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Ο περί των Αθζμιτων Εμπορικϊν Πρακτικϊν των Επιχειρήςεων προσ τουσ Καταναλωτζσ 
Νόμοσ του 2007 (N. 103(I)/2007) 

 

Αυτεπάγγελτθ ζρευνα τθσ Τπθρεςίασ Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν  για 
εμπορικζσ πρακτικζσ τθσ εταιρείασ Alpha Bank Cyprus Ltd ςε ςχζςθ με ςυμβάςεισ 

ςτεγαςτικϊν δανείων. 

 

ΑΠΟΦΑΗ 

 

Θ Τπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν (ςτο εξισ «θ Εντεταλμζνθ 
Υπθρεςία») του Τπουργείου Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και Σουριςμοφ, είναι θ 
Εντεταλμζνθ Τπθρεςία για τθν εφαρμογι του περί των Ακζμιτων Εμπορικϊν Πρακτικϊν 
των Επιχειριςεων προσ τουσ Καταναλωτζσ Νόμου του 2007 (ςτο εξισ «ο Νόμοσ») 

ςφμφωνα με το άρκρο 2 αυτοφ. 

 

1) Αντικείμενο Εξζταςησ 

 

Αντικείμενο εξζταςθσ τθσ παροφςασ υπόκεςθσ αποτελοφν πρακτικζσ τθσ τράπεηασ 
Alpha Bank Cyprus Ltd (ςτο εξισ «θ τράπεηα»), για παράβαςθ του Νόμου ςε ςχζςθ με 
ςυμβάςεισ ςτεγαςτικϊν δανείων με καταναλωτζσ. Ειδικότερα, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία 
εξζταςε τισ παρακάτω πρακτικζσ τθσ τράπεηασ: 
- Παράλειψθ ενθμζρωςθσ ι ελλιπισ ενθμζρωςθ για τουσ κινδφνουσ χοριγθςθσ δανείου ςε 
ξζνο νόμιςμα. 
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- Αςάφεια ςυμβατικϊν όρων ςχετικά με τθ ςταδιακι εκταμίευςθ του δανείου, τισ 
επιβαρφνςεισ των δανειολθπτϊν με διάφορα ζξοδα, τζλθ κλπ., και τθν πρόωρθ 
αποπλθρωμι του δανείου.  

- Εφαρμογι χρεϊςεων προσ τουσ δανειολιπτεσ για παροχι ενθμζρωςθσ. 

- Κακιζρωςθ τεκμθρίου ορκότθτασ των χρεϊςεων χωρίσ ςυμβατικι πρόβλεψθ. 

- υμβατικι βεβαίωςθ του δανειολιπτθ ότι θ ςφμβαςθ είναι απολφτωσ ςφννομθ. 

- υμβατικι πρόβλεψθ ότι αρμόδια δικαςτιρια για αγωγζσ του δανειολιπτθ κατά τθσ 
τράπεηασ είναι μόνο τα κυπριακά, ενϊ θ τράπεηα μπορεί να εναγάγει το δανειολιπτθ ςε 
οποιοδιποτε κατά νόμο αρμόδιο δικαςτιριο. 
 

2) Θεμελίωςη αρμοδιότητασ τησ Εντεταλμζνησ Τπηρεςίασ 

 

φμφωνα με το άρκρο 3(1) ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 11(1)(α) του Νόμου, θ 
Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ζχει αρμοδιότθτα να εξετάηει, κατόπιν υποβολισ παραπόνου ι/και 
αυτεπάγγελτα, τυχόν παραβάςεισ του Νόμου, ο οποίοσ εφαρμόηεται ςε  «εμπορικζσ 
πρακτικζσ» των επιχειριςεων προσ τουσ καταναλωτζσ πριν, κατά τθ διάρκεια και φςτερα 
από εμπορικι ςυναλλαγι ςχετιηόμενθ με ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν.  

Σο άρκρο 2 του Νόμου ορίηει ωσ «εμπορικι πρακτικι» κάκε πράξθ, παράλειψθ, 
τρόπο ςυμπεριφοράσ ι εκπροςϊπθςθσ, εμπορικι επικοινωνία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
διαφιμιςθσ και του μάρκετινγκ, ενόσ εμπορευόμενου, άμεςα ςυνδεόμενθ με τθν 
προϊκθςθ, πϊλθςθ ι προμικεια ενόσ προϊόντοσ ςε καταναλωτζσ. Από το άρκρο 3(1) του 
Νόμου προκφπτει ςαφϊσ ότι θ «εμπορικι πρακτικι» μπορεί να αφορά το χρόνο πριν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, κατά τθ διάρκεια αυτισ ι μετά τθ λιξθ τθσ. Θ εμπορικι πρακτικι 
κα πρζπει αφενόσ να χρθςιμοποιείται από «εμπορευόμενουσ», δθλαδι από πρόςωπα 
που ενεργοφν για ςκοποφσ εμπορικισ και επαγγελματικισ εν γζνει δραςτθριότθτασ, 
κακϊσ και από όςουσ ενεργοφν ςτο όνομα ι για λογαριαςμό τζτοιων προςϊπων (άρκ. 2 
του Νόμου), αφετζρου να απευκφνεται ςε «καταναλωτζσ», δθλαδι φυςικά πρόςωπα που 
ενεργοφν εκτόσ του πλαιςίου τθσ επαγγελματικισ τουσ δραςτθριότθτασ (άρκ. 2 του 
Νόμου).     

τθ ςυγκεκριμζνθ περίπτωςθ θ τράπεηα χρθςιμοποιοφςε τισ παραπάνω πρακτικζσ ςτο 
πλαίςιο τθσ χοριγθςθσ ςτεγαςτικϊν δανείων, που αποτελεί μζροσ τθσ επαγγελματικισ τθσ 
δραςτθριότθτασ. Άρα θ τράπεηα είναι «εμπορευόμενοσ».  Επιπρόςκετα, οι πρακτικζσ 
αυτζσ ςυνδζονται άμεςα με τθ χοριγθςθ ςτεγαςτικϊν δανείων, τθν εξζλιξθ τθσ 
ςυμβατικισ ςχζςθσ και τθν επίλυςθ διαφορϊν που προκφπτουν από αυτι.  υνεπϊσ, 
πρόκειται για «εμπορικζσ πρακτικζσ».  

Για τθν εξακρίβωςθ του αν οι ερευνϊμενεσ εμπορικζσ πρακτικζσ απευκφνονται ςε 
«καταναλωτζσ» εξετάςτθκε αν οι πρακτικζσ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται αποκλειςτικά 
αναφορικά με επαγγελματίεσ ι/και επιχειριςεισ. Για τισ περιπτϊςεισ που δεν προζκυψαν 
ςτοιχεία για τζτοια αποκλειςτικι χριςθ ςυνάγεται ότι οι πρακτικζσ απευκφνονται και ςε 
«καταναλωτζσ».  

Άρα, κεμελιϊνεται θ αρμοδιότθτα τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ να διερευνιςει τισ 
πρακτικζσ αυτζσ. 
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θμειωτζον επίςθσ ότι θ αρμοδιότθτα τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ να εξετάηει τα 
υποβαλλόμενα παράπονα δεν επθρεάηεται από τυχόν παράλλθλεσ διαδικαςίεσ ενϊπιον 
των δικαςτθρίων μεταξφ των εμπλεκομζνων προςϊπων για τθν ίδια υπόκεςθ. Θ 
διοικθτικι διαδικαςία ενϊπιον τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ είναι ανεξάρτθτθ από τυχόν 
εκκρεμείσ ι/και μελλοντικζσ δίκεσ. τθ διοικθτικι διαδικαςία διενεργείται γενικόσ ζλεγχοσ 
νομιμότθτασ προσ προςταςία των ςυλλογικϊν ςυμφερόντων των καταναλωτϊν, κατ’ 
εφαρμογι των επιταγϊν του άρκρου 11 τθσ Οδθγίασ 2005/29/ΕΚ και δεν παρζχεται 
ατομικι κεραπεία ςτουσ καταναλωτζσ. Θ διοικθτικι διαδικαςία ςυλλογικισ προςταςίασ 
και θ δικαςτικι διαδικαςία ατομικισ προςταςίασ ενίοτε βαίνουν παράλλθλα, χωρίσ οι 
αποφάςεισ που εκδίδονται ςτθ μία διαδικαςία να είναι δεςμευτικζσ για τθν ζκδοςθ 
αποφάςεων ςτθν άλλθ διαδικαςία. 

 

3) Διαδικαςία διερεφνηςησ 

Κατά τθ διερεφνθςθ εμπορικϊν πρακτικϊν θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία δφναται να 
χρθςιμοποιεί ςτοιχεία που ζχουν περιζλκει ςε γνϊςθ τθσ με οποιονδιποτε νόμιμο τρόπο. 

Επιπρόςκετα, το άρκρο 11(1)(β) του Νόμου επιτρζπει ςτθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία να 
ηθτά από τον εμπορευόμενο να προςκομίςει μζςα ςε εφλογο υπό τισ περιςτάςεισ χρονικό 
διάςτθμα, αποδεικτικά ςτοιχεία ςχετικά με τθν ακρίβεια των πραγματικϊν ιςχυριςμϊν 
που αυτόσ επικαλείται και να κεωρεί ανακριβείσ τουσ πραγματικοφσ ιςχυριςμοφσ τουσ, 
εφόςον τα αποδεικτικά ςτοιχεία που ηθτοφνται δεν προςκομιςτοφν ζγκαιρα ι κεωρθκοφν 
ανεπαρκι από τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία. 
 

4) Οριςμόσ παράνομων εμπορικϊν πρακτικϊν ωσ αθζμιτων  
Σο άρκρο 4 του Νόμου απαγορεφει τισ ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ. Σζτοιεσ είναι 

οι εμπορικζσ πρακτικζσ που (α) είναι αντίκετεσ προσ τισ απαιτιςεισ επαγγελματικισ 
ευςυνειδθςίασ, και (β) ςτρεβλϊνουν ουςιωδϊσ ι ενδζχεται να ςτρεβλϊςουν ουςιωδϊσ 
τθν οικονομικι ςυμπεριφορά του μζςου καταναλωτι ςτον οποίο φκάνει ι ςτον οποίο 
απευκφνεται το προϊόν ι του μζςου μζλουσ τθσ ομάδασ, όταν μια εμπορικι πρακτικι 
απευκφνεται ςε μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα καταναλωτϊν, ι/και (γ) είναι παραπλανθτικζσ, 
όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 5 και 6, ι/και (δ) είναι επικετικζσ, όπωσ ορίηεται ςτα άρκρα 7 
και 8 *άρκ. 4 (2)+. 
 

α. Γενική ρήτρα 

Σο άρκρο 4(2)(α)-(β) του Νόμου ενςωματϊνει ςτθν κυπριακι ζννομθ τάξθ το άρκρο 
5(2) τθσ Οδθγίασ 2005/29/ΕΚ, το οποίο περιζχει τον γενικό οριςμό (γενικι ριτρα) των 
ακζμιτων εμπορικϊν πρακτικϊν. 

Ακζμιτθ είναι θ εμπορικι πρακτικι που (α) είναι αντίκετθ προσ τισ απαιτιςεισ 
επαγγελματικισ ευςυνειδθςίασ, και (β) ςτρεβλϊνει ουςιωδϊσ ι ενδζχεται να ςτρεβλϊςει 
ουςιωδϊσ τθν οικονομικι ςυμπεριφορά του μζςου καταναλωτι ςτον οποίο φκάνει ι ςτον 
οποίο απευκφνεται το προϊόν ι του μζςου μζλουσ τθσ ομάδασ, όταν μια εμπορικι 
πρακτικι απευκφνεται ςε μια ςυγκεκριμζνθ ομάδα καταναλωτϊν. 
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Σο άρκρο 2 του Νόμου διευκρινίηει ότι «επαγγελματικι ευςυνειδθςία» ςθμαίνει το 
μζτρο τθσ ειδικισ τεχνικισ ικανότθτασ και μζριμνασ που ευλόγωσ αναμζνεται να 
επιδεικνφει ζνασ εμπορευόμενοσ προσ τουσ καταναλωτζσ, κατ’ αναλογίαν προσ τθν ζντιμθ 
πρακτικι τθσ αγοράσ και/ι τθ γενικι αρχι τθσ καλισ πίςτθσ, ςτον τομζα δραςτθριοτιτων 
του εμπορευόμενου. 

Ο Νόμοσ ορίηει τθν «ουςιϊδθ ςτρζβλωςθ τθσ οικονομικισ ςυμπεριφοράσ» ωσ τθ 
ςθμαντικι μείωςθ τθσ ικανότθτασ του καταναλωτι να λάβει τεκμθριωμζνθ απόφαςθ, με 
επακόλουκο ο καταναλωτισ να λάβει μια απόφαςθ ςυναλλαγισ που διαφορετικά δε κα 
ελάμβανε (άρκρο 2). Θ ςυνδρομι ςτρζβλωςθσ με τθν ανωτζρω ζννοια κρίνεται με βάςθ 
τον «μζςο καταναλωτι», τον οποίο το άρκρο 2 του Νόμου ορίηει ωσ τον καταναλωτι που 
ζχει τθ ςυνικθ πλθροφόρθςθ και είναι ευλόγωσ προςεκτικόσ και ενθμερωμζνοσ, 
λαμβανομζνων υπόψθ των κοινωνικϊν, πολιτιςτικϊν και γλωςςικϊν παραγόντων, όπωσ 
επίςθσ και των χαρακτθριςτικϊν γνωριςμάτων των καταναλωτϊν, που τουσ κακιςτοφν 
ιδιαίτερα ευάλωτουσ ςτισ ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ. «Απόφαςθ ςυναλλαγισ» 
ςθμαίνει τθν απόφαςθ που λαμβάνει ο καταναλωτισ για το κατά πόςον, πϊσ και υπό 
ποιουσ όρουσ κα πραγματοποιιςει αγορά, κα καταβάλει τίμθμα πλιρωσ ι εν μζρει, κα 
κρατιςει ι κα διακζςει προϊόν ι κα αςκιςει ςυμβατικό δικαίωμα επί του προϊόντοσ, είτε 
ο καταναλωτισ αποφαςίςει να προβεί ςε ενζργεια είτε όχι (άρκρο 2). 
 

β. Παραπλανητικζσ πρακτικζσ 

Οι παραπλανθτικζσ πρακτικζσ διακρίνονται ςε παραπλανθτικζσ πράξεισ και ςε 
παραπλανθτικζσ παραλείψεισ. 

