την πλήρη 
εξόφληση του δανείου και η οποία εκδίδεται όσο το δυνατό πιο σύντοµα µετά την ηµε-
ροµηνία που έχει ορισθεί. 

42. Όταν δικαιώµατα είναι πληρωτέα από οφειλέτη για συµφωνία στεγαστικού δανείου αναφορικά 
µε— 

(α) Την υποβολή, αποδοχή ή διεκπεραίωση αίτησης για δάνειο, 
(β) την εκτίµηση της προσφερόµενης εξασφάλισης για το δάνειο, 
(γ) νοµικές υπηρεσίες, άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο άρθρο 38 σε σχέση µε το δά-

νειο, ή 
(δ) την έγκριση δανείου ή την απόρριψη της αίτησης του δανείου, σε κάθε τύπο αίτησης που 

εκδίδεται για το  σκοπό  υποβολής αίτησης για τέτοιο δάνειο, καθώς και σε κάθε έγγραφο 
που αποστέλλεται στον οφειλέτη µε το οποίο εγκρίνεται το δάνειο, σε σχέση µε τα θέµα-
τα που αναφέρονται στις παραγράφους (β), (γ), ή (δ), περιλαµβάνεται ή επισυνάπτεται 
δήλωση σε περίοπτη θέση ότι τέτοια δικαιώµατα είναι πληρωτέα, στην οποία καθορίζεται 
επίσης το ύψος τους, ο τρόπος µε τον οποίο αυτό προσδιορίζεται και οι συνθήκες υπό τις 
οποίες είναι δυνατόν αυτά να επιστραφούν, αν αυτή είναι η περίπτωση. 

43. Όταν η πρακτική ενυπόθηκου πιστωτή είναι να χρεώνει τόκο αναφορικά µε καθυστερηµένα 
ποσά στεγαστικών δανείων ή µε στεγαστικά δάνεια συγκεκριµένου τύπου, κάθε  πληροφοριακό 
έγγραφο που αναφέρεται σε έντυπο αίτησης ή έγγραφο που  εγκρίνει τέτοιο στεγαστικό δάνειο και 
κάθε αλληλογραφία σχετική  µε καθυστερήσεις πληρωµών που οφείλονται  δυνάµει τέτοιου δανεί-
ου, οφείλει να αναφέρει το ύψος της αύξησης του τόκου και των άλλων επιβαρύνσεων τις οποίες ο 
οφειλέτης δυνατό να υποχρεωθεί να πληρώσει αναφορικά µε τέτοιες καθυστερήσεις. 

ΜΕΡΟΣ VI - ∆ΙΑΦΗΜΙΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

44. —(1) Με την επιφύλαξη των εκάστοτε ισχυόντων νόµων και  κανονισµών περί της παραπλα-
νητικής, αθέµιτης και συγκριτικής διαφήµισης, κάθε διαφήµιση ή κάθε προσφορά που εκτίθεται σε 
υποστατικό επιχείρησης, µέσω της οποίας πρόσωπο δηλώνει ότι προσφέρεται να χορηγήσει πίστω-
ση ή να µεσολαβήσει για τη σύναψη πιστωτικής συµφωνίας και στην οποία εµφαίνεται το επιτόκιο 
ή οποιοσδήποτε αριθµός ή ισχυρισµός αναφορικά µε το κόστος της πίστωσης, πρέπει επίσης να 
περιλαµβάνει  σαφή δήλωση του συνολικού ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης, µε ένα αντιπροσω-
πευτικό παράδειγµα, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 

(2) Κάθε διαφήµιση πρέπει, όταν η  προσφερόµενη πίστωση υπόκειται σε όρους που συνεπάγονται 
την πληρωµή οποιωνδήποτε επιβαρύνσεων εκτός από την πληρωµή κεφαλαίου και τόκου επί του 
ποσού της πίστωσης, να προσδιορίζει τους όρους αυτούς. 

(3) Σε κάθε διαφήµιση αναφέρεται το είδος εξασφάλισης που τυχόν απαιτείται σχετικά µε την 
προσφερόµενη πίστωση. 

(4) Όταν διαφήµιση αναφέρεται στο κόστος της πίστωσης και η διάθεση της πίστωσης υπόκειται 
σε οποιουσδήποτε  περιορισµούς, οι περιορισµοί αυτοί πρέπει να αναφέρονται σαφώς στη διαφή-
µιση αυτή. 

(5) Η δήλωση του συνολικού ετήσιου ποσοστού επιβάρυνσης που περιλαµβάνεται  σε οποιαδήποτε 
διαφήµιση, στην οποία εφαρµόζονται οι διατάξεις του εδαφίου (1), προβάλλεται στη διαφήµιση— 

(α) Εµφανέστερα από οποιαδήποτε δήλωση που  αναφέρεται σε οποιεσδήποτε άλλες επιβα-
ρύνσεις, και 

(β) όχι λιγότερο εµφανώς από δήλωση που αναφέρεται— 
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(i) σε οποιαδήποτε περίοδο κατά την οποία θα πρέπει να γίνει πληρωµή, 
(ii) στο ποσό οποιασδήποτε προκαταβολής ή στο γεγονός ότι δεν απαιτείται προκατα-

βολή, και 
(iii) στο ποσό, στον αριθµό ή στη συχνότητα οποιωνδήποτε άλλων πληρωµών ή  επιβα-

ρύνσεων ή  οποιωνδήποτε αποπληρωµών, εκτός από την τιµή τοις µετρητοίς των 
αγαθών ή υπηρεσιών. 