Σο άρκρο 5 του Νόμου ρυκμίηει τισ παραπλανθτικζσ πράξεισ: 
5.-(1) Μια εμπορικι πρακτικι κεωρείται παραπλανθτικι όταν περιλαμβάνει 

εςφαλμζνεσ πλθροφορίεσ και είναι επομζνωσ αναλθκισ ι, όταν, με οποιοδιποτε τρόπο, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςισ τθσ, εξαπατά ι ενδζχεται να 
εξαπατιςει το μζςο καταναλωτι, όςον αφορά ζνα ι περιςςότερα από τα ςτοιχεία τα 
οποία παρατίκενται ςτο εδάφιο (2), ακόμα και εάν οι πλθροφορίεσ είναι, αντικειμενικά, 
ορκζσ, ι οφτωσ ι άλλωσ, όταν τον οδθγεί ι ενδζχεται να τον οδθγιςει να λάβει απόφαςθ 
ςυναλλαγισ τθν οποία, διαφορετικά, δε κα ελάμβανε. 

(2)  Τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτο εδάφιο (1) αφοροφν: 
(α) τθν φπαρξθ ι τθ φφςθ του προϊόντοσ, 
(β) τα κφρια χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ, όπωσ είναι θ διακεςιμότθτα, τα οφζλθ, 

οι κίνδυνοι, θ εκτζλεςθ, θ ςφνκεςθ, τα ςυνοδευτικά εξαρτιματα, θ μετά τθν πϊλθςθ 
υποςτιριξθ προσ τον καταναλωτι και θ αντιμετϊπιςθ των παραπόνων, θ μζκοδοσ και θ 
θμερομθνία καταςκευισ ι παροχισ, θ παράδοςθ, θ καταλλθλότθτα, θ χριςθ, θ ποςότθτα, 
οι προδιαγραφζσ, θ γεωγραφικι ι εμπορικι προζλευςθ ι τα αναμενόμενα από τθ χριςθ 
του προϊόντοσ αποτελζςματα ι τα αποτελζςματα και τα ουςιϊδθ χαρακτθριςτικά των 
δοκιμϊν ι ελζγχων του προϊόντοσ, 

(γ) τθν ζκταςθ των δεςμεφςεων του εμπορευόμενου, τα κίνθτρα για τθν εμπορικι 
πρακτικι και τθ φφςθ τθσ διαδικαςίασ πωλιςεων, κάκε διλωςθ ι ςφμβολο που αφορά 
άμεςθ ι ζμμεςθ χορθγία ι ζγκριςθ του εμπορευόμενου ι του προϊόντοσ, 
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(δ) τθν τιμι ι τον τρόπο υπολογιςμοφ τθσ ι τθν φπαρξθ ειδικισ πλεονεκτικισ τιμισ, 
(ε) τθν ανάγκθ υπθρεςίασ, ανταλλακτικοφ, αντικατάςταςθσ ι επιςκευισ, 
(ςτ) τθ φφςθ, τα χαρακτθριςτικά γνωρίςματα και τα δικαιϊματα του εμπορευόμενου 

ι του πράκτορά του, όπωσ είναι θ ταυτότθτα και τα περιουςιακά ςτοιχεία του, τα 
προςόντα του, θ ιδιότθτα, θ ζγκριςθ, θ εταιρικι ςχζςθ ι θ ςφνδεςθ και θ κυριότθτα 
δικαιωμάτων βιομθχανικισ, εμπορικισ ι πνευματικισ ιδιοκτθςίασ ι τα βραβεία και οι 
διακρίςεισ του, 

(η) τα δικαιϊματα του καταναλωτι, ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ 
αντικατάςταςθσ ι επιςτροφισ ςφμφωνα με τον περί Οριςμζνων Πτυχϊν τθσ Πϊλθςθσ 
Καταναλωτικϊν Αγακϊν και των Συναφϊν Εγγυιςεων Νόμο,  ι των κινδφνων που μπορεί 
να αντιμετωπίςει ο καταναλωτισ. 

(3) Μια εμπορικι πρακτικι κεωρείται επίςθσ παραπλανθτικι όταν ςτο πραγματικό 
τθσ πλαίςιο, λαμβανομζνων υπόψθ όλων των χαρακτθριςτικϊν τθσ και των περιςτάςεων, 
οδθγεί ι ενδζχεται να οδθγιςει το μζςο καταναλωτι να λάβει απόφαςθ ςυναλλαγισ τθν 
οποία διαφορετικά δε κα ελάμβανε, και θ πρακτικι αυτι περιλαμβάνει: 

(α) Κάκε τρόπο προϊκθςθσ προσ πϊλθςθ προϊόντοσ (μάρκετινγκ), 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυγκριτικισ διαφιμιςθσ, που δθμιουργεί ςφγχυςθ με προϊόντα, 
εμπορικά ςιματα, εμπορικζσ επωνυμίεσ και άλλα διακριτικά γνωρίςματα ενόσ 
ανταγωνιςτι, 

(β) μθ ςυμμόρφωςθ του εμπορευόμενου προσ τισ δεςμεφςεισ που περιζχουν κϊδικεσ 
ςυμπεριφοράσ με τουσ οποίουσ ανζλαβε να δεςμευτεί, όταν: 

(i) Η δζςμευςθ δεν είναι προγραμματικι αλλά είναι ρθτι και μπορεί να εξακριβωκεί, 
και 

(ii) ο εμπορευόμενοσ αναφζρει ςε μια εμπορικι πρακτικι ότι δεςμεφεται από τον 
κϊδικα. 

 

Σο άρκρο 6 του Νόμου ρυκμίηει τισ παραπλανθτικζσ παραλείψεισ:  
6.-(1) Μια εμπορικι πρακτικι κεωρείται παραπλανθτικι όταν, ςτο πραγματικό τθσ 

πλαίςιο, λαμβανομζνων υπόψθ όλων των χαρακτθριςτικϊν τθσ και των περιςτάςεων, 
κακϊσ και των περιοριςμϊν του ςυγκεκριμζνου μζςου επικοινωνίασ, παραλείπει 
ουςιϊδεισ πλθροφορίεσ που χρειάηεται ο μζςοσ καταναλωτισ, ανάλογα με το 
ςυγκεκριμζνο πλαίςιο, για να λάβει τεκμθριωμζνθ απόφαςθ ςυναλλαγισ, και ωσ εκ 
τοφτου τον οδθγεί ι ενδζχεται να τον οδθγιςει να λάβει απόφαςθ ςυναλλαγισ τθν οποία 

διαφορετικά δε κα ελάμβανε. 
(2) Παραπλανθτικι παράλειψθ τεκμαίρεται επίςθσ όταν ο εμπορευόμενοσ 

αποκρφπτει ουςιϊδεισ πλθροφορίεσ ι τισ παρζχει κατά τρόπο αςαφι, ακατάλθπτο, 
διφοροφμενο ι εκτόσ χρόνου κατά τα αναφερόμενα ςτο εδάφιο (1), λαμβανομζνων υπόψθ 
των ηθτθμάτων που περιγράφονται ςτο εν λόγω εδάφιο, ι όταν δεν προςδιορίηει τθν 
εμπορικι επιδίωξθ τθσ εμπορικισ πρακτικισ, εφόςον αυτι δεν είναι ιδθ προφανισ από το 
ςυγκεκριμζνο πλαίςιο και όταν, και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, τοφτο ζχει ι ενδζχεται να ζχει 
ωσ αποτζλεςμα να λάβει ο μζςοσ καταναλωτισ απόφαςθ για ςυναλλαγι τθν οποία, 
διαφορετικά, δε κα είχε λάβει. 
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(3) Όταν το μζςο που χρθςιμοποιείται για τθν ανακοίνωςθ τθσ εμπορικισ πρακτικισ 
επιβάλλει περιοριςμοφσ τόπου ι χρόνου, οι περιοριςμοί αυτοί, κακϊσ και τα μζτρα που 
λαμβάνει ο εμπορευόμενοσ για να καταςτιςει τθν πλθροφορία προςιτι ςτουσ 
καταναλωτζσ με άλλο τρόπο, λαμβάνονται υπόψθ προκειμζνου να κακοριςτεί αν θ 
πλθροφορία ζχει παραλειφκεί. 

(4) Στθν περίπτωςθ τθσ πρόςκλθςθσ για αγορά, κεωροφνται ουςιϊδεισ οι ακόλουκεσ 
πλθροφορίεσ, εάν δεν είναι ιδθ προφανείσ από το ςυγκεκριμζνο περιεχόμενο: 

(α) Τα κφρια χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ, ςτο βακμό που ενδείκνυνται ςε ςχζςθ 
με το μζςο προβολισ και το προϊόν, 

(β) θ γεωγραφικι διεφκυνςθ και θ ταυτότθτα του εμπορευόμενου, όπωσ θ εμπορικι 
επωνυμία του και, όπου ενδείκνυται, θ γεωγραφικι διεφκυνςθ και θ ταυτότθτα του 
εμπορευόμενου για λογαριαςμό του οποίου ενεργεί, 

(γ) θ τιμι, ςυμπεριλαμβανομζνων των φόρων, ι αν, λόγω τθσ φφςθσ του προϊόντοσ, θ 
τιμι δεν μπορεί ευλόγωσ να κακοριςτεί εκ των προτζρων, ο τρόποσ με τον οποίο 
υπολογίηεται θ τιμι, και, όπου ενδείκνυται, όλεσ οι πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ αποςτολισ, 
παράδοςθσ ι ταχυδρομείου ι, όταν αυτζσ οι επιβαρφνςεισ ευλόγωσ δεν μποροφν να 
υπολογιςτοφν εκ των προτζρων, το γεγονόσ ότι μπορεί να απαιτθκοφν τζτοιεσ πρόςκετεσ 
επιβαρφνςεισ, 

(δ) οι ρυκμίςεισ για τθν πλθρωμι, παράδοςθ, εκτζλεςθ και αντιμετϊπιςθ 
παραπόνων, εφόςον αποκλίνουν από τισ απαιτιςεισ επαγγελματικισ ευςυνειδθςίασ, 

(ε) για προϊόντα και ςυναλλαγζσ όπου υφίςταται δικαίωμα υπαναχϊρθςθσ ι 
ακφρωςθσ, θ φπαρξθ αυτοφ του δικαιϊματοσ. 

(5) Οι απαιτιςεισ παροχισ πλθροφοριϊν, ςχετικά με τθν εμπορικι επικοινωνία, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαφιμιςθσ ι του μάρκετινγκ, των οποίων ενδεικτικόσ 
κατάλογοσ περιλαμβάνεται ςτο Παράρτθμα ΙΙ, κεωροφνται ουςιϊδεισ. 
 

γ. Μζθοδοσ εξζταςησ του αθζμιτου χαρακτήρα  
Σο Δικαςτιριο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΔΕΕ) ζχει κρίνει ότι αν μια πρακτικι 

κεωρθκεί «παραπλανθτικι», τότε δεν είναι αναγκαία θ εξζταςι τθσ ςφμφωνα με τθ 
γενικι ριτρα τθσ Οδθγίασ, δθλαδι δεν εξετάηεται αν είναι αντίκετθ προσ τισ απαιτιςεισ 
επαγγελματικισ ευςυνειδθςίασ και αν επθρεάηει ουςιωδϊσ ι δφναται να επθρεάςει 
ουςιωδϊσ τθν οικονομικι ςυμπεριφορά του μζςου καταναλωτι ςε ςχζςθ με το προϊόν 
(απόφαςθ τθσ 19.9.2013, C-436/11 CHS Tour Services, EU:C:2013:574, ςκζψεισ 39 επ.). 
 

5) Εξζταςη ςυγκεκριμζνων πρακτικϊν 

Από τθν ζρευνα που διενιργθςε θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, λαμβάνοντασ υπ’ όψιν και 
τισ απόψεισ τθσ τράπεηασ ςχετικά, όπωσ αυτζσ περιζχονται ςτισ επιςτολζσ τθσ, ιδίωσ αυτζσ 
με θμερομθνία 8.7.2016, 29.7.2016 και 12.10.2016, και τα ςυνθμμζνα ςε αυτζσ ζγγραφα, 
προζκυψε ότι θ τράπεηα χρθςιμοποιοφςε τισ παρακάτω ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ 
προσ καταναλωτζσ, κάποιεσ από τισ οποίεσ εξακολουκοφν να χρθςιμοποιοφνται.  
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Α) Παράλειψη ενημζρωςησ  για ςυναλλαγματικοφσ κινδφνουσ 

Σο άρκρο 4 εδάφια (1) και (2)(γ) ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 6 εδάφια (1) και (2) του 
Νόμου ορίηουν ότι ςυνιςτά απαγορευμζνθ ακζμιτθ παραπλανθτικι πρακτικι θ 
παράλειψθ παροχισ ουςιωδϊν πλθροφοριϊν ςτον καταναλωτι, οι οποίεσ απαιτοφνται 
για τθ λιψθ ςυναλλακτικισ απόφαςθσ εκ μζρουσ του, εφόςον θ παράλειψθ αυτι 
ενδζχεται να τον οδθγιςει να λάβει ςυναλλακτικι απόφαςθ που διαφορετικά δεν κα 
λάμβανε. Θ παράλειψθ αυτι τεκμαίρεται, όταν ο εμπορευόμενοσ αποκρφπτει ουςιϊδεισ 
πλθροφορίεσ ι τισ παρζχει κατά τρόπο αςαφι ι διφοροφμενο. 

Επιπρόςκετα, το άρκρο 4 εδάφια (1) και (2)(α)-(β) κεωρεί παράνομεσ ωσ ακζμιτεσ τισ 
εμπορικζσ πρακτικζσ που ςυνίςτανται ςτθν παράβαςθ κανόνων επαγγελματικισ 
ευςυνειδθςίασ που ςτρεβλϊνουν ι ενδζχεται να ςτρεβλϊςουν τθν οικονομικι 
ςυμπεριφορά του μζςου καταναλωτι.   