45.—(1) Όταν διαφήµιση αναφέρεται στη διάθεση πίστωσης, εκτός από συµφωνία στεγαστικού 
δανείου, σε σχέση µε την απόκτηση συγκεκριµένων αγαθών ή την παροχή συγκεκριµένων υπηρε-
σιών, αυτή πρέπει να περιλαµβάνει δήλωση σχετικά µε— 

(α) Την τιµή τοις µετρητοίς των αγαθών ή υπηρεσιών, 
(β) το συνολικό κόστος της πίστωσης, 
(γ) τον αριθµό και το ποσό των δόσεων. 
(δ) τη διάρκεια των χρονικών διαστηµάτων µεταξύ των δόσεων, 
(ε) τον αριθµό οποιωνδήποτε δόσεων που πρέπει να καταβληθούν πριν από την παράδοση 

των αγαθών ή την παροχή των υπηρεσιών, και 
(στ)τις λεπτοµέρειες οποιασδήποτε πληρωτέας προκαταβολής. 

(2) Χωρίς επηρεασµό των διατάξεων του εδαφίου (1), όταν διαφήµιση αναφέρεται σε συµφωνία  
ενοικιαγοράς,  αυτή πρέπει να περιέχει τις λέξεις «ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ» οι οποίες θα 
προβάλλονται στη διαφήµιση όχι λιγότερο εµφανώς από οποιαδήποτε άλλη δήλωση. 

46.—(1) ∆ιαφήµιση δεν πρέπει να αναφέρει ότι παρέχεται πίστωση χωρίς τόκο ή οποιαδήποτε άλ-
λη επιβάρυνση, αν η διάθεση της πίστωσης εξαρτάται από τη συνοµολόγηση, µεταξύ του κατανα-
λωτή και του πιστωτή ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου είτε σύµβασης συντήρησης σχετικά µε τα 
αγαθά για τα οποία παρέχεται η πίστωση είτε σύµβασης ασφάλειας ή από οποιοδήποτε άλλο όρο, 
εφόσον τέτοια συµµόρφωση θα είχε ή θα ήταν ενδεχόµενο µελλοντικά να έχει ως επακόλουθο την 
επιβάρυνση του καταναλωτή µε οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος πέραν εκείνου του οποίου θα κατέ-
βαλλε αν τα αγαθά αγοράζονταν τοις µετρητοίς. 

(2) Το κόστος τέτοιας σύµβασης συντήρησης, σύµβασης ασφάλειας ή άλλου όρου, όπως αναφέρο-
νται στο εδάφιο (1), προσδιορίζεται στη διαφήµιση. 

ΜΕΡΟΣ VII — ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 

47.—(1) Η Υπηρεσία έχει καθήκον και αρµοδιότητα να εξετάζει, κατόπιν υποβολής παραπόνου ή 
και αυτεπάγγελτα, παραβάσεις οποιασδήποτε απαγορευτικής ή προστατευτικής των συµφερόντων 
των καταναλωτών διάταξης του παρόντος Νόµου, από πιστωτές ή ενυπόθηκους πιστωτές ή ιδιο-
κτήτες, ανάλογα µε την περίπτωση. 

(2) Όταν η Υπηρεσία κατά τη δυνάµει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, διερεύνηση παραπό-
νου, διαπιστώσει παράβαση οποιασδήποτε απαγορευτικής ή προστατευτικής των συµφερόντων 
των καταναλωτών διάταξης του παρόντος Νόµου, έχει εξουσία να προβαίνει στις πιο κάτω ενέρ-
γειες είτε διαζευκτικά είτε σωρευτικά, ανάλογα µε τη φύση, διάρκεια και βαρύτητα της παράβα-
σης: 

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

(β) να επιβάλει διοικητικό πρόστιµο ανάλογα µε τη φύση, τη βαρύτητα και τη διάρκεια της πα-
ράβασης, ύψους µέχρι και το πέντε τοις εκατόν (5%) του κύκλου εργασιών του παραβάτη 
το οποίο οίκος σε καµία περίπτωση δε θα ξεπερνά τις εκατό χιλιάδες λίρες (£100.000), κατά 
το έτος µέσα στο οποίο συντελέστηκε η παράβαση ή κατά το αµέσως προηγούµενο της πα-
ράβασης έτος: 
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Νοείται ότι, αναφορικά µε τράπεζες, συνεργατικό πιστωτικό ίδρυµα ή άλλο χρηµατοπιστω-
τικό οργανισµό, για τον υπολογισµό του πιο πάνω διοικητικού προστίµου χρησιµοποιείται 
αντί του κύκλου εργασιών, το ένα δέκατο του συνόλου του ενεργητικού: 
Νοείται περαιτέρω ότι, αναφορικά µε ασφαλιστική εταιρεία για τον υπολογισµό του πιο πά-
νω διοικητικού προστίµου χρησιµοποιείται αντί του κύκλου εργασιών η αξία των κατά το 
τελευταίο οικονοµικό έτος ανεκκαθάριστων ασφαλίστρων, που περιλαµβάνουν όλα τα ει-
σπραχθέντα και προς είσπραξη ποσά δυνάµει των ασφαλιστηρίων συµβολαίων που έχουν 
συναφθεί από αυτή ή για λογαριασµό της, συµπεριλαµβανοµένων των ασφαλίστρων που 
έχουν εκχωρηθεί σε αντασφαλιστές, µετά την έκπτωση του φόρου προστιθέµενης αξίας και 
άλλων φόρων που συνδέονται άµεσα µε τον κύκλο εργασιών, ή/και 

(γ) να αποφασίσει ότι σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, θα οφείλεται διοικητικό πρό-
στιµο από πενήντα µέχρι και χίλιες λίρες για κάθε µέρα συνέχισης της παράβασης, ανάλογα 
µε τη βαρύτητα αυτής, ή/και 

(δ) να ζητήσει µε αίτηση της προς το δικαστήριο 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 σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του παρόντος Νόµου. 

(3) Κατά τη δυνάµει του εδαφίου (1) διερεύνηση οποιασδήποτε παράβασης η Υπηρεσία δύναται, 
αν το θεωρήσει σκόπιµο, να λάβει υπόψη της οποιαδήποτε ανάληψη δέσµευσης που παρέχεται έ-
ναντι 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 οφείλει να αιτιολογεί δεόντως την απόφαση της σε σχέση µε την άσκηση οποιασ-
δήποτε από τις εξουσίες που προβλέπονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου. 

48.—(1) Τα προβλεπόµενα στο εδάφιο (2) του άρθρου 47 επιβαλλόµενα διοικητικά πρόστιµα επι-
βάλλονται στον παραβάτη, µε αιτιολογηµένη απόφάση της Υπηρεσίας που βεβαιώνει την παράβα-
ση, αφού ακούσει ή δώσει την ευκαιρία στον ενδιαφερόµενο παραβάτη ή εκπρόσωπο του να ακου-
στεί προφορικώς ή γραπτώς. 

(2) Κατά της απόφασης για επιβολή διοικητικού προστίµου επιτρέπεται η άσκηση ιεραρχικής προ-
σφυγής ενώπιον του Υπουργού, µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών από την κοινοποίηση της α-
πόφασης στον παραβάτη. 

(3) Το ποσό του διοικητικού προστίµου εισπράττεται από την Υπηρεσία Ανταγωνισµού και Προ-
στασίας Καταναλωτών όταν περάσει άπρακτη η προς άσκηση προσφυγής ενώπιον του Ανωτάτου 
∆ικαστηρίου προθεσµία των εβδοµήντα πέντε ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης για επι-
βολή χρηµατικής ποινής ή σε περίπτωση που ασκείται προσφυγή ενώπιον του Υπουργού σύµφωνα 
µε το εδάφιο (2), από την κοινοποίηση της επί της ιεραρχικής προσφυγής απόφασης του Υπουρ-
γού. 

(4) Σε περίπτωση παράλειψης πληρωµής των κατά τον παρόντα Νόµο επιβαλλόµενων από την 
Υπηρεσία διοικητικών προστίµων, η Υπηρεσία λαµβάνει δικαστικά µέτρα και εισπράττεται το ο-
φειλόµενο ποσό ως αστικό χρέος οφειλόµενο προς τη ∆ηµοκρατία. 

49. —(1) Το δικαστήριο ενώπιον του οποίου  εκδικάζεται οποιαδήποτε αίτηση δυνάµει της παρα-
γράφου (δ) του εδαφίου (2) του άρθρου 47 του παρόντος Νόµου, έχει εξουσία, τηρουµένων των 
διατάξεων του περί Πολιτικής ∆ικονοµίας Νόµου, των περί ∆ικαστηρίων Νόµων του 1960 µέχρι 
(Αρ. 2) του 1999 και των περί Πολιτικής ∆ικονοµίας ∆ιαδικαστικών Κανονισµών καθώς και ο-
ποιωνδήποτε άλλων νόµων ή κανονισµών που τροποποιούν ή αντικαθιστούν αυτούς, 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· και/ή 
(β) την εντός ορισµένης προθεσµίας λήψη τέτοιων διορθωτικών κατά την κρίση του δικαστηρί-

ου µέτρων προς άρση της παράνοµης κατάστασης που δηµιούργησε η σχετική παράβαση· 
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και/ή 
(γ) τη δηµοσίευση του συνόλου ή µέρους της σχετικής απόφασης του δικαστηρίου ή τη δηµοσί-

ευση επανορθωτικής ανακοίνωσης µε σκοπό την απάλειψη των τυχόν συνεχιζόµενων επι-
πτώσεων 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 στις συγκεκρι-
µένες πράξεις, παραλείψεις ή στη συµπεριφορά του πιστωτή έναντι του συγκεκριµένου καταναλω-
τή, αλλά και σε παρόµοιες µελλοντικές πράξεις ή παραλείψεις ή συµπεριφορά αυτού έναντι των 
καταναλωτών γενικά. 

50. Τηρουµένων των διατάξεων του παρόντος Μέρους, δικαίωµα να αποταθούν στο δικαστήριο 
για την έκδοση απαγορευτικού ή προστακτικού διατάγµατος, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 
(δ) του εδαφίου (2) τον άρθρου 47, έχουν και νόµιµα συνεστηµένοι οργανισµοί ή σύνδεσµοι που 
είτε δυνάµει οποιουδήποτε νόµου είτε δυνάµει του καταστατικού τους θεµελιώνουν επαρκώς έν-
νοµο συµφέρον για την προστασία των συλλογικών συµφερόντων των καταναλωτών γενικά. 