Εν προκειμζνω, θ τράπεηα χορθγοφςε ςτεγαςτικά δάνεια ςε ξζνο νόμιςμα (κυρίωσ ςε 
ελβετικό φράγκο), δθλαδι ςε νόμιςμα διαφορετικό από το νόμιςμα τθσ χϊρασ όπου οι 
καταναλωτζσ, ωσ επί το πλείςτον μόνιμοι κάτοικοι Κφπρου ι Θνωμζνου Βαςιλείου,  
λάμβαναν το ειςόδθμά τουσ. Σα δάνεια ςε ξζνο νόμιςμα ενζχουν κινδφνουσ που 
απορρζουν αφενόσ από τισ διακυμάνςεισ τθσ ςυναλλαγματικισ ιςοτιμίασ μεταξφ των δφο 
νομιςμάτων, αφετζρου από τισ επιτοκιακζσ διακυμάνςεισ. Οι ανωτζρω κίνδυνοι δφνανται 
να επιφζρουν ςθμαντικι οικονομικι επιβάρυνςθ ςτον δανειολιπτθ λόγω τθσ αφξθςθσ των 
καταβλθκθςομζνων δόςεων και του άλθκτου κεφαλαίου του δανείου. Σοφτο ιςχφει ιδίωσ 
για τα ςτεγαςτικά δάνεια, τα οποία ζχουν μακρά διάρκεια αποπλθρωμισ. Ζτςι 
επθρεάηεται ςθμαντικά θ δυνατότθτα αποπλθρωμισ του δανείου και κατ’ επζκταςθ τα 
οικονομικά δεδομζνα ςτα οποία ςτθρίηεται ο καταναλωτισ για να αποφαςίςει ςχετικά με 
το αν κα ςυνάψει δανειακι ςφμβαςθ και με ποιουσ όρουσ. 

Περαιτζρω, ο μζςοσ καταναλωτισ δεν ζχει τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ, εξειδικευμζνεσ 
γνϊςεισ εκτίμθςθσ του ςυναλλαγματικοφ και επιτοκιακοφ κινδφνου. Για να αντιλθφκεί ο 
μζςοσ καταναλωτισ τουσ κινδφνουσ που κα αναλάβει, κα πρζπει θ ενθμζρωςθ να είναι 
λεπτομερισ, ςυγκεκριμζνθ και απλι ςτθν κατανόθςθ, ςυνοδευόμενθ από αρικμθτικά 
παραδείγματα (πρβλ. ςυναφϊσ ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 21.3.2013, υπόκ. C-92/11 RWE Vertrieb, 

EU:C:2013:180, ςκζψθ 44· απόφαςθ τθσ 30.4.2014, υπόκ. C-26/13 Kásler EU:C:2014:282,  

EU:C:2014:282, ςκζψεισ 70 και 73). 

Ωσ εκ τοφτου, θ ενθμζρωςθ που παρζχει θ τράπεηα ςτον μζςο καταναλωτι που 
ενδιαφζρεται να λάβει δάνειο ςε ξζνο νόμιςμα δφναται να επθρεάςει ςε ςθμαντικό 
βακμό τθν απόφαςι του αν κα ςυνάψει δανειακι ςφμβαςθ ςε ξζνο νόμιςμα, τι ποςό κα 
αφορά αυτι και ποια κα είναι θ περίοδοσ αποπλθρωμισ του. Θα πρζπει λοιπόν θ 

πλθροφόρθςθ αυτι να κεωρθκεί «ουςιϊδθσ». 
Σα ανωτζρω επιβεβαιϊνονται και από τθν εγκφκλιο τθσ Κεντρικισ Σράπεηασ Κφπρου 

με θμερομθνία 11.10.2006, θ οποία επιςθμαίνει τουσ προαναφερκζντεσ κινδφνουσ ςτισ 
εποπτευόμενεσ τράπεηεσ και επιβάλλει τθν υποχρζωςθ λεπτομεροφσ ςχετικισ 
προςυμβατικισ ενθμζρωςθσ των υποψιφιων δανειολθπτϊν με αρικμθτικά 
παραδείγματα, επιςυνάπτοντασ μάλιςτα ςχετικό υπόδειγμα διλωςθσ που κα πρζπει να 
υπογράφουν οι δανειολιπτεσ. Θ ςυγκεκριμζνθ εγκφκλιοσ αποτυπϊνει τισ απαιτιςεισ 
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επαγγελματικισ ευςυνειδθςίασ των τραπεηϊν απζναντι ςτουσ υποψιφιουσ λιπτεσ 
δανείου ςε ξζνο νόμιςμα. 

Από τθν ζρευνα που διενιργθςε θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία προζκυψε ότι ςε κάποιεσ 
περιπτϊςεισ θ τράπεηα δεν ενθμζρωνε κακόλου τουσ καταναλωτζσ για τουσ επιτοκιακοφσ 
και ςυναλλαγματικοφσ κινδφνουσ. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ, θ τράπεηα κεωροφςε ότι θ 
ενθμζρωςθ βάρυνε τουσ δικθγόρουσ τουσ. 

ε άλλεσ περιπτϊςεισ, θ ενθμζρωςθ που παρείχε θ τράπεηα ιταν ελλιπισ, διότι δεν 
ςυνοδευόταν από αρικμθτικά παραδείγματα. Ωσ εκ τοφτου, οι καταναλωτζσ αδυνατοφςαν 
να αντιλθφκοφν τισ οικονομικζσ ςυνζπειεσ του δανειςμοφ ςε ξζνο νόμιςμα (πρβλ. 
ςυναφϊσ ΔΕΕ απόφαςθ RWE Vertrieb, C-92/11, EU:C:2013:180, ςκζψθ 44· ΔΕΕ απόφαςθ 

τθσ 30.4.2014, υπόκ. C-26/13 Kásler EU:C:2014:282,  EU:C:2014:282, ςκζψεισ 70 και 73).  

θμειωτζον ςχετικά ότι θ τράπεηα είχε αποςτείλει θλεκτρονικά μθνφματα (e-mails) 

προσ τουσ υπαλλιλουσ τθσ με θμερομθνία 20.9.2006 και 13.11.2006, με τα οποία παρείχε 
οδθγίεσ για ζγγραφθ προςυμβατικι ενθμζρωςθσ των πελατϊν τθσ ςχετικά με δάνεια ςε 
ξζνο νόμιςμα ςφμφωνα με ανακεωρθμζνα τυποποιθμζνα ζντυπα, που περιείχαν 
αρικμθτικά παραδείγματα. Ωςτόςο, από τθν ζρευνα τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ 
προζκυψε ότι, παρά τισ οδθγίεσ αυτζσ τθσ τράπεηασ, ςε κάποιεσ περιπτϊςεισ δεν γινόταν 
χριςθ των ανακεωρθμζνων εντφπων, αλλά των παλαιϊν. Αυτό ςθμαίνει ότι θ τράπεηα δεν 
είχε φροντίςει για τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των οδθγιϊν τθσ διοίκθςθσ προσ τουσ 
υπαλλιλουσ τθσ, πράγμα που είχε άμεςο αντίκτυπο ςτισ πλθροφορίεσ που παρζχονταν 
προσ τουσ πελάτεσ τθσ. 

Επομζνωσ, θ τράπεηα παρζλειπε να παρζχει ουςιϊδεισ πλθροφορίεσ ςτουσ 
καταναλωτζσ ι τισ παρείχε κατά τρόπο αςαφι και ακατάλθπτο, με αποτζλεςμα να επζλκει 
ςτρζβλωςθ ι τουλάχιςτον να δθμιουργείται μείηων κίνδυνοσ ςτρζβλωςθσ τθσ 
ςυναλλακτικισ τουσ ςυμπεριφοράσ. Θ πρακτικι αυτι ςυνιςτά απαγορευμζνθ ακζμιτθ 
παράλειψθ ςφμφωνα με το άρκρο 4 εδάφια (1) και (2)(γ) και το άρκρο 6(1)-(2) του Νόμου. 
 

Β) Αςάφεια ςυμβατικϊν όρων  
Σο άρκρο 2 του Νόμου ορίηει ωσ εμπορικι πρακτικι «κάκε πράξθ, παράλειψθ, τρόπο 

ςυμπεριφοράσ ι εκπροςϊπθςθσ, εμπορικι επικοινωνία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
διαφιμιςθσ και του μάρκετινγκ, ενόσ εμπορευομζνου, άμεςα ςυνδεόμενθ με τθν 
προϊκθςθ, πϊλθςθ ι προμικεια ενόσ προϊόντοσ ςε καταναλωτζσ». Ο οριςμόσ αυτόσ, που 
ακολουκεί τον αντίςτοιχο οριςμό που περιζχει θ Οδθγία 2005/29/ΕΚ, είναι ιδιαίτερα 
ευρφσ (ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 14.1.2010, C-304/08, Plus Warenhandelsgesellschaft, ςκζψθ 36, 
απόφαςθ τθσ 15.3.2012, υπόκεςθ C-453/10 Pereničová και Perenič, EU:C:2012:144, ςκζψθ 
38). υναφϊσ, από το άρκρο 3(1) του Νόμου προκφπτει ότι οι εμπορικζσ πρακτικζσ μπορεί 
να αφοροφν τρόπουσ ςυμπεριφοράσ πριν, κατά τθ διάρκεια και φςτερα από εμπορικι 
ςυναλλαγι ςχετιηόμενθ με ζνα ςυγκεκριμζνο προϊόν. Παράλλθλα, οι ςυμβατικοί όροι 
περιζχουν πλθροφορίεσ ωσ προσ τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων 
μερϊν. Ζτςι, οι προδιατυπωμζνοι ςυμβατικοί όροι κακορίηουν τον τρόπο ςυμπεριφοράσ 
τθσ τράπεηασ ςε ςχζςθ με το προϊόν που προςφζρει προσ τουσ καταναλωτζσ, δθλαδι το 
δάνειο εν προκειμζνω, και άρα ςυνδζονται άμεςα με τθν προϊκθςθ και τθν πϊλθςι του 
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προσ αυτοφσ (βλ. και ςθμείο 80 των προτάςεων τθσ Γενικισ Ειςαγγελζωσ Trstenjak ςτθν 
υπόκεςθ C-453/10, με θμερομθνία 29.11.2011, που ςθμειϊνει ότι θ κατ’ επάγγελμα 
προςφορά πιςτωτικϊν ςυμβάςεων ςε καταναλωτζσ μπορεί να κεωρθκεί ωσ ενζργεια 
ςυνδεόμενθ με τθν πϊλθςθ προϊόντοσ, ςυγκεκριμζνα οικονομικισ υπθρεςίασ). Εξάλλου, 

κυρίωσ βάςει τθσ  προςυμβατικισ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με το περιεχόμενο τθσ 
ςφμβαςθσ ο καταναλωτισ αποφαςίηει αν επικυμεί να δεςμεφεται από τουσ όρουσ που 
ζχει διατυπϊςει εκ των προτζρων ο επαγγελματίασ (βλ. ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 7.9.2016, 
υπόκεςθ C-310/15 Deroo Blanquart, EU:C:2016:633, ςκζψθ 40· απόφαςθ τθσ 30.4.2014, C-

26/13 Kásler, EU:C:2014:282, ςκζψθ 70). Άρα, οι ςυμβατικοί όροι ςυνδζονται άμεςα με 
τθν προϊκθςθ των δανείων προσ καταναλωτζσ.  

Ωσ εκ τοφτου, οι ςυμβατικοί όροι αποτελοφν εμπορικι πρακτικι, το οποίο ζχει 
επιβεβαιωκεί και από το ΔΕΕ (απόφαςθ τθσ 15.3.2012, υπόκεςθ C-453/10 Pereničová και 
Perenič, EU:C:2012:144, ςκζψεισ 38-41). θμειωτζον ότι θ φπαρξθ του Περί Καταχρθςτικϊν 
Ρθτρϊν ςε Καταναλωτικζσ υμβάςεισ Νόμου του 1996, που μετεγγράφει ςτο κυπριακό 
δίκαιο τθν Οδθγία 93/13/ΕΟΚ, ουδόλωσ κωλφει τθν παράλλθλθ εφαρμογι των διατάξεων 
περί ακζμιτων εμπορικϊν πρακτικϊν ζναντι καταναλωτϊν (βλ. Office of Fair Trading v. 

Ashbourne Management Services Ltd, John Clayton-Wright and Dawne Clayton-Wright, 

[2011] EWHC 1237 (Ch), ςκζψθ 227, που αναφζρει ςτθ ότι θ χριςθ καταχρθςτικϊν ρθτρϊν 
ςε ςυμβάςεισ δεν ςυνάδει με τθν ζντιμθ εμπορικι πρακτικι και ςυνιςτά ακζμιτθ 
εμπορικι πρακτικι· CMA Unfair Contract Terms Guidance, 2015, παρ.  1.51-1.53 και 6.22-

6.24. Βλ. επίςθσ Γερμανικό Ακυρωτικό Δικαςτιριο απόφαςθ τθσ 31.3.2010, Ι ΗR 34/08, 
NJW 2011, 76, ςκζψεισ 17, 30 που ζκρινε ότι καταχρθςτικοί προδιατυπωμζνοι ςυμβατικοί 
όροι αντίκεινται ςτισ απαιτιςεισ επαγγελματικισ ευςυνειδθςίασ κατ’ άρκ. 5 παράγραφοσ 
2(β) τθσ Οδθγίασ 2005/29/ΕΚ και άρα ςυνιςτοφν ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ· ομοίωσ 
προτάςεισ τθσ Γενικισ Ειςαγγελζα Trstenjak, ό.π., υπόκεςθ C-453/10, ςθμείο 91, που 
κεωρεί ότι προβαίνει ςε παραπλανθτικι ςυμπεριφορά κατά τθν ζννοια τθσ Οδθγίασ 
2005/29/ΕΚ ο επαγγελματίασ που χρθςιμοποιεί καταχρθςτικζσ ριτρεσ οι οποίεσ είναι 
ανίςχυρεσ ςφμφωνα με τθν Οδθγία 93/13/ΕΟΚ, διότι διαβιβάηει εςφαλμζνθ πλθροφορία 

ςτον καταναλωτι ι προκαλεί ςτον καταναλωτι αβεβαιότθτα όςον αφορά τθν πραγματικι 
ζκταςθ των ςυμβατικϊν δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων). 

 

Σο άρκρο 4 εδάφια (1) και (2)(γ) ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 6 εδάφια (1) και (2) 
ορίηουν ότι ςυνιςτά απαγορευμζνθ ακζμιτθ παραπλανθτικι πρακτικι θ παράλειψθ 
παροχισ ουςιωδϊν πλθροφοριϊν ςτον καταναλωτι, οι οποίεσ απαιτοφνται για τθ λιψθ 
ςυναλλακτικισ απόφαςθσ εκ μζρουσ του, εφόςον θ παράλειψθ αυτι ενδζχεται να τον 
οδθγιςει να λάβει ςυναλλακτικι απόφαςθ που διαφορετικά δε κα λάμβανε. Σζτοια 
παράλειψθ τεκμαίρεται, όταν ο εμπορευόμενοσ αποκρφπτει ουςιϊδεισ πλθροφορίεσ ι τισ 
παρζχει κατά τρόπο αςαφι ι διφοροφμενο.  