51. Η Υπηρεσία δύναται να µεριµνήσει για τη διάδοση τέτοιων πληροφοριών και συµβουλών, πε-
ριλαµβανοµένων αποφάσεων της και διαταγµάτων του δικαστηρίου, αναφορικά µε  την εφαρµογή 
του παρόντος Νόµου, τις οποίες αυτή θεωρεί χρήσιµες για την εξυπηρέτηση του κοινού, καθώς και 
όλων των προσώπων που  ενδεχοµένως επηρεάζονται από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 

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

ΜΕΡΟΣ VIII —ΠΟΙΚΙΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

53. —(1) Απαγορεύεται σε πιστωτή να περιλαµβάνει σε πιστωτική συµφωνία για την αγορά αγα-
θών ή την  παροχή υπηρεσιών  ή σε σχετικό µε αυτή έντυπο πρότασης ή αίτησης, τέτοιους όρους 
δυνάµει των οποίων ο καταναλωτής θεωρείται δεσµευµένος  από τη συµφωνία, εκτός αν αυτός 
εκφράσει ρητώς και µε θετική ενέργεια την άρνηση του στην αγορά των αγαθών ή τη χρησιµοποί-
ηση των υπηρεσιών αυτών. 

(2)  Όταν οποιοδήποτε ποσό καθίσταται πληρωτέο σε τρίτο πρόσωπο ως αποτέλεσµα της χρησιµο-
ποίησης τέτοιων όρων που περιγράφονται στο εδάφιο (1), ο πιστωτής ευθύνεται για την πληρωµή 
του εν λόγω ποσού. 

54. Κάθε υποχρέωση που επιβάλλεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή κάθε δικαίωµα ή προστασία που 
παρέχεται σε καταναλωτή, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, απαγορεύεται να αναιρε-
θεί ή περιοριστεί µε οποιαδήποτε συµβατική ρήτρα ή όρο ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και ο-
ποιαδήποτε τέτοια ρήτρα ή όρος που τυχόν εισάγεται σε  οποιαδήποτε συµφωνία θεωρείται άκυ-
ρος. 

55. Απαγορεύεται σε οποιοδήποτε πρόσωπο εν γνώσει του να αποστέλλει σε πρόσωπο ηλικίας  
κάτω  των δεκαοκτώ ετών, οποιοδήποτε έγγραφο µε το οποίο προσφέρεται εξασφάλιση πίστωσης 
ή πληροφοριών ή συµβουλών για εξασφάλιση πίστωσης ή µίσθωσης εµπορευµάτων. 

56. —(1) Χωρίς αυτό να αποτελεί προϋπόθεση για την εφαρµογή του παρόντος Νόµου, το Υπουρ-
γικό Συµβούλιο έχει εξουσία να εκδίδει Κανονισµούς για την καλύτερη εφαρµογή των διατάξεων 
του παρόντος Νόµου καθώς και για τον καθορισµό  οποιουδήποτε θέµατος το οποίο χρήζει ή είναι 
δεκτικό καθορισµού. 
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(2) Κανονισµοί που εκδίδονται δυνάµει του παρόντος άρθρου κατατίθενται στη Βουλή των Αντι-
προσώπων για έγκριση. 

57. Ο παρών Νόµος τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2002. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 
ΤΥΠΟΙ  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΤΥΠΟΣ   Α 
(Άρθρο 9) 

Τύπος γνωστοποίησης που πρέπει να περιληφθεί στη µπροστινή σελίδα πιστωτικής συµφωνίας (ε-
κτός για σκοπούς στεγαστικού δανείου). 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Ποσό παραχωρηθείσας πίστωσης: ………………………… 
2. Περίοδος Συµφωνίας:  ………………………… 
3. Αριθµός ∆όσεων Αποπληρωµής: ………………………… 
4. Ποσό Έκαστης ∆όσης:  ………………………… 
5. Συνολικό Πληρωτέο Ποσό:   ………………………… 
6. Κόστος Πίστωσης (5 µείον 1): ………………………… 
7. Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης…………………………% 

Σηµ.: ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟ∆ΕΣΜΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ 
ΟΠΟΤΕ∆ΗΠΟΤΕ ΜΕΣΑ ΣΕ ∆ΕΚΑ (10) ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΑΥΤΗΣ Ή ΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ. 

ΤΥΠΟΣ   Β 
(Άρθρο 40) 

Τύπος γνωστοποίησης που πρέπει να περιληφθεί στη µπροστινή σελίδα στεγαστικού δανείου. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

1. Ποσό Παραχωρηθείσας Πίστωσης: ………………………… 
2. Περίοδος Συµφωνίας:  ………………………… 
3. Αριθµός ∆όσεων Αποπληρωµής: ………………………… 
4. Ποσό Έκαστης ∆όσης*   ………………………... 
5. Συνολικό Πληρωτέο Ποσό*:  ………………………… 
6. Κόστος Πίστωσης*:   ………………………… 
7. Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης: ………………………..% 
8. Επίδραση στο ποσό της δόσης από 1% 

µεταβολή στο επιτόκιο κατά 
το πρώτο έτος**:   ………………………… 

Σηµειώσεις: 
* Όπως υπολογίζεται κατά το χρόνο σύναψης της συµφωνίας.  
** Αυτό είναι το ποσό µε το οποίο η δόση αποπληρωµής θα µεταβληθεί σε 

περίπτωση αύξησης ή µείωσης κατά 1% του επιτοκίου πάνω στο οποίο 
βασίζονται οι πιο πάνω υπολογισµοί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II 
(Άρθρο 2) 

ΒΑΣΙΚΗ ΕΞ1ΣΩΣΗ ΠΟΥ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΣΟ∆ΥΝΑΜΙΑ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΑΦΕΝΟΣ  ΚΑΙ 
ΕΞΟΦΛΗΤΙΚΩΝ ∆ΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΑΦΕΤΕΡΟΥ. 
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Όπου: 

Κ Αύξων αριθµός ενός δανείου. 

Κ΄ Αύξων αριθµός µιας εξοφλητικής δόσης ή µιας πληρωµής επιβαρύνσεων. 

Ακ Ποσό του δανείου σε αριθµό Κ. 

Α'κ Ποσό εξοφλητικής δόσης ή πληρωµής επιβαρύνσεων µε αριθµό Κ΄ 

Σ Σύµβολο του αθροίσµατος 

m Αύξων αριθµός του τελευταίου δανείου. 

m΄ Αύξων αριθµός της τελευταίας εξοφλητικής δόσης ή πληρωµής επιβαρύνσεων. 

tk χρονικό διάστηµα, εκπεφρασµένο σε έτη και κλάσµατα έτους, µεταξύ της ηµεροµηνίας χο-
ρηγήσεως του δανείου µε αρ.1 και της ηµεροµηνίας χορηγήσεως των επόµενων δανείων µε 
αρ.2 µέχρι m. 

tk΄ Χρονικό διάστηµα, εκπεφρασµένο σε έτη και κλάσµατα έτους, µεταξύ της ηµεροµηνίας χο-
ρηγήσεως του δανείου µε αρ.1 και της ηµεροµηνίας πληρωµής της εξοφλητικής δόσης ή ε-
πιβάρυνσης µε αρ.1 µέχρι m΄. 

i Συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης που δύναται να υπολογισθεί (είτε αλγεβρικώς, είτε 
µε διαδοχικές προσεγγίσεις, είτε µε πρόγραµµα ηλεκτρονικού υπολογιστή) όταν οι άλλοι 
όροι της εξίσωσης είναι γνωστοί από την πιστωτική συµφωνία ή άλλως πως. 

Παρατηρήσεις: 

(α) Τα ποσά που πληρώνονται από τα δύο µέρη σε διαφορετικές χρονικές στιγµές δεν είναι ανα-
γκαστικά ίσα και δεν πληρώνονται αναγκαστικά ανά ίσα χρονικά διαστήµατα 

(β) Εναρκτήρια ηµεροµηνία είναι η ηµεροµηνία του πρώτου δανείου  

(γ) Ο χρόνος που µεσολαβεί µεταξύ των ηµεροµηνιών που χρησιµοποιούνται στους υπολογι-
σµούς εκφράζεται σε έτη και κλάσµατα έτους. Το έτος θεωρείται ότι έχει 365 ηµέρες ή 365,25 
ηµέρες ή (για τα δίσεκτα έτη) 366 ηµέρες, 52 εβδοµάδες η12 ίσους µήνες. Ένας ίσος µήνας 
θεωρείται ότι έχει 30 41666 ηµέρες (δηλαδή 365/12). 

(δ) Τα αποτελέσµατα πρέπει να εκφράζονται µε ακρίβεια ενός τουλάχιστον δεκαδικού ψηφίου. 
Όταν γίνεται στρογγυλοποίηση σ' ένα συγκεκριµένο δεκαδικό ψηφίο, εφαρµόζεται ο ακόλου-
θος κανόνας 

"Εάν το δεκαδικό ψηφίο που ακολουθεί το συγκεκριµένο αυτό δεκαδικό ψηφίο είναι µεγαλύ-
τερο ή ίσο του 5, το συγκεκριµένο αυτό δεκαδικό ψηφίο αυξάνεται κατά ένα". 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III 
(Άρθρο 2) 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ 

Α. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΕΠΙ 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΒΑΣΕΩΣ {1 ΕΤΟΣ = 365 ΗΜΕΡΕΣ (Ή, ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΚΤΑ ΕΤΗ 366 
ΗΜΕΡΕΣ) } 

Πρώτο Παράδειγµα 

∆ανειζόµενο ποσό: S = 1 000 λίρες την 1η Ιανουαρίου 1994. 

Το ποσό αυτό εξοφλείται µε µία δόση 1200 λιρών την 1η Ιουλίου, 1995, δηλαδή 1 ½ έτη ή 546 η-
µέρες (365 + 181 ηµέρες) µετά την ηµεροµηνία του δανείου. 

Η εξίσωση έχει ως εξής:  
365
546

)1(
1000 1200

i+
=  

ή 

365
546

)1( i+
 =1,2 

1+i =1,1296204 
i =0.1296204 

Το ποσό αυτό στρογγυλοποιείται σε 13% (ή 12,96% εάν προτιµάται ακρίβεια δύο δεκαδικών ψη-
φίων). 

∆εύτερο Παράδειγµα 

Το δανειζόµενο ποσό είναι S = 1000 λίρες, αλλά ο πιστωτής παρακρατά 50 λίρες για διοικητικά 
έξοδα. Εποµένως, το πραγµατικό δάνειο είναι 950 λίρες. Η πληρωµή των 1200 λιρών πραγµατο-
ποιείται την 1η Ιουλίου 1995, όπως και στο πρώτο παράδειγµα. 

Η εξίσωση έχει ως εξής:  
365
546

)1(
950 1200

i+
=  

ή 

365
546

)1( i+  =1,263157 
1+i =1,169026 
i =0.169026 

Το ποσό αυτό στρογγυλοποιείται σε 16,9%. 

Τρίτο Παράδειγµα 

Το δανειζόµενο ποσό είναι S = 1000 λίρες, την 1η Ιανουαρίου 1994. και εξοφλείται σε δύο δόσεις 
των 600 λιρών οι οποίες καταβάλλονται ύστερα από ένα και δύο έτη, αντίστοιχα. 