Κρίςιμο ςτοιχείο κατά τθν εφαρμογι των ανωτζρω διατάξεων αποτελεί το 
«ουςιϊδεσ» τθσ παραλθφκείςασ πλθροφορίασ. Από το λεκτικό του άρκρου 6 (1) του 
Νόμου προκφπτει ότι θ κατάφαςθ του «ουςιϊδουσ» των πλθροφοριϊν εξαρτάται από τθ 
φφςθ του αγακοφ ι τθσ υπθρεςίασ, αλλά και τουσ περιοριςμοφσ που μζςου επικοινωνίασ 
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που χρθςιμοποιεί ο εμπορευόμενοσ. Γενικά, ωσ «ουςιϊδεισ» κεωροφνται οι πλθροφορίεσ 
που παίηουν ςθμαντικό ρόλο ςτθν αγοραςτικι απόφαςθ του καταναλωτι και επομζνωσ 
είναι πρόςφορεσ να αλλοιϊςουν ςε μθ αμελθτζο βακμό τθ ςυναλλακτικι απόφαςι του 
(βλ. Μαρίνοσ, Ακζμιτοσ Ανταγωνιςμόσ, Ακινα 2015, παρ. 15.53 και 15.56).  

Σα εδάφια (3) ζωσ (5) του άρκρου 6 παρζχουν κατευκφνςεισ για τθ 
ςυγκεκριμενοποίθςθ τθσ ζννοιασ του «ουςιϊδουσ» που χρθςιμοποιεί το εδάφιο (1) του 
Νόμου ςε ειδικζσ περιπτϊςεισ. 

Σο εδάφιο (5) ορίηει ότι οι απαιτιςεισ παροχισ πλθροφοριϊν, ςχετικά με τθν 
εμπορικι επικοινωνία, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ διαφιμιςθσ ι του μάρκετινγκ, των 
οποίων ενδεικτικόσ κατάλογοσ περιλαμβάνεται ςτο Παράρτθμα ΙΙ του Νόμου, κεωροφνται 
ουςιϊδεισ. Σο εν λόγω εδάφιο κεωρεί «ουςιϊδεισ» τισ ειδικζσ διατάξεισ πλθροφόρθςθσ 
που κεςπίηει το ενωςιακό δίκαιο, με αποτζλεςμα θ παράβαςθ των εν λόγω διατάξεων να 
ςτοιχειοκετεί παραπλανθτικι παράλειψθ, εφόςον ςυντρζχει και το ςτοιχείο του κινδφνου 
ςτρζβλωςθσ τθσ ςυμπεριφοράσ του καταναλωτι κατ’ άρκ. 6 (1) του Νόμου. Ακόμθ όμωσ 
και αν οι ειδικζσ διατάξεισ πλθροφόρθςθσ δεν εφαρμόηονται ευκζωσ, δφνανται εντοφτοισ 
να παρζχουν ιςχυρζσ ενδείξεισ για το είδοσ των πλθροφοριϊν που ο ενωςιακόσ νομοκζτθσ 
κεωρεί «ουςιϊδεισ».  

Παράλλθλα, το εδάφιο (4) διευκρινίηει ότι ςυγκεκριμζνεσ πλθροφορίεσ είναι 
«ουςιϊδεισ» ςτθν περίπτωςθ τθσ «πρόςκλθςθσ προσ αγορά». Σο άρκρο 2 του Νόμου 
ορίηει ωσ «πρόςκλθςθ προσ αγορά», τθν εμπορικι επικοινωνία ςτθν οποία αναφζρονται 
τα χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ, θ τιμι ι/και ζνδειξθ τιμισ, με τρόπο ο οποίοσ 
ενδείκνυται για τα μζςα τθσ εμπορικισ επικοινωνίασ που χρθςιμοποιοφνται, οφτωσ ϊςτε 
να δφναται ο καταναλωτισ να αποφαςίςει ι και να πραγματοποιιςει τθν αγορά. Θ ζννοια 

τθσ πρόςκλθςθσ προσ αγορά είναι ευρφτερθ τθσ ζννοιασ τθσ προςυμβατικισ 

πλθροφόρθςθσ (European Commission, Guidance On The Implementation/Application Of 

Directive 2005/29/EC on Unfair Commercial Practices, SWD(2016) 163 final, ςελ. 47). Άρα, 
θ «πρόςκλθςθ προσ αγορά» είναι ζννοια ευρφτερθ τθσ πρόταςθσ προσ κατάρτιςθ 
ςφμβαςθσ, όπωσ θ τελευταία ορίηεται ςτο άρκρο 2(2)(α) του Περί υμβάςεων Νόμου.  

Δεδομζνου λοιπόν ότι οι προδιατυπωμζνοι ςυμβατικοί όροι τραπεηικϊν δανείων 
αποτελοφν πρόταςθ για κατάρτιςθ ςφμβαςθσ, οι διατάξεισ του άρκρου 6 (4) του Νόμου 
μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για τον κακοριςμό των «ουςιωδϊν» ςυμβατικϊν όρων κατ’ 
άρκ. 6(1). 

Σο άρκρο 6(4) του Νόμου κεωρεί, μεταξφ άλλων, ωσ ουςιϊδεισ πλθροφορίεσ τα 
«κφρια χαρακτθριςτικά του προϊόντοσ, ςτο βακμό που ενδείκνυνται ςε ςχζςθ με το μζςο 
προβολισ και το προϊόν» *υποπαρ. (α)+, κακϊσ και «τθν τιμι, ςυμπεριλαμβανομζνων των 
φόρων, ι αν, λόγω τθσ φφςθσ του προϊόντοσ, θ τιμι δεν μπορεί ευλόγωσ να κακοριςτεί εκ 
των προτζρων, ο τρόποσ με τον οποίο υπολογίηεται θ τιμι, και, όπου ενδείκνυται, όλεσ οι 
πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ αποςτολισ, παράδοςθσ ι ταχυδρομείου ι, όταν αυτζσ οι 
επιβαρφνςεισ ευλόγωσ δεν μποροφν να υπολογιςτοφν εκ των προτζρων, το γεγονόσ ότι 
μπορεί να απαιτθκοφν τζτοιεσ πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ». 

Θ τιμι ενόσ τραπεηικοφ δανείου είναι το επιτόκιο χοριγθςθσ (ΔΕΕ, απόφ. τθσ 
15.3.2012, υπόκεςθ C-453/10 Pereničová και Perenič, EU:C:2012:144, ςκζψθ 40). Αν το 
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επιτόκιο είναι μεταβλθτό, τότε πρόκειται για «τιμι που δεν μπορεί ευλόγωσ να κακοριςτεί 
εκ των προτζρων», οπότε πρζπει να παρατίκενται τα κριτιρια υπολογιςμοφ τθσ, δθλαδι 
τα κριτιρια μεταβολισ του επιτοκίου.  

Περαιτζρω, ωσ «πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ» κατά τθν ζννοια του άρκρου 6(4)(β) του 
Νόμου κα πρζπει να κεωρθκοφν όλεσ οι πρόςκετεσ χρεϊςεισ με τισ οποίεσ βαρφνεται ο 
καταναλωτισ για τθ λιψθ και τθν αποπλθρωμι του δανείου. Οι χρεϊςεισ αυτζσ 
αποτελοφν μζροσ του κόςτουσ λιψθσ του δανείου από τθν τράπεηα και λαμβάνονται υπ’ 
όψιν από το μζςο καταναλωτι για τθ ςφγκριςθ παρεμφερϊν δανειακϊν προϊόντων άλλων 
τραπεηϊν και τθν απόφαςθ ςφναψθσ δανείου με μια ςυγκεκριμζνθ τράπεηα. 

Επιπρόςκετα, κφρια χαρακτθριςτικά του δανείου αποτελοφν αφενόσ, ο τρόποσ και οι 
προχποκζςεισ εκταμίευςθσ, διότι αφοροφν τον τρόπο εκπλιρωςθσ τθσ κφριασ 
υποχρζωςθσ τθσ τράπεηασ, δθλαδι τθν παροχι ςυγκεκριμζνου χρθματικοφ ποςοφ· 
αφετζρου, οι προχποκζςεισ πρόωρθσ αποπλθρωμισ, ιδίωσ εν όψει τθσ μακράσ διάρκειασ 
των ςτεγαςτικϊν δανείων και τθν επιβάρυνςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του καταναλωτι 
με υποκικθ. 

υνεπϊσ, οι ςυμβατικοί όροι που προβλζπουν τα κριτιρια μεταβολισ του επιτοκίου,  
τισ πρόςκετεσ επιβαρφνςεισ του καταναλωτι για τθ λιψθ και τθν εξυπθρζτθςθ του 
δανείου, τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ εκταμίευςθσ, κακϊσ και τισ προχποκζςεισ 
πρόωρθσ αποπλθρωμισ κεωροφνται «ουςιϊδεισ» κατά τθν ζννοια του άρκρου 6 του 
Νόμου. 

Θ ανωτζρω ερμθνεία ενιςχφεται, αν λθφκεί υπ’ όψιν το περιεχόμενο των 
απαιτιςεων πλθροφόρθςθσ που κακιερϊνει θ Οδθγία 2014/17/ΕΕ ςχετικά με τα 
ςτεγαςτικά ενυπόκθκα δάνεια. Μολονότι θ Οδθγία αυτι δεν εφαρμόηεται ςτισ υπό κρίςθ 
περιπτϊςεισ, το περιεχόμενό τθσ εκφράηει τισ αντιλιψεισ του ενωςιακοφ νομοκζτθ για τισ 
κατθγορίεσ πλθροφοριϊν που πρζπει να παρζχονται ςτον καταναλωτι και που, ςυνεπϊσ, 
κρίνονται «ουςιϊδεισ». Σα άρκρα 14 και 17 ςε ςυνδυαςμό με το Παράρτθμα ΙΙ τθσ 
Οδθγίασ υποχρεϊνουν τισ τράπεηεσ να παρζχουν ακριβείσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το 
επιτόκιο και τα πρόςκετα ζξοδα που  ςυνεπάγεται θ χοριγθςθ του δανείου, ενϊ το άρκρο 
25 προβλζπει  ειδικζσ ρυκμίςεισ για τθν πρόωρθ αποπλθρωμι ςτεγαςτικϊν δανείων. 

θμειωτζον επίςθσ ότι ςτθν περίπτωςθ προδιατυπωμζνων όρων δανειακϊν 
ςυμβάςεων δεν υφίςτανται περιοριςμοί από το μζςο κοινοποίθςθσ των πλθροφοριϊν 

κατά τθν ζννοια του άρκρου 6(1) του Νόμου. Οι όροι αυτοί είναι διατυπωμζνοι εγγράφωσ 
και τίκενται υπ’ όψιν του καταναλωτι με φυςικι παρουςία του. 

 

ε ό,τι αφορά τθ ςτρζβλωςθ τθσ ςυναλλακτικισ ςυμπεριφοράσ του καταναλωτι, από 
το λεκτικό το άρκρου 6(1) του Νόμου, «τον οδθγεί ι ενδζχεται να τον οδθγιςει να λάβει 
απόφαςθ ςυναλλαγισ τθν οποία, διαφορετικά, δε κα ελάμβανε», προκφπτει ότι αρκεί να 
υπάρχει κίνδυνοσ αλλοίωςθσ τθσ ςυναλλακτικισ ςυμπεριφοράσ του καταναλωτι. τθν 
περίπτωςθ των ςυμβατικϊν όρων, τυχόν αςάφεια δεν επιτρζπει ςτον καταναλωτι να 
ςχθματίςει ακριβι εικόνα για τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του από τθ ςφμβαςθ. 
Ζτςι ςυντρζχει ο κίνδυνοσ είτε να απόςχει από τθν άςκθςθ δικαιωμάτων του είτε να 
αποδεχκεί αξιϊςεισ που προβάλλει θ τράπεηα ςε βάροσ του, μολονότι οι αξιϊςεισ αυτζσ 
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μπορεί να μθν ζχουν κανζνα ςτιριγμα ςτο νόμο ι ςτθ ςφμβαςθ. Άρα θ αςάφεια των 
ςυμβατικϊν όρων δφναται να επθρεάςει τθν οικονομικι ςυμπεριφορά του καταναλωτι.   

 

Κατόπιν των ανωτζρω, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία κρίνει τουσ παρακάτω όρουσ 
αςαφείσ για τουσ λόγουσ που παρατίκενται ςε κακζναν από αυτοφσ. Οι όροι αυτοί 
περιζχονται ςτα υποδείγματα (templates) ςφμβαςθσ με ςτοιχεία ΑΒ619FCE, ΑΒ619E και 
ΑΒ619E Con ςτθν αγγλικι γλϊςςα και με ςτοιχεία ΑΒ619FCG, ΑΒ619G και ΑΒ619G Con 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, άλλοτε αυτοφςιοι και άλλοτε με μικρζσ αλλαγζσ ςτθ διατφπωςθ. 
Επίςθσ θ αρίκμθςι τουσ δεν είναι πάντοτε ςτακερι. Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
απόφαςθσ χρθςιμοποιείται θ διατφπωςθ και θ αρίκμθςθ που υπάρχει ςτο πρότυπο 
ΑΒ619FCΕ.  

 

Όροσ 2 (ταδιακή εκταμίευςη δανείου) 

The disbursement of the loan granted hereby will be gradually effected by the Bank to the 

Debtor. The Debtor shall receive sums according to what is certified by the supervising 

architect (or any other person satisfying the Bank) as necessary for the payment of work 

executed or the purchase of materials. Provided that the Bank has the right at any time, to 

refuse to allow the disbursement of any amount, if such amount is deemed at its absolute 

discretion to be excessive. 

Ο ανωτζρω όροσ επιτρζπει ςτθν τράπεηα να πραγματοποιεί ςταδιακά τθν 
εκταμίευςθ του δανείου, ανάλογα με τθν πρόοδο των καταςκευαςτικϊν εργαςιϊν του 
ακινιτου ι το κόςτοσ των απαιτοφμενων οικοδομικϊν υλικϊν, ςφμφωνα με ό,τι βεβαιϊνει 
ο επιβλζπων αρχιτζκτονασ-μθχανικόσ ι οποιοδιποτε άλλο πρόςωπο κρίνει κατάλλθλο 
προσ τοφτο θ τράπεηα. Θ τράπεηα επιφυλάςςεται του δικαιϊματόσ τθσ να αρνθκεί τθν 
εκταμίευςθ οιουδιποτε ποςοφ που θ ίδια κα κεωριςει, κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ, ωσ 
υπερβολικό. 