Η εξίσωση έχει ως εξής: 
2)1(
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)1(
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)1(
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Η εξίσωση επιλύεται αλγεβρικά και δίνει i = 0,1306623 το οποίο στρογγυλοποιείται σε 13,1% (ή 
13,07% εάν προτιµάται ακρίβεια δυο δεκαδικών ψηφίων). 
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Τέταρτο Παράδειγµα 

Το δανειζόµενο ποσό είναι S= 1000 λίρες, την 1η Ιανουαρίου 1994, και τα ποσά που πρέπει να 
καταβάλει ο δανειζόµενος είναι: 

Μετά 3 µήνες (0,25 έτη/90 ηµέρες): 272 λίρες 
Μετά 6 µήνες (0,5 έτη/181 ηµέρες): 272 λίρες 
Μετά 12 µήνες (1 έτος/365 ηµέρες): 544 λίρες 

ΣΥΝΟΛΟ 1088 λίρες 

Η εξίσωση έχει ως εξής: 
365
365

365
181

365
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)1(

544

)1(
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2721000
iii +
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=  

Με την εξίσωση αυτή είναι δυνατόν να υπολογιστεί το i µε διαδοχικές προσεγγίσεις που είναι δυ-
νατό να προγραµµατιστούν σε έναν υπολογιστή τσέπης. 

Το αποτέλεσµα είναι  i = 0,13226 που στρογγυλοποιείται σε 13.2% (ή 13.23% εάν προτιµάται α-
κρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). 

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΤΗΣ1ΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΒΑΣΕΙ 
ΤΥΠΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ (1 ΕΤΟΣ = 365 ΗΜΕΡΕΣ, Ή 365,25 ΗΜΕΡΕΣ, 52 ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΕΣ Ή 12 ΙΣΟΙ 
ΜΗΝΕΣ) 

Πρώτο Παράδειγµα 

∆ανειζόµενο ποσό: S = 1000 λίρες 

Το ποσό αυτό εξοφλείται µε µία δόση 1200 λίρες 1,5 έτη (δηλαδή 1,5 x 365 = 547,5 ηµέρες, 
1,5x365,25 = 547,875 ηµέρες, 1,5 x 366 = 549 ηµέρες, 1,5 x 12= 18 µήνες ή 1,5 x 52 = 78 εβδοµά-
δες) µετά την ηµεροµηνία του δανείου. 

Η εξίσωση έχει ως εξής: 
52
78
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18
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ή 
5.1)1( i+  = 1,2 

1 +i = 1,129243 
i = 0,129243 

Το ποσό αυτό στρογγυλοποιείται σε 12.9% (ή 12,92) εάν προτιµάται ακρίβεια δύο δεκαδικών ψη-
φίων). 

∆εύτερο Παράδειγµα 

Το δανειζόµενο ποσό είναι S = 1000 λίρες, αλλά ο πιστωτής παρακρατά 50 λίρες για διοικητικά 
έξοδα.  Εποµένως, το πραγµατικό δάνειο είναι 950 λίρες. Η πληρωµή των 1200 λιρών πραγµατο-
ποιείται 1,5 έτη µετά την ηµεροµηνία του δανείου, όπως και στο πρώτο παράδειγµα. 

Η εξίσωση έχει ως εξής:  
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5.1)1( i+ = 1200/950=1,263157 
1 +i = 1,68526 
i = 0,168526 

Το ποσό αυτό στρογγυλοποιείται σε 16,9% (ή 16,85% εάν προτιµάται ακρίβεια δύο δεκαδικών 
ψηφίων), 

Τρίτο Παράδειγµα 

Το δανειζόµενο ποσό είναι S =1000 λίρες και εξοφλείται σε δύο δόσεις των 600 λιρών οι οποίες 
καταβάλλονται ύστερα από ένα και δύο έτη, αντίστοιχα. 

Η εξίσωση έχει ως εξής: 
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Η εξίσωση επιλύεται αλγεβρικά και δίνει i = 0,13066 το οποίο στρογγυλοποιείται σε 13,1% (ή 
13,07% εάν προτιµάται ακρίβεια δυο δεκαδικών ψηφίων). 

Τέταρτο Παράδειγµα 

Το δανειζόµενο ποσό είναι S= 1000 λίρες και τα ποσά που πρέπει να καταβάλει ο δανειζόµενος 
είναι: 

Μετά 3 µήνες 
(0,25 έτη/13 εβδοµαόες/91,25 ηµέρες/91,3125 ηµέρες): 272 λίρες 
Μετά 6 µήνες 
(0,5 έτη/26 εβδοµάδες/182,5 ηµέρες/182,625 ήµερες): 272 λίρες 
Μετά 12 µήνες 
(1 έτος/52 εβδοµάδες/365 ηµέρες/365,25 ήµερες): 544 λίρες 
 
ΣΥΝΟΛΟ     1088λίρες  
 

Η εξίσωση έχει ως εξής: 1000 
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Με την εξίσωση αυτή είναι δυνατόν να υπολογιστεί το i µε διαδοχικές προσεγγίσεις που είναι δυ-
νατόν να προγραµµατιστούν σε ένα υπολογιστή τσέπης. 