Ο όροσ δεν προςδιορίηει τα χρονικά διαςτιματα ςτα οποία θ τράπεηα πρζπει να 
λαμβάνει βεβαιϊςεισ από τον επιβλζποντα αρχιτζκτονα-μθχανικό, οφτε το χρόνο εντόσ 
του οποίου κα αξιολογεί τισ βεβαιϊςεισ αυτζσ και κα εγκρίνει τθν εκταμίευςθ του 
αντίςτοιχου ποςοφ από το δάνειο. Επιπλζον, δεν προςδιορίηονται οι ιδιότθτεσ του 
προςϊπου (προςόντα, τεχνικζσ γνϊςεισ, πιςτοποιιςεισ κλπ.), το οποίο μπορεί να 
πιςτοποιεί τθν πρόοδο και το αντίςτοιχο κόςτοσ των οικοδομικϊν εργαςιϊν αντί του 
επιβλζποντοσ αρχιτζκτονα-μθχανικοφ. Επιπρόςκετα, ουδόλωσ προςδιορίηονται τα 
κριτιρια βάςει των οποίων τα αιτοφμενα ποςά προσ εκταμίευςθ κα κρίνονται εφλογα ι 
όχι, κακϊσ θ ςχετικι απόφαςθ πραγματοποιείται κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ τράπεηασ.  

 

 Όροσ 4b (Επιβαρφνςεισ δανειολήπτη και μεταβολή αυτϊν) 
The loan shall be charged at the appropriate maturity date of every roll over date with: 

(b) Arrangement fees of EUR ΧΧΧΧΧΧ. 
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[παράγραφοσ 2] All the above mentioned charges including the LIBOR, the Margin, the fixed 

rate of interest, the Default rate of interest, fees and commission will be capitalised if not 

paid every six (6) months on 30
th

 June and 31
st

 December of each year and will be charged 

both before and after any demand or court judgement until full and final payment. 

(παράγραφοσ 3) The Bank has the right at its absolute discretion, within the framework of 

the law, the regulations of monetary and credit control in force from time to time, the 

market conditions and the liquidity and funding costs, to vary (either upwards or 

downwards) at any time the duration of the interest period and the roll over dates of the 

interest rate, the Margin, the Default Rate of Interest, the commission and / or the Bank’s 
fees (and/or charge the account(s) with commission and/or Bank (ledger) or other fees at 

its discretion if the present agreement does not provide for such charges) and such 

variation and/or imposition will be binding on the Debtor who will be informed through an 

announcement in the daily press or through a written notice and will take effect from the 

date specified in such announcement or written notice.  

Με τον όρο αυτό θ τράπεηα επιβάλλει ςτον καταναλωτι διαχειριςτικά ζξοδα, των 
οποίων το φψοσ εξαρτάται από το ποςό του χορθγοφμενου δανείου. ε περίπτωςθ μθ 
εξόφλθςθσ, τα ζξοδα αυτά τοκίηονται με το ςυμβατικό επιτόκιο υπερθμερίασ με 
εξαμθνιαίο ανατοκιςμό των τόκων. θμειωτζον ότι ςτισ νζεσ ςυμβάςεισ που υπογράφει θ 
τράπεηα με καταναλωτζσ ζχει αφαιρεκεί ο όροσ περί μονομεροφσ μεταβολισ του 
επιτοκίου, παραμζνει όμωσ ςε ςχζςθ με τα υπόλοιπα ζξοδα και χρεϊςεισ. Επίςθσ ο όροσ 
διατθρείται ςε παλαιότερεσ ςυμβάςεισ που παραμζνουν ςε ιςχφ. 

Με τθ παράγραφο 3 του όρου 4 θ τράπεηα διατθρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει, 
κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ και ανάλογα με τουσ εκάςτοτε ιςχφοντεσ νομοκετικοφσ και 
νομιςματικοφσ περιοριςμοφσ, τθ ρευςτότθτά τθσ, τισ ςυνκικεσ τθσ αγοράσ και το κόςτοσ 
του χριματοσ, το ςυμβατικό επιτόκιο, το περικϊριο, το επιτόκιο υπερθμερίασ, τθν 
προμικεια και τισ χρεϊςεισ που επιβάλλει. Θ μεταβολι αυτι ανακοινϊνεται μζςω του 
θμεριςιου Σφπου ι γραπτισ ειδοποίθςθσ και δεςμεφει τον καταναλωτι από τθν 
θμερομθνία τθσ ανακοίνωςθσ.  

Ο όροσ αυτόσ δεν διευκρινίηει ςε τι ςυνίςτανται τα διαχειριςτικά ζξοδα και πϊσ 
προκφπτει το ςυνολικό τουσ φψοσ. Ωσ προσ δε τισ προμικειεσ και χρεϊςεισ δεν 
διευκρινίηεται καν ςε τι ποςά ανζρχονται και τι ακριβϊσ αφοροφν. Περαιτζρω, ο υπό 
εξζταςθ όροσ δεν διευκρινίηει με τρόπο ςαφι και κατανοθτό για τον μζςο καταναλωτι, 
τουσ παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν απόφαςθ τθσ τράπεηασ για μεταβολι του φψουσ 
των επιτοκίων, των προμθκειϊν και των χρεϊςεϊν τθσ, κακϊσ και για τθν επιβολι τυχόν 
πρόςκετων χρεϊςεων. Επίςθσ δεν αναφζρει κάποια όρια, εντόσ των οποίων κα 

πραγματοποιείται θ αναπροςαρμογι των χρεϊςεων και του επιτοκίου - ιδίωσ θ αφξθςθ 
αυτϊν, που είναι επαχκισ για τον καταναλωτι (βλ. ςυναφϊσ απόφαςθ του Γερμανικοφ 
Ακυρωτικοφ Δικαςτθρίου τθσ 21.4.2009 με ςτοιχεία X ZR 78/08, ςκζψεισ 25 και 27). Άρα, 
κακίςταται αδφνατο ςτον καταναλωτι να προβλζψει τισ αλλαγζσ και να αντιλθφκεί τισ 
επιπτϊςεισ τουσ για τα ςυμβατικά δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του (βλ. ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 
26.4.2012, υπόκ. C-472/10, Invitel, EU:C:2012:242, ςκζψεισ 27-28· απόφαςθ τθσ 21.3.2013, 



                  Ανδρζα Αραοφηου 6, 1421 Λευκωςία   

                     http://www.mcit.gov.cy/ccps ελίδα 14 από 24 

 

υπόκ. C-92/11, RWE Vertrieb, EU:C:2013:180, ςκζψθ 49·  CMA, Unfair Contract Terms 

Guidance, 2015, παρ. 5.21.2-5.21.3, 5.21.6, 5.22.6-5.22.7).  

Άλλωςτε, θ αναφορά ςτουσ εκάςτοτε ςε ιςχφ νόμουσ, και ςτουσ πιςτωτικοφσ και 
νομιςματικοφσ κανονιςμοφσ, δεν αίρει αυτι τθν αοριςτία. Πρϊτον, θ αναφορά ςε 
νομοκετικζσ και ςυναφείσ διατάξεισ πρζπει να ςυγκεκριμενοποιεί τισ διατάξεισ αυτζσ και 
το περιεχόμενό τουσ (βλ. ΔΕΕ απόφαςθ τθσ 21.3.2013, υπόκ. C-92/11, RWE Vertrieb, 

EU:C:2013:180, ςκζψθ 50). Δεφτερον, τα κριτιρια αυτά είναι μερικά μόνο από όςα 
λαμβάνει υπ’ όψιν τθσ θ τράπεηα, θ οποία, ςε κάκε περίπτωςθ, αποφαςίηει κατά τθ 
διακριτικι τθσ ευχζρεια.  

 

 Όροσ 6 (Πρόωρη αποπληρωμή) 

The Bank has the right (without being obliged) to agree to the early repayment of the 

balance of the loan or any part thereof by the Debtor, at any time during the loan. In the 

event that the Bank approves the early repayment of the loan or any part thereof by the 

Debtor, the Debtor must pay the amount to be repaid early, the accrued interest and any 

commissions, fees and other expenses or losses incurred by the Bank. The Debtor may repay 

the loan or any part thereof on any rollover date, provided that he gives the Bank at least 

10 working days written notice to this effect before the said rollover date. In such a case, 

the Debtor will pay management and operational expenses to the Bank equal to 1.5‰ of 
the early repayment amount, with a minimum charge equivalent to €25, - or equivalent to 

such an amount that the Bank may decide at its absolute discretion from time to time. 

Ο όροσ αυτόσ επιτρζπει τθν πρόωρθ μερικι ι ολικι αποπλθρωμι του δανείου από 
τον καταναλωτι. Για να γίνει αυτό, ο καταναλωτισ πρζπει να προτείνει ςτθν τράπεηα τθν 
εξόφλθςθ εγγράφωσ, τουλάχιςτον δζκα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν προκακοριςμζνθ 
θμερομθνία καταβολισ τθσ δόςθσ του δανείου. Εναπόκειται ςτθν απόλυτθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ τράπεηασ αν κα αποδεχτεί τθν πρόταςθ. Εφόςον τθν αποδεχκεί, ο 
καταναλωτισ οφείλει να καταβάλει ςτθν τράπεηα δεδουλευμζνουσ τόκουσ, πλζον 
προμικειασ, αμοιβϊν, εξόδων και τυχόν αποκατάςταςθ ηθμίασ τθσ τράπεηασ. 
Επιπρόςκετα ο καταναλωτισ υποχρεοφται να καταβάλει ςτθν τράπεηα διοικθτικά και 
λειτουργικά ζξοδα φψουσ 1,5‰ επί του προϊρωσ εξοφλουμζνου ποςοφ, με ελάχιςτθ 
χρζωςθ 25€ ι όποιο ποςό αποφαςίςει θ τράπεηα κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ. 

Ο όροσ δεν μνθμονεφει κακόλου ςε τι ςυνίςτανται θ προμικεια, οι αμοιβζσ, τα 
ζξοδα και θ τυχόν ηθμιά τθσ τράπεηασ από τθν πρόωρθ αποπλθρωμι του δανείου οφτε 

πϊσ υπολογίηονται. Επίςθσ δεν αναφζρει απολφτωσ τίποτα για τον τρόπο υπολογιςμοφ 
των δεδουλευμζνων τόκων. Επιπλζον δεν προςδιορίηεται το είδοσ και θ φφςθ των 
διοικθτικϊν και λειτουργικϊν εξόδων που οφείλει να καταβάλει καταναλωτισ, αλλά οφτε 
και το φψοσ τουσ, αφοφ ο τελικόσ προςδιοριςμόσ τουσ αφινεται ςτθν απόλυτθ κρίςθ τθσ 
τράπεηασ. Περαιτζρω, ουδόλωσ προςδιορίηεται ςτθ ςφμβαςθ ςε τι ςυνίςταται θ ηθμιά τθσ 
τράπεηασ από τθν πρόωρθ εξόφλθςθ και πϊσ υπολογίηεται αυτι.  

Θ άποψθ τθσ τράπεηασ, ότι θ πρόωρθ αποπλθρωμι του δανείου αποτελεί 
παρζκκλιςθ από τθ ςυμφωνθκείςα διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και άρα απόκειται ςτθ 
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διακριτικι τθσ ευχζρεια αν κα τθ δεχτεί και με ποιουσ όρουσ, δεν ευςτακεί. Θ διαφάνεια 
των προχποκζςεων πρόωρθσ αποπλθρωμισ του δανείου επθρεάηει ςθμαντικά πλικοσ 
οικονομικϊν αποφάςεων του καταναλωτι. Θ πρόωρθ αποπλθρωμι απαιτεί ςυχνά τθ 
διάκεςθ ςθμαντικϊν κεφαλαίων εκ μζρουσ του καταναλωτι, τα οποία αυτόσ φροντίηει να 
εξοικονομιςει εκ των προτζρων ςε βάκοσ χρόνου μζςω αναβολισ ι ματαίωςθσ άλλων 
ςυναλλακτικϊν αποφάςεϊν του. υνεπϊσ, θ αςάφεια των προχποκζςεων αυτϊν μπορεί 
να επθρεάςει ςθμαντικά τθν απόφαςθ του καταναλωτι να εξοικονομιςει χριματα για τθν 
πρόωρθ αποπλθρωμι, άρα και να ςτρεβλϊςει τζτοια απόφαςθ. Εξάλλου, ςτα πλαίςια τθσ 
ςφμφωνθσ με το ενωςιακό δίκαιο ερμθνείασ κα πρζπει να λθφκεί υπ’ όψιν ότι το άρκρο 
25 τθσ Οδθγίασ 2014/17/ΕΕ για τα ςτεγαςτικά δάνεια επιτρζπει ςε κάκε περίπτωςθ τθν 
πρόωρθ αποπλθρωμι του δανείου ζναντι ςυγκεκριμζνθσ αποηθμίωςθσ προσ τθν τράπεηα. 
Μολονότι θ Οδθγία αυτι δεν εφαρμόηεται εν προκειμζνω, οι βαςικζσ τθσ ςκζψεισ 
επιβάλλουν τθν εξαγωγι του ςυμπεράςματοσ ότι οι ακριβείσ προχποκζςεισ και το κόςτοσ 
πρόωρθσ αποπλθρωμισ του δανείου κα πρζπει να γνωςτοποιοφνται εξ αρχισ ςτουσ 
καταναλωτζσ. 
 

 Όροσ 14 (Επιβάρυνςη δανειολήπτη με χρεϊςεισ, ζξοδα και δαπάνεσ) 
The Debtor agrees to pay to the Bank upon demand all costs, charges and expenses 

(including legal fees) incurred by the Bank in connection with the drafting, execution and 

enforcement of this agreement. 

 

Όροσ 20 (Επιβάρυνςη δανειολήπτη με χρεϊςεισ και ζξοδα) 

All the costs, expenses and charges incurred by the Bank in examining the application of the 

Debtor or in obtaining any information and facts or in undertaking any searches and studies 

in order to assess the property and financial situation of the Debtor shall be borne by the 

Debtor. 

Furthermore, the Debtor accepts and agrees to pay the Bank any amount that the Bank 

shall ask or with which the Bank shall charge the Debtor’s account, with regard to the 
presentation of the necessary documents (including their certification and/ or stamp duty) 

as well as any other costs, expenses and valuation fees, whenever these may be incurred 

and whenever these may be demanded of the Debtor, so that the Bank shall remain fully 

indemnified in relation to such expenses.  

*…+ 
Finally the Bank may debit the account of the Debtor with all and any expenses and costs 

that the Bank may incur irrespective of whether the account is in debit and/or in credit 

and/or in excess of the approved limit, or will be in debit and/or in excess due to such 

charges and irrespective of whether it is kept in the name of the Debtor or in the name of 

the Debtor jointly with any other person or persons. 

 

Με τον πρϊτο όρο ο καταναλωτισ υποχρεοφται να καταβάλει ςτθν τράπεηα κατόπιν 
ςχετικισ ειδοποίθςισ τθσ όλα τα ζξοδα, δαπάνεσ και χρεϊςεισ (ςυμπεριλαμβανομζνων 
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νομικϊν εξόδων) που κα επωμιςκεί θ τράπεηα για τθ ςφνταξθ και τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και για τθν ενδεχόμενθ δικαςτικι διεκδίκθςθ των αξιϊςεϊν τθσ που 
απορρζουν από αυτι. 

Με το δεφτερο όρο ο καταναλωτισ βαρφνεται με όλα τα ζξοδα τθσ τράπεηασ που 
αφοροφν τθν εξζταςθ και τθν επεξεργαςία τθσ αίτθςισ του για λιψθ δανείου, τα ζξοδα 
για τθν προετοιμαςία των απαραίτθτων εγγράφων και γενικά για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, οποτεδιποτε κι αν πραγματοποιθκοφν τα ζξοδα αυτά και οποτεδιποτε 
ηθτθκοφν από τθν τράπεηα. Θ τράπεηα δικαιοφται να χρεϊςει με τα ζξοδα αυτά 
οποιονδιποτε τραπεηικό λογαριαςμό του καταναλωτι, ατομικό ι κοινό, αδιαφόρωσ του 
πιςτωτικοφ ορίου του/των εν λόγω λογαριαςμοφ/λογαριαςμϊν.  

Οι όροι αυτοί ουδόλωσ προςδιορίηουν ςε τι ςυνίςτανται όλα τα ανωτζρω ποςά, με τι 
κριτιρια υπολογίηονται και πότε κα απαιτθκοφν από τθν τράπεηα. Ζτςι όμωσ ο 
καταναλωτισ δεν μπορεί να γνωρίηει οφτε το είδοσ και το φψοσ των οφειλόμενων από 
αυτόν ποςϊν, οφτε και το χρόνο καταβολισ τουσ. Άλλωςτε, θ υποχρζωςθ αναλυτικισ 
πλθροφόρθςθσ του καταναλωτι-δανειολιπτθ ςχετικά με τα ζξοδα του δανείου 
προβλζπεται από τον Εκελοντικό Κϊδικα Συμπεριφοράσ κατά τθν Προςυμβατικι 
Ενθμζρωςθ για τα Στεγαςτικά Δάνεια, ο οποίοσ υιοκετικθκε από τα μζλθ του υνδζςμου 
Σραπεηϊν Κφπρου τον Φεβρουάριο του 2004, αποτυπϊνει απαιτιςεισ επαγγελματικισ 
ευςυνειδθςίασ και είναι διακζςιμοσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ τράπεηασ.  

 

Ωσ εκ τοφτου, όλοι οι ανωτζρω όροι ςυνιςτοφν ακζμιτθ παράλειψθ ςφμφωνα με το 
άρκρο 4 εδάφια (1) και (2)(γ) ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 6 εδάφια (1) και (2). 

 

 

Γ) Υψοσ χρεϊςεων για παροχή ενημζρωςησ 

Από το άρκρο 4(2)(α)-(β) προκφπτει ότι μια εμπορικι πρακτικι είναι ακζμιτθ, όταν 
αντίκειται ςτισ απαιτιςεισ τθσ επαγγελματικισ ευςυνειδθςίασ και ενδζχεται να 
ςτρεβλϊςει τθν οικονομικι ςυμπεριφορά του μζςου καταναλωτι. Σο άρκρο 2 του Νόμου 
ορίηει ωσ «επαγγελματικι ευςυνειδθςία» το μζτρο τθσ ειδικισ τεχνικισ ικανότθτασ και 
μζριμνασ που ευλόγωσ αναμζνεται να επιδεικνφει ζνασ εμπορευόμενοσ προσ τουσ 
καταναλωτζσ, κατ’ αναλογίαν προσ τθν ζντιμθ πρακτικι τθσ αγοράσ και/ι τθ γενικι αρχι 
τθσ καλισ πίςτθσ, ςτον τομζα δραςτθριοτιτων του εμπορευόμενου. 

Από επανειλθμμζνεσ αναφορζσ καταναλωτϊν, από τισ καταςτάςεισ λογαριαςμοφ και 
από θλεκτρονικά μθνφματα υπαλλιλων τθσ τράπεηασ που ςτζλλονταν προσ καταναλωτζσ, 
προκφπτει ότι θ τράπεηα χρζωνε ποςό 5 € για κάκε απαντθτικό θλεκτρονικό μινυμα που 
ζςτελνε ςτουσ καταναλωτζσ και ποςό 50 € για κάκε απαντθτικι ζγγραφθ επιςτολι. Οι 
ανωτζρω χρεϊςεισ αφοροφςαν απαντιςεισ τθσ τράπεηασ ςε παράπονα καταναλωτϊν και 
αιτιματα παροχισ πλθροφοριϊν ςχετικά με τθ ςφμβαςθ. Οι χρεϊςεισ αυτζσ ουδόλωσ 
δικαιολογοφνται από το κόςτοσ αποςτολισ είτε θλεκτρονικοφ μθνφματοσ, που είναι 
ςχεδόν δωρεάν, είτε μιασ ςυςτθμζνθσ επιςτολισ, που ακόμα και για το εξωτερικό 
ςυνικωσ δεν υπερβαίνει τα 15 €. Σο φψοσ των ανωτζρω χρεϊςεων δεν δικαιολογείται 
οφτε από το χρόνο που αφιζρωναν οι υπάλλθλοι τθσ τράπεηασ για να απαντιςουν ςτα 
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αιτιματα των καταναλωτϊν, αφοφ θ παροχι πλθροφοριϊν από κάκε ςυμβαλλόμενο 
μζροσ προσ τον άλλο εμπίπτει ςτα πλαίςια τθσ καλόπιςτθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Ζτςι θ τράπεηα εκμεταλλεφεται το πλθροφοριακό τθσ πλεονζκτθμα και τθ 
ςυναλλακτικι τθσ ιςχφ, προκειμζνου να αποφφγει τθ χοριγθςθ πλθροφοριϊν προσ τουσ 
καταναλωτζσ και να τουσ αποτρζψει από τυχόν αμφιςβιτθςθ παραμζτρων τθσ 
ςυναλλακτικισ τουσ ςχζςθσ. Επομζνωσ, θ τράπεηα προςπακεί να αποφφγει να χορθγιςει 
ςτουσ καταναλωτζσ τισ πλθροφορίεσ που χρειάηονται, ϊςτε να είναι ςε κζςθ να 
διεκδικιςουν τυχόν νόμιμα δικαιϊματά τουσ από αυτιν. Αυτό ζχει ωσ αποτζλεςμα να 
δθμιουργείται κίνδυνοσ να απόςχουν οι καταναλωτζσ από τθν άςκθςθ νομίμων 
δικαιωμάτων τουσ λόγω ζλλειψθσ πλθροφοριϊν και ζτςι να αλλοιϊνεται θ οικονομικι 
τουσ ςυμπεριφορά.  

Άρα, θ πρακτικι των υπερβολικϊν χρεϊςεων προσ χοριγθςθ πλθροφοριϊν δεν 
ςυνάδει με τισ απαιτιςεισ τθσ επαγγελματικισ ευςυνειδθςίασ. Παράλλθλα, μπορεί να 
αποτρζψει τουσ καταναλωτζσ από τθν ενάςκθςθ των νομίμων δικαιωμάτων τουσ. 
Επομζνωσ, θ πρακτικι αυτι είναι ακζμιτθ ςφμφωνα με το άρκρο 4 (2)(α)-(β). 
 

Δ) Σεκμήριο ορθότητασ χρεϊςεων ςε περίπτωςη μη αμφιςβήτηςήσ τουσ εντόσ 
προθεςμίασ 

Από τισ διατάξεισ του άρκρου 4 εδάφια (1) και (2)(γ) και 5 εδάφια (1) και (2)(η) 
προκφπτει ότι μια εμπορικι πρακτικι απαγορεφεται ωσ ακζμιτθ, όταν με οποιονδιποτε 
τρόπο ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςισ τθσ εξαπατά ι ενδζχεται να 
εξαπατιςει τον καταναλωτι αναφορικά με τα δικαιϊματα του και τον οδθγεί, ι ενδζχεται 
να τον οδθγιςει, να λάβει ςυναλλακτικι απόφαςθ που διαφορετικά δε κα λάμβανε. 

Ωσ εξαπάτθςθ νοείται θ δθμιουργία εςφαλμζνθσ εντφπωςθσ ςτο μυαλό του 
καταναλωτι ςε ςχζςθ με τθν πραγματικι κατάςταςθ. Από τθ διατφπωςθ τθσ διάταξθσ του 
άρκρου 5(1) («ενδζχεται να εξαπατιςει») προκφπτει ότι αρκεί θ δυνατότθτα επζλευςθσ 
του ςτοιχείου τθσ εξαπάτθςθσ, χωρίσ να απαιτείται θ πραγματικι επζλευςι του. 

Εν προκειμζνω, ςτο κάτω μζροσ των καταςτάςεων λογαριαςμοφ (bank statements) 

που απζςτελλε θ τράπεηα ςε καταναλωτζσ αναφερόταν ότι οι καταναλωτζσ όφειλαν να 
ελζγξουν το λογαριαςμό και ςε περίπτωςθ διαφοράσ να επικοινωνιςουν μαηί τθσ ςε δφο 
εβδομάδεσ από τθν θμερομθνία τθσ παραλαβισ του, διαφορετικά κα κεωρθκεί ότι αυτόσ 
είναι ορκόσ και ότι ςυμφωνοφν με αυτόν. Θ αναφορά αυτι ιταν γραμμζνθ με μικρά 
γράμματα ςτο κάτω μζροσ του λογαριαςμοφ, ςυχνά μετά από διαφθμίςεισ άλλων 
προϊόντων τθσ τράπεηασ.  

Ωςτόςο, ςτισ ςυμβάςεισ δανείου δεν υπάρχει κανζνασ όροσ που να προβλζπει ότι θ 
προκεςμία αμφιςβιτθςθσ των ποςϊν των καταςτάςεων λογαριαςμοφ είναι δφο 
εβδομάδεσ και ότι μετά τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ αυτισ τεκμαίρεται θ ορκότθτα 
των ποςϊν. 

Θ πρακτικι αυτι δθμιουργεί τον κίνδυνο να ςχθματίςει ο μζςοσ καταναλωτισ τθν 
εντφπωςθ ότι δεν δικαιοφται να αμφιςβθτιςει τισ ςε βάροσ του χρεϊςεισ μετά τθν 
παρζλευςθ δφο εβδομάδων από τθ λιψθ των καταςτάςεων λογαριαςμοφ, διότι νομίηει 
ότι υπάρχει ςυμβατικόσ όροσ με τζτοιο περιεχόμενο. Εντοφτοισ, ο καταναλωτισ δεν 
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υπόκειται ςε κανζναν ςυμβατικό περιοριςμό ωσ προσ τθν προκεςμία αμφιςβιτθςθσ, διότι 
κάτι τζτοιο δεν προβλζπεται ςτουσ όρουσ των δανειακϊν ςυμβάςεων τθσ τράπεηασ. Θ 
κατάςταςθ λογαριαςμοφ είναι απλϊσ ενθμερωτικό ζντυπο, χωρίσ να αποτελεί αφ’ εαυτισ 
ςφμβαςθ, ϊςτε να δθμιουργεί νζα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ για τα ςυμβαλλόμενα 
μζρθ. Άρα, υπάρχει βάςιμοσ κίνδυνοσ ο καταναλωτισ να οδθγθκεί να λάβει ςυναλλακτικι 
απόφαςθ, δθλαδι τθν αποδοχι των χρεϊςεων, που διαφορετικά δε κα λάμβανε.  

Για το λόγο αυτό, θ αναγραφι με ιδιαίτερα μικρι γραμματοςειρά ότι ο καταναλωτισ 
πρζπει να αμφιςβθτιςει τθν ορκότθτα του λογαριαςμοφ μόνο εντόσ δφο εβδομάδων από 
τθ λιψθ του, ειδάλλωσ ο λογαριαςμόσ κα κεωρείται ορκόσ, αποτελεί απαγορευμζνθ 
παραπλανθτικι πράξθ. Με τθν πρακτικι αυτι θ ερευνϊμενθ τράπεηα παραβίαςε τισ 
διατάξεισ του άρκρου 4 εδάφια (1) και (2)(γ) και του άρκρου 5 εδάφια (1) και (2)(η) του 
Νόμου. 

 

Ε) Βεβαίωςη καταναλωτή ότι η ςφμβαςη είναι απολφτωσ ςφννομη 

ε πολλζσ δανειακζσ ςυμβάςεισ τθσ τράπεηασ υπάρχει προδιατυπωμζνοσ όροσ, ςυνικωσ 

με το αρικμό 8, ο οποίοσ προβλζπει ότι "The debtor covenants and represents that the 

terms of this agreement as well as all security documents granted in relation thereto do not 

contravene the laws of any jurisdiction. “ 

Με τον όρο αυτό ο καταναλωτισ δθλϊνει και ςυμφωνεί ότι οι όροι τθσ ςφμβαςθσ 
κακϊσ και όλα τα ζγγραφα εξαςφάλιςθσ (security documents) τα οποία δίδονται με τθν εν 
λόγω ςφμβαςθ δεν αντίκεινται ςτουσ νόμουσ οποιουδιποτε κράτουσ. 

Από τισ διατάξεισ του άρκρου 4 εδάφια (1) και (2)(γ) και του άρκρου 5 εδάφια (1) και 
(2)(η) προκφπτει ότι μια εμπορικι πρακτικι απαγορεφεται ωσ ακζμιτθ, όταν με 
οποιονδιποτε τρόπο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςισ τθσ, εξαπατά ι 
ενδζχεται να εξαπατιςει τον καταναλωτι αναφορικά με τα δικαιϊματα του και τον οδθγεί 
ι ενδζχεται να τον οδθγιςει να λάβει ςυναλλακτικι απόφαςθ που διαφορετικά δε κα 
λάμβανε, ςφμφωνα με τα ανωτζρω εκτεκζντα. Παράλλθλα, οι ςυμβατικοί όροι αποτελοφν 
εμπορικι πρακτικι, όπωσ ζχει αναλυκεί ανωτζρω (υπό 4.Β., ςελ. 8 επ.).  