Το αποτέλεσµα είναι  i =0,13185 που στρογγυλοποιείται σε 13,2% (ή 13,19% εάν προτιµάται α-
κρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων). 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι V 

(άρθρο 2) 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΛΗΡΩΤΕΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ 1 

Πιστωτικές Συµφωνίες εκτός από Συµφωνίες Στεγαστικού ∆ανείου 

1. Κατά τον υπολογισµό του συνολικού κόστους πίστωσης στον καταναλωτή δε λαµβάνονται υ-
πόψη οι ακόλουθες επιβαρύνσεις: 

(α) Επιβαρύνσεις πληρωτέες από τον καταναλωτή για µη συµµόρφωση µε οποιαδήποτε από τις 
δεσµεύσεις του που εκτίθενται στην πιστωτική συµφωνία, 

(β) επιβαρύνσεις, εκτός από την τιµή αγοράς, τις οποίες κατά την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών ο 
καταναλωτής υποχρεούται να πληρώσει, άσχετα αν η συναλλαγή γίνεται τοις µετρητοίς ή 
επί πιστώσει, 

(γ) επιβαρύνσεις για τη µεταφορά χρηµάτων και επιβαρύνσεις που συνδέονται µε τη διατήρηση 
λογαριασµού στον οποίο κατατίθενται τα χρήµατα για την εξόφληση της πίστωσης και την 
πληρωµή των τόκων και των άλλων επιβαρύνσεων, εκτός εάν ο καταναλωτής δεν έχει εύλο-
γη ελευθερία επιλογής στο θέµα αυτό και εάν τέτοιες επιβαρύνσεις είναι υπερβολικά ψηλές: 

Νοείται ότι η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται σε επιβαρύνσεις για είσπραξη τέτοιων 
εξοφλητικών δόσεων ή πληρωµών, άσχετα αν γίνονται τοις µετρητοίς ή µε άλλο τρόπο, 

(δ) συνδροµές για την εγγραφή σε ενώσεις ή συλλόγους που απορρέουν από συµφωνίες άλλες 
από την πιστωτική συµφωνία, ακόµη και αν τέτοιες συνδροµές επηρεάζουν τους πιστωτι-
κούς όρους, 

(ε) τα ασφάλιστρα ή οι δαπάνες εγγυήσεων εκτός εκείνων που αφορούν την εξασφάλιση της 
πληρωµής σε περίπτωση θανάτου, αναπηρίας, ασθένειας ή ανεργίας του καταναλωτή, ποσού 
ίσου ή κατώτερου του συνολικού ποσού της πίστωσης, συµπεριλαµβανοµένων των τόκων 
και των άλλων εξόδων, και τα οποία επιβάλλει υποχρεωτικά ο πιστωτής ως προϋπόθεση της 
παροχής της πίστωσης. 

2.— (α)Το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης υπολογίζεται— 

(i) σε περίπτωση πιστωτικής συµφωνίας κατά το χρόνο συνοµολόγησης της συµφωνίας, 

(ii) σε περίπτωση αγγελίας ή διαφήµισης που αναφέρεται στην προσφορά πίστωσης και 
προσδιορίζει το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης κατά το χρόνο δηµοσίευσης της 
αγγελίας ή διαφήµισης, και 
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(β) ο υπολογισµός γίνεται µε την προϋπόθεση ότι η πιστωτική συµφωνία παραµένει εν ισχύι 
για τη συµφωνηθείσα διάρκεια της και ότι ο πιστωτής και ο καταναλωτής εκπληρώνουν τις 
υποχρεώσεις τους σύµφωνα µε τους όρους και τις προθεσµίες που έχουν συµφωνηθεί. 

3. Σε περίπτωση πιστωτικών συµφωνιών που περιλαµβάνουν όρους δυνάµει των οποίων είναι δυ-
νατό να µεταβληθεί το επιτόκιο και το ποσό ή το επίπεδο των άλλων επιβαρύνσεων που περιλαµ-
βάνονται στο συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης και οι οποίες δεν µπορούν να προσδιορι-
σθούν επακριβώς κατά τη στιγµή του υπολογισµού του, ο υπολογισµός του συνολικού ετήσιου 
ποσοστού επιβάρυνσης γίνεται µε την προϋπόθεση ότι το επιτόκιο και οι άλλες επιβαρύνσεις πα-
ραµένουν σταθερές ως προς το αρχικό τους επίπεδο και ισχύουν καθ’όλη τη διάρκεια της πιστωτι-
κής συµφωνίας. Η δυνατότητα διαφοροποίησης, όπως πιο πάνω αναφέρεται, θα φαίνεται σε εξίσου 
εµφανές µέρος και µαζί µε το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης. 

4. Σε περίπτωση πιστωτικών συµφωνιών που περιλαµβάνουν όρους δυνάµει των οποίων επιτρέπο-
νται διαφοροποιήσεις στο επιτόκιο και το ποσό ή επίπεδο των άλλων επιβαρύνσεων που περιλαµ-
βάνονται στο συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης και οι οποίες µπορούν να προσδιοριστούν 
επακριβώς κατά τη στιγµή του υπολογισµού του, ο υπολογισµός του συνολικού ετήσιου ποσοστού 
επιβάρυνσης γίνεται µε τέτοιο τρόπο (άστε να δεικνύει τα επιτόκια και τις άλλες επιβαρύνσεις που 
είναι αντίστοιχα εφαρµόσιµες, από συγκεκριµένες ηµεροµηνίες. 