Ο όροσ αυτόσ δθμιουργεί τθν εντφπωςθ ςτο μζςο καταναλωτι, ο οποίοσ δεν ζχει 
εξειδικευμζνεσ νομικζσ γνϊςεισ, ότι δικεν ζχει βεβαιϊςει και αποδεχκεί πλιρωσ τθ 
νομιμότθτα όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ. Άρα, προκφπτει κίνδυνοσ να κεωριςει ότι δεν 
δικαιοφται να αμφιςβθτιςει τθ νομιμότθτα των ςυμβατικϊν όρων, π.χ. ότι είναι 
καταχρθςτικοί με βάςθ τθν κείμενθ νομοκεςία. Κάτι τζτοιο όμωσ ουδόλωσ ιςχφει, διότι το 
δικαίωμα προβολισ ενςτάςεων επί τθσ νομιμότθτασ προδιατυπωμζνων ςυμβατικϊν όρων 
ςε καταναλωτικζσ ςυμβάςεισ παρζχεται από το νόμο, χωρίσ να μπορεί ο καταναλωτισ να 
παραιτθκεί εγκφρωσ από ζνα τζτοιο δικαίωμα και μάλιςτα προκαταβολικά, όπωσ 
προκφπτει ςαφϊσ από το άρκρο 6 (1) του Περί Καταχρθςτικϊν ρθτρϊν ςε καταναλωτικζσ 
υμβάςεισ Νόμου του 1996.  

Ωσ εκ τοφτου, αποτελεί παράνομθ παραπλανθτικι πράξθ θ βεβαίωςθ του 
καταναλωτι ότι θ ςφμβαςθ είναι απολφτωσ ςφννομθ. Με τθν πρακτικι αυτι θ τράπεηα 
παραβιάηει τισ διατάξεισ του άρκρου 4 εδάφια (1) και (2)(γ) και του άρκρου 5 εδάφια (1) 
και (2)(η) του Νόμου. 
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Σ) Εφαρμοςτζο δίκαιο και αρμόδια δικαςτήρια 

This agreement shall be governed by and construed by in accordance with the laws of 

Cyprus and the parties hereto hereby irrevocably submit to the jurisdiction of the Courts of 

Cyprus but this is without prejudice to the Bank’s right to sue the Debtor in any court of any 
other Country. 

 

Ο εν λόγω όροσ ορίηει ωσ εφαρμοςτζο δίκαιο το κυπριακό και ορίηει τα κυπριακά 
δικαςτιρια ωσ αποκλειςτικά αρμόδια για κάκε διαφορά που κα προκφψει από τθ 
ςφμβαςθ. Θ αποκλειςτικι αυτι αρμοδιότθτα όμωσ ορίηεται μόνο για τον καταναλωτι και 
όχι για τθν τράπεηα, θ οποία διατθρεί το δικαίωμα να εναγάγει τον καταναλωτι ενϊπιον 
των δικαςτθρίων οποιουδιποτε κράτουσ. 

Από τισ διατάξεισ του άρκρου 4 εδάφια (1) και (2)(γ) και του άρκρου 5 εδάφια (1) και 
(2)(η) προκφπτει ότι μια εμπορικι πρακτικι απαγορεφεται ωσ ακζμιτθ, όταν με 
οποιονδιποτε τρόπο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςυνολικισ παρουςίαςισ τθσ, εξαπατά ι 
ενδζχεται να εξαπατιςει τον καταναλωτι αναφορικά τα δικαιϊματα του και τον οδθγεί ι 
ενδζχεται να τον οδθγιςει να λάβει ςυναλλακτικι απόφαςθ που διαφορετικά δε κα 
λάμβανε, ςφμφωνα με τα ανωτζρω εκτεκζντα (υπό 4.Δ. ςελ. 18).  

Παράλλθλα, οι ςυμβατικοί όροι αποτελοφν εμπορικι πρακτικι, όπωσ ζχει αναλυκεί 
ανωτζρω (υπό 4.Β., ςελ. 8 επ.).  

Εξάλλου, οι διατάξεισ των άρκρων 15-17 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 44/2001 για τθ 
διεκνι δικαιοδοςία, τθν αναγνϊριςθ και τθν εκτζλεςθ αποφάςεων ςε αςτικζσ και 
εμπορικζσ υποκζςεισ απαγορεφουν ριτρεσ ςε καταναλωτικζσ ςυμβάςεισ που κεςπίηουν 
αποκλειςτικι δωςιδικία του αντιςυμβαλλόμενου του καταναλωτι ςτον τόπο τθσ 
επαγγελματικισ του εγκατάςταςθσ. Ο Κανονιςμόσ αυτόσ ίςχυε κατά το χρόνο υπογραφισ 
των ςυμβάςεων, αλλά ζχει πλζον αντικαταςτακεί από τον Κανονιςμό (ΕΕ) αρ. 1215/2012. 

Ωςτόςο, το περιεχόμενο των διατάξεων παραμζνει αμετάβλθτο (βλ. άρκ. 17-19 Καν. 
1215/2012). Κατά ςυνζπεια, ο όροσ αυτόσ παραβιάηει τισ προαναφερκείςεσ διατάξεισ, ςτισ 
περιπτϊςεισ που εφαρμόηεται ο Κανονιςμόσ ςε διαφορζσ μεταξφ τθσ τράπεηασ και 
καταναλωτϊν, δθλαδι διαφορζσ με καταναλωτζσ που κατοικοφν ςε άλλο κράτοσ-μζλοσ 
τθσ ΕΕ πλθν τθσ Δανίασ *άρκ. 15(1) και 1(3) Καν. 44/2001 και άρκ. 17 (1) ςε ςυνδ. με 
αιτιολ. ςκζψθ 41 Καν. 1215/2012+.  

θμειωτζον ότι ο «μζςοσ καταναλωτισ», όπωσ ορίηεται ςτθν Οδθγία 2005/29/ΕΚ, δεν 
διακζτει ειδικζσ νομικζσ γνϊςεισ, ϊςτε να γνωρίηει ότι ο όροσ αυτόσ είναι παράνομοσ υπό 
οριςμζνεσ προχποκζςεισ και άρα ανίςχυροσ απζναντί του. Ζτςι ο όροσ αυτόσ ενδζχεται να 
αποτρζψει τον καταναλωτι από τθν άςκθςθ των δικαιωμάτων του ενϊπιον άλλων 
αρμόδιων δικαςτθρίων ςφμφωνα με τισ ωσ άνω εφαρμοςτζεσ διατάξεισ. τισ περιπτϊςεισ 
που οι καταναλωτζσ διαμζνουν ςτο εξωτερικό, τα ζξοδα που απαιτοφνται για τθν 
παράςταςθ του καταναλωτι (ζξοδα μετάβαςθσ, ζξοδα μεταφράςεων, αμοιβζσ ξζνων 
δικθγόρων κλπ.) ςτα δικαςτιρια του τόπου τθσ ζδρασ τθσ τράπεηασ μπορεί να τουσ 

αποκαρρφνουν και να τουσ οδθγιςουν ςε παραίτθςθ από τθν άςκθςθ ζνδικθσ προςφυγισ 
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ι από τθν υπεράςπιςι τουσ (βλ. ςυναφϊσ ΔΕΚ απόφαςθ τθσ 27.6.2000, ςυνεκδ. 
υποκζςεισ C-240/98 ζωσ 244/98, Océano Grupo, EU:C:2000:346, ςκζψθ 22). 

Επομζνωσ, για τισ διαφορζσ όπου εφαρμοηόταν ο Κανονιςμόσ 44/2001, ιδθ δε ο 
Κανονιςμόσ 1215/2012, δθλαδι διαφορζσ μεταξφ τθσ τράπεηασ και καταναλωτϊν που 
κατοικοφν ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ ΕΕ πλθν τθσ Δανίασ, ο όροσ αυτόσ είναι παράνομοσ 
και θ χριςθ του από τθν τράπεηα ςυνιςτά παραπλανθτικι πράξθ ςφμφωνα με το άρκρο 4 
εδάφια (1) και (2)(γ) και το άρκρο 5 εδάφια (1) και (2)(η) του Νόμου.  
 

6) Κυρϊςεισ 

 

Α) Εξουςίεσ τησ Εντεταλμζνησ Τπηρεςίασ ςε περίπτωςη παραβάςεων 

Οι εξουςίεσ τθσ Εντεταλμζνθσ Τπθρεςίασ ςε περίπτωςθ παράβαςθσ του Νόμου 
κακορίηονται ςτο Άρκρο 11(2)-(3) του Νόμου.  

υγκεκριμζνα, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία, αν διαπιςτϊςει παράβαςθ του Νόμου, μπορεί να 
προβαίνει, μεταξφ άλλων, ςτισ παρακάτω ενζργειεσ 

(α) να διατάςςει ι να ςυςτινει ςτον παραβάτθ ι κάκε ευκυνόμενο κατά τθν κρίςθ τθσ 
πρόςωπο να τερματίςει τθν παράβαςθ και να αποφφγει τθν επανάλθψι τθσ ςτο μζλλον, 
(β) να δθμοςιεφει ι να απαιτεί από τον παραβάτθ τθ δθμοςίευςθ απόφαςισ τθσ ςτο 
ςφνολό τθσ ι εν μζρει, με τθν μορφι και τον τρόπο που κρίνει κατάλλθλο, 
(γ) να απαιτεί επιπλζον από τον παραβάτθ τθ δθμοςίευςθ μζςα ςε τακτι προκεςμία, 
επανορκωτικισ διλωςθσ με τθ μορφι και τον τρόπο που κρίνει υπό τισ περιςτάςεισ 
κατάλλθλο, 
(δ) να επιβάλλει διοικθτικό πρόςτιμο, ανάλογα με τθ φφςθ, τθ βαρφτθτα και τθ διάρκεια 
τθσ παράβαςθσ, φψουσ μζχρι και το πζντε τοισ εκατόν (5%) του κφκλου εργαςιϊν του 
παραβάτθ κατά το αμζςωσ προθγοφμενο τθσ παράβαςθσ ζτοσ ι πρόςτιμο φψουσ μζχρι 
πεντακόςιεσ χιλιάδεσ ευρϊ (€500,000).  
Ωσ προσ το φψοσ του προςτίμου, ςθμειωτζον ότι ο νόμοσ 135(Ι)2013 («τροποποιθτικόσ 
νόμοσ») τροποποίθςε το ανϊτατο όριο του διοικθτικοφ προςτίμου για παραβάςεισ του 
Περί Ακζμιτων Εμπορικϊν Πρακτικϊν Νόμου («βαςικόσ νόμοσ») από CY£ 150,000 

(περίπου € 256,290.22) ςε € 500,000, ενϊ για κάκε θμζρα ςυνζχιςθσ τθσ παράβαςθσ το 
διοικθτικό πρόςτιμο τροποποιικθκε από CY£1,000 (περίπου € 1,708,60)  ςε €5,000. Σα 
όρια προςτίμου αποτελοφν διατάξεισ ουςιαςτικοφ δικαίου και δεν αφοροφν τθ διαδικαςία 
που εφαρμόηει θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία για τθ διερεφνθςθ των παραπόνων. Επομζνωσ, 
εφαρμόηονται τα όρια του βαςικοφ νόμου ςε τυχόν πρόςτιμο για διαπιςτωκείςεσ 
παραβάςεισ που ζλαβαν χϊρα πριν από τθν θμερομθνία κζςθσ ςε ιςχφ του Νόμου 
135(Ι)2013, δθλαδι πριν από τισ 22.11.2013, αλλά ζπαυςαν να χρθςιμοποιοφνται μζχρι 
τθν θμερομθνία εκείνθ. ε περίπτωςθ που μια παράβαςθ άρχιςε πριν τθν θμερομθνία 
ζναρξθσ ιςχφοσ του τροποποιθτικοφ νόμου, αλλά εξακολουκεί να υφίςταται μζχρι ςιμερα 
ι ζπαυςε να χρθςιμοποιείται μετά τθν ωσ άνω θμερομθνία, τότε εφαρμόηονται τα όρια 
του τροποποιθτικοφ νόμου.   
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Β) Επιβολή κυρϊςεων ςτην παροφςα υπόθεςη 

τθν υπό κρίςθ περίπτωςθ, θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπίςτωςε ποικίλεσ 
παραβάςεισ του Νόμου, ςφμφωνα με τα όςα αναφζρονται αναλυτικϊσ ανωτζρω. 

Θ εταιρεία Alpha Bank Cyprus Ltd. κα πρζπει να διαταχκεί να παφςει τισ παραβάςεισ 
που ςυνεχίηονται μζχρι ςιμερα και να τισ παραλείπει ςτο μζλλον. 

Εξάλλου, για λόγουσ αποτρεπτικότθτασ και αποτελεςματικότθτασ των κυρϊςεων, 
όπωσ επιτάςςει το άρκρο 12 τθσ Οδθγίασ 2005/29/ΕΚ, κρίνεται ςκόπιμθ θ επιβολι 
διοικθτικοφ προςτίμου για τθ χριςθ ακζμιτων εμπορικϊν πρακτικϊν, τόςο αυτϊν που 
ζπαυςαν ςτο μεταξφ όςο και αυτϊν που ςυνεχίηονται.  τον κακοριςμό του φψουσ του 
διοικθτικοφ προςτίμου λαμβάνεται υπόψθ το χρονικό διάςτθμα που ζχει παρζλκει από τθ 
διάπραξθ τθσ παράβαςθσ, κακϊσ και ότι το φψοσ του διοικθτικοφ προςτίμου πρζπει να 
είναι αποτελεςματικό, να ζχει ζνα επαρκϊσ αποτρεπτικό αποτζλεςμα, να είναι ανάλογο 
με τθ φφςθ, τθ βαρφτθτα και τθ διάρκεια τθσ παράβαςθσ, αλλά και να ςυνάδει επιπλζον 
και με τθν κατοχυρωμζνθ αρχι τθσ αναλογικότθτασ βάςει όλων των γεγονότων. 

Θ φφςθ τθσ παράβαςθσ αφοροφςε ςτεγαςτικά δάνεια, τα οποία είναι 
μακροπρόκεςμα και ςυνεπάγονται ςθμαντικι δζςμευςθ τθσ περιουςίασ των 
δανειολθπτϊν τόςο υπό τθ μορφι εμπράγματων εξαςφαλίςεων όςο και υπό τθ μορφι 
εξαςφάλιςθσ οικονομικϊν πόρων για τθν αποπλθρωμι των δόςεων. 