5. Όταν είναι αναγκαίο, το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης µπορεί να υπολογίζεται βάσει 
των ακόλουθων υποθέσεων: 

(α) Αν δεν υπάρχει καθορισµένο χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής, και ο τρόπος αποπληρω-
µής δε συνάγεται από τους όρους της πιστωτικής συµφωνίας ή της µεθόδου αποπληρω-
µής της παραχωρηθείσας πίστωσης, η διάρκεια της πίστωσης θεωρείται ενός έτους, 

(β) εφόσον η σύµβαση προβλέπει περισσότερες από µία ηµεροµηνίες εξόφλησης, εάν δεν 
ορίζεται άλλως, πως, θεωρείται ότι η χορήγηση του δανείου και οι εξοφλητικές πληρω-
µές διενεργούνται κατά την εγγύτερη ηµεροµηνία από εκείνες που προβλέπονται στην 
πιστωτική σύµβαση, 

(γ) εάν το ποσό της πίστωσης που παραχωρείται δεν προσδιορίζεται— 
(i) σε περίπτωση πιστωτικής συµφωνίας που αφορά τρεχούµενο λογαριασµό, θεωρεί-

ται ότι είναι το ανώτατο όριο της πίστωσης, και 
(ii) σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θεωρείται ότι το ποσό της πίστωσης είναι £1.000. 

(δ) όταν επιβαρύνσεις είναι πληρωτέες σε µη καθορισµένη ηµεροµηνία µετά την υπογραφή 
της συµφωνίας, θεωρείται ότι αυτές είναι πληρωτέες κατά την έναρξη της συµφωνίας. 

ΜΕΡΟΣ 2 

Ενυπόθηκα Στεγαστικά ∆άνεια 

1. Κατά τον υπολογισµό του συνολικού κόστους πίστωσης στον οφειλέτη δε λαµβάνονται υπόψη 
οι ακόλουθες επιβαρύνσεις: 

(α) Επιβαρύνσεις, εκτός από την τιµή αγοράς τις οποίες ο οφειλέτης υποχρεούται να πλη-
ρώσει άσχετα από το αν η συναλλαγή διενεργείται τοις µετρητοίς ή επί πιστώσει, περι-
λαµβανοµένων κυβερνητικών δασµών ή φόρων πάνω στην αγορά ή απόκτηση της ακί-
νητης ιδιοκτησίας και αµοιβών πληρωτέων από τον οφειλέτη στον αντιπρόσωπο του για 
τη διεξαγωγή νοµικών και άλλων διαδικασιών, που συνδέονται µε την απόκτηση της 
ακίνητης ιδιοκτησίας, 

(β) επιβαρύνσεις πληρωτέες από τον οφειλέτη για µη συµµόρφωση µε οποιαδήποτε από τις 
δεσµεύσεις του που εκτίθενται στην πιστωτική συµφωνία, 

(γ) επιβαρύνσεις για τυχόν ασφάλεια ζωής του οφειλέτη η για ασφάλεια έναντι ζηµιάς ακί-
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νητης ιδιοκτησίας και µε σκοπό τη διασφάλιση της πληρωµής στον πιστωτή— 
(i) εκκρεµούς πίστωσης, σε περίπτωση θανάτου τον οφειλέτη, ή 
(ii) ασφαλιστικής ζηµιάς στην ακίνητη ιδιοκτησία που είναι αντικείµενο της πιστωτι-

κής συµφωνίας πριν από τη λήξη αυτής. 

2. Όταν είναι αναγκαίο, το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης µπορεί να υπολογίζεται 
βάσει των ακόλουθων υποθέσεων: 

(α) Ότι ο πιστωτής και ο οφειλέτης εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους που πηγάζουν από 
τους ορούς της πιστωτικής συµφωνίας, 

(β) ότι σε περίπτωση πιστωτικών συµφωνιών  που προβλέπουν διαφοροποιήσεις στο επιτό-
κιο η άλλες επιβαρύνσεις, οι οποίες δε δύνανται να προσδιορισθούν ποσοτικών κατά το 
χρόνο υπολογισµού, τα µελλοντικά επιτόκια ή οι επιβαρύνσεις είναι τα τρέχοντα µετα-
βλητά ποσοστά τα οποία παραµένουν σταθερά και ισχύουν µέχρι το τέλος της πιστωτι-
κής συµφωνίας, 

(γ) ότι ο οφειλέτης δε δικαιούται σε οποιαδήποτε εισοδηµατική φορολογική απαλλαγή ή 
οποιοδήποτε άλλο όφελος που δεν παραχωρείται από τον πιστωτή µε βάση η σε σχέση 
µε τη συναλλαγή, 

(δ) ότι οι επιβαρύνσεις είναι πληρωτέες κατά την έναρξη της συµφωνίας, όταν αυτές είναι 
πληρωτέες σε µη καθορισµένη ηµεροµηνία µετά την υπογραφή της συµφωνίας. 

3. Σε περίπτωση διαφήµισης, το συνολικό ετήσιο ποσοστό επιβάρυνσης υπολογίζεται µε 
ένα αντιπροσωπευτικό παράδειγµα, αν δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   V 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 23(2), 24 ΚΑΙ 35 

Η µείωση στο συνολικό κόστος της πίστωσης πρέπει να υπολογίζεται µε κατάλληλη εφαρµογή της 
ακόλουθης εξίσωσης: 
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Όπου, 
Κ είναι η µείωση του συνολικού κόστους της πίστωσης. 
Αp είναι το ποσό της εκκρεµούς δόσης που οφείλεται κατά το χρόνο tp. 
I είναι το Συνολικό Ετήσιο Ποσοστό Επιβάρυνσης που ισχύει κατά το χρόνο λύσης της πιστωτι-

κής συµφωνίας, 
n είναι ο αριθµός των εκκρεµών δόσεων την ηµεροµηνία κατά την οποία λύεται η πιστωτική συµ-

φωνία. 
tp είναι το χρονικό διάστηµα σε έτη και κλάσµατα έτους µεταξύ της ηµεροµηνίας κατά την οποία η 

δόση Αp πρέπει να καταβληθεί και της ηµεροµηνίας κατά την οποία λύεται η συµφωνία. 
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