Αναφορικά με τθ βαρφτθτα των παραβάςεων, λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι επθρεάςτθκε 
μεγάλοσ αρικμόσ καταναλωτϊν τόςο ςτθν Κφπρο όςο και ςτο εξωτερικό, αφοφ τα δάνεια 

απευκφνονταν τόςο ςε κατοίκουσ Κφπρου όςο και ςε κατοίκουσ εξωτερικοφ.  
Οι παραβάςεισ ςυνεχίηονται μζχρι ςιμερα, με δφο εξαιρζςεισ.  
Πρϊτον, τισ παραβάςεισ ςχετικά με τα κριτιρια μεταβολισ του επιτοκίου. Ο όροσ 

που επιτρζπει τθ μονομερι μεταβολι του επιτοκίου ζχει αφαιρεκεί από τισ νζεσ 
ςυμβάςεισ, αλλά διατθρείται ςε παλαιότερεσ ςυμβάςεισ που παραμζνουν ςε ιςχφ. 
Λαμβάνεται υπ’ όψιν όμωσ ότι θ μονομερισ μεταβολι του επιτοκίου, ςτο ενδιάμεςο, ζχει 
απαγορευκεί με ρθτι νομοκετικι διάταξθ (άρκρο 3Α του Περί Ελευκεροποίθςθσ του 
Επιτοκίου και υναφϊν Θεμάτων Νόμου του 1999, όπωσ τροποποιικθκε με τον Νόμο 
141(Ι)/2014). Άρα θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία κεωρεί ότι θ κατάργθςθ του όρου δεν 
οφείλεται ςε εκοφςια αλλαγι τθσ πολιτικισ τθσ τράπεηασ, αλλά ςε κανονιςτικι 
ςυμμόρφωςθ.  

Δεφτερον, τισ παραβάςεισ για τθν προςικουςα προςυμβατικι ενθμζρωςθ των 
δανειολθπτϊν ςε ξζνο νόμιςμα, θ οποία ζπαυςε διότι θ τράπεηα ςταμάτθςε να χορθγεί 
δάνεια ςε ξζνο νόμιςμα. Ωσ προσ τθν παφςθ χοριγθςθσ τζτοιων δανείων, από τα 
υφιςτάμενα ςτοιχεία θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία κρίνει ότι ο χρόνοσ παφςθσ τθσ αφορά το 
διάςτθμα από τον Ιανουάριο του 2016 και μετά, διότι αυτι τθν θμερομθνία φζρουν τα 
πρότυπα ςυμβάςεων που απζςτειλε θ τράπεηα ςτθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία. Για το 
προγενζςτερο χρονικό διάςτθμα εφαρμοηόταν θ εγκφκλιοσ τθσ τράπεηασ με θμερομθνία 
13 Μαΐου 2015, θ οποία παρείχε οδθγίεσ ςτουσ υπαλλιλουσ τθσ τράπεηασ για τθν 
προςυμβατικι ενθμζρωςθ δανειολθπτϊν ςχετικά με τουσ κινδφνουσ των δανείων ςε ξζνο 
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νόμιςμα, πράγμα που δείχνει ότι εκείνθ τθν περίοδο εξακολουκοφςαν να χορθγοφνται 
τζτοια δάνεια.  

Θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία λαμβάνει υπ’ όψιν ότι θ τράπεηα επζδειξε διάκεςθ 
ςυνεργαςίασ και παρείχε τα ςτοιχεία που τθσ είχαν ηθτθκεί. Ωςτόςο, ςε κάποιεσ 
περιπτϊςεισ τα ςτοιχεία αυτά  ιταν ανακριβι.  

Σοφτο ςυνζβθ όταν θ τράπεηα διαβεβαίωςε τθν Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ότι ζπαψε να 
χορθγεί δάνεια ςε ξζνο νόμιςμα από το Φεβρουάριο του 2015, πλθν όμωσ θ Εντεταλμζνθ 
Τπθρεςία ζχει ςτθν κατοχι τθσ εςωτερικι εγκφκλιο τθσ τράπεηασ με θμερομθνία 13 Μαΐου 
2015, όπου δίνονται οδθγίεσ ςχετικά με τθν ενθμζρωςθ τόςο υφιςτάμενων όςο και νζων 
δανειολθπτϊν ςε ξζνο νόμιςμα.  

Επιπρόςκετα, ανακριβισ αποδείχκθκε θ διαβεβαίωςθ ότι, βάςει εςωτερικισ 
εγκυκλίου τθσ τράπεηασ με θμερομθνία 13.11.2006, οι λιπτεσ δανείων ςε ξζνο νόμιςμα 
ενθμερϊνονταν για τουσ κινδφνουσ τζτοιων δανείων ςφμφωνα με ςυγκεκριμζνα, 
ανανεωμζνα ζντυπα, κατά τα πρότυπα τθσ ςχετικισ Εγκυκλίου τθσ Κεντρικισ Σράπεηασ με 
θμερομθνία 11.10.2006. Θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία ζχει ςτθν κατοχι τθσ ςτοιχεία για 
περιπτϊςεισ δανειολθπτϊν, οι οποίοι, μετά τθν ανωτζρω θμερομθνία, είτε ενθμερϊκθκαν 
ςτθ βάςθ των παλαιϊν, νομικά ανεπαρκϊν εντφπων, που ςθμαίνει ότι θ τράπεηα δεν 
φρόντιςε για τθν ορκι και προςικουςα εφαρμογι τθσ εγκυκλίου τθσ, είτε δεν 
ενθμερϊκθκαν κακόλου, επειδι θ τράπεηα, ςφμφωνα με επανειλθμμζνεσ δθλϊςεισ τθσ, 
κεωροφςε ότι θ ενθμζρωςθ ιταν ζργο των νομικϊν ςυμβοφλων των δανειολθπτϊν. 

Θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία λαμβάνει υπ’ όψιν επίςθσ το ότι θ τράπεηα επζδειξε 
διάκεςθ ςυνεργαςίασ μετά τθ διαπίςτωςθ των παραβάςεων του Νόμου και διλωςε ότι 
προτίκεται να λάβει διορκωτικά μζτρα ςφμφωνα με τισ παρατθριςεισ τθσ Τπθρεςίασ 
ςχετικά με οριςμζνεσ από τισ πρακτικζσ. Ωςτόςο, θ διλωςθ αυτι είναι πολφ γενικι και δεν 
ςυγκεκριμενοποιεί τι μζτρα προτίκεται να λάβει θ τράπεηα, ςε ςχζςθ με ποιεσ πρακτικζσ 
και εντόσ τίνοσ χρονικοφ διαςτιματοσ. 

Περαιτζρω, λαμβάνεται υπ’ όψιν το γεγονόσ ότι το ανϊτατο όριο του προςτίμου για 
παραβάςεισ του Νόμου αυξικθκε με τον τροποποιθτικό Νόμο 135(Ι)/2013, που τζκθκε ςε 
ιςχφ ςτισ 22.11.2013, από 150,000 λίρεσ Κφπρου ςε 500,000 ευρϊ. υνεπϊσ, τιμωροφνται 
με πρόςτιμο βάςει των παλαιϊν ορίων οι παραβάςεισ που είτε ιταν ςτιγμιαίεσ, 
ςυνζβθςαν δθλαδι μόνο μια φορά ςτο παρελκόν, και ζλαβαν χϊρα πριν τθν ανωτζρω 
θμερομθνία, είτε ιταν εξακολουκθτικζσ, ςυνζβαιναν δθλαδι ςυνεχϊσ, αλλά ζπαυςαν 
μζχρι τθν ανωτζρω θμερομθνία. Αντικζτωσ, τιμωροφνται με τα αυξθμζνα όρια οι 
ςτιγμιαίεσ παραβάςεισ που ζλαβαν χϊρα μετά τθν ανωτζρω θμερομθνία ι οι 
εξακολουκθτικζσ παραβάςεισ που είτε ςυνεχίηονται μζχρι ςιμερα είτε ζπαυςαν μετά τθν 
αφξθςθ των ορίων. ε κάκε περίπτωςθ, θ αρχι τθσ αναλογικότθτασ των επιβαλλόμενων 
κυρϊςεων, επιτάςςει τθν επιβολι ενιαίου προςτίμου για το ςφνολο των διαπιςτωκειςϊν 
παραβάςεων. 

Επίςθσ λαμβάνεται υπ’ όψιν ότι θ τράπεηα δεν ζχει απαςχολιςει τθν Εντεταλμζνθ 
Τπθρεςία ςτο παρελκόν, ςχετικά με τθ χριςθ ακζμιτων εμπορικϊν πρακτικϊν. 

Οι τυχόν οικονομικζσ επιπτϊςεισ που κα ζχει τυχόν επιβολι προςτίμου ςτθν τράπεηα 
και ςτο τραπεηικό ςφςτθμα τθσ Κφπρου κρίνονται περιοριςμζνεσ, ςε αντίκεςθ με όςα 
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ιςχυρίηεται θ τράπεηα. Σο ανϊτατο επιτρεπόμενο όριο προςτίμου βάςει του Νόμου, όπωσ 
ιςχφει ςιμερα, είναι € 500,000.00, ποςό πολφ μικρό ςε ςχζςθ με τον κφκλο εργαςιϊν τθσ 
τράπεηασ.  

θμειϊνεται επίςθσ ότι, αντίκετα με τα όςα ιςχυρίηεται θ τράπεηα, θ επιβολι 
προςτίμου δεν αποτελεί επζμβαςθ ςε εκκρεμείσ δικαςτικζσ διαδικαςίεσ επίλυςθσ 
ατομικϊν διαφορϊν μεταξφ δανειολθπτϊν και τθσ τράπεηασ, δεδομζνου ότι το πρόςτιμο 
επιβάλλεται ςτα πλαίςια τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ. τθ διοικθτικι διαδικαςία 
διενεργείται γενικόσ ζλεγχοσ νομιμότθτασ προσ προςταςία των ςυλλογικϊν ςυμφερόντων 
των καταναλωτϊν και δεν παρζχεται ατομικι κεραπεία ςτουσ καταναλωτζσ. Σο 
αποτζλεςμα τθσ διοικθτικισ διαδικαςίασ δεν δεςμεφει τα δικαςτιρια που επιλαμβάνονται 
ατομικϊν διαφορϊν, όπωσ ζχει ιδθ προαναφερκεί (ςελ. 3). Εξάλλου, θ αποδοχι τθσ 
άποψθσ ότι θ διοικθτικι διαδικαςία επιτρζπεται μόνο αν δεν υπάρχουν εκκρεμείσ δίκεσ 
κα αποτελοφςε καίρια υπονόμευςθ τθσ πρακτικισ αποτελεςματικότθτασ (effet utile) των 
ενωςιακϊν διατάξεων  και παράβαςθ του ενωςιακοφ δικαίου, αφοφ το άρκρο 11 τθσ 
Οδθγία 2005/29/ΕΚ επιβάλλει ρθτά τθ κζςπιςθ διαδικαςιϊν για τθν προςταςία των 
ςυλλογικϊν ςυμφερόντων των καταναλωτϊν.   
 

 

7) Καταληκτικό Απόφαςησ 

 

Θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία αξιολόγθςε το ενϊπιόν τθσ υλικό και όλα τα ςτοιχεία που 
περιζχονται ςτο διοικθτικό φάκελο τθσ υπόκεςθσ, αςκϊντασ τισ εξουςίεσ που χορθγοφνται 
ςε αυτι ςφμφωνα με τον Νόμο και βάςει τθσ διαδικαςίασ που αυτόσ προβλζπει. 

Θ Εντεταλμζνθ Τπθρεςία διαπιςτϊνει παραβάςεισ των άρκρων 4, 5 και 6 του Νόμου, οι 
οποίεσ ςυνίςτανται ςτισ ακόλουκεσ ακζμιτεσ εμπορικζσ πρακτικζσ: 

α) Παράλειψθ ενθμζρωςθσ ι ελλιπισ ενθμζρωςθ καταναλωτϊν που λαμβάνουν 
δάνεια ςε ξζνο νόμιςμα για τουσ κινδφνουσ τζτοιων δανείων,  

β) Αςάφεια ςυμβατικϊν όρων ςχετικά με τθν εκταμίευςθ του δανείου, τισ 
επιβαρφνςεισ του δανειολιπτθ και τθ μεταβολι αυτϊν, τθν πρόωρθ αποπλθρωμι του 
δανείου, τθν επιβάρυνςθ του καταναλωτι με χρεϊςεισ, ζξοδα και δαπάνεσ,  

γ) Εφαρμογι χρεϊςεων για ενθμζρωςθ καταναλωτϊν φψουσ 5 € ανά e-mail και 50 € 
ανά ταχυδρομικι επιςτολι, 

δ) υμπερίλθψθ διλωςθσ ςτισ καταςτάςεισ λογαριαςμοφ που αποςτζλλονται ςτουσ 
καταναλωτζσ ότι τεκμαίρεται θ ορκότθτα των χρεϊςεων του λογαριαςμοφ, ςε 
περίπτωςθ που ο καταναλωτισ δεν τισ αμφιςβθτιςει εντόσ 14 θμερϊν από τθ λιψθ 
τουσ, 

ε) Χριςθ ςυμβατικοφ όρου με τον οποίο ο καταναλωτισ φζρεται να βεβαιϊνει ότι θ 
δανειακι ςφμβαςθ είναι απολφτωσ ςφννομθ, 
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ςτ) Χριςθ ςυμβατικοφ όρου με τον οποίο ορίηονται ωσ αρμόδια δικαςτιρια για τθν 
επίλυςθ διαφορϊν τα δικαςτιρια τθσ Κφπρου, ςτισ περιπτϊςεισ που θ δανειακι 
ςφμβαςθ ζχει ςυναφκεί με κατοίκουσ κρατϊν-μελϊν τθσ ΕΕ, πλθν τθσ Δανίασ. 

Ωσ εκ των ανωτζρω και ςφμφωνα με το άρκρο 11(2)(α) και (δ) του Νόμου, θ Εντεταλμζνθ 
Τπθρεςία: 

- Διατάςςει τθν Alpha Bank Cyprus Ltd να τερματίςει τισ παραβάςεισ που 
ςυνεχίηονται και να αποφφγει τθν επανάλθψι τουσ ςτο μζλλον και, 

- Επιβάλλει ςτθν Alpha Bank Cyprus Ltd διοικθτικό πρόςτιμο ςυνολικοφ φψουσ 
διακοςίων πενιντα χιλιάδων ευρϊ (€ 250,000.00). 

 

 

Θμερομθνία ςφνταξθσ τθσ Απόφαςθσ, 24 Οκτωβρίου 2016.    

 

 

 

 

 

…………………………………. 
Χαράλαμποσ Ροφςοσ 

Αναπλθρωτισ Διευκυντισ  
Τπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν 


