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Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι)                                                                                                                                              Κ.Δ.Π. 173/2014 
Αρ. 4769, 28.3.2014    

Αριθμός 173 

 Ο ΠΔΡΗ ΣΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟ 
(ΝΟΜΟΗ 138(Η) ΣΟΤ 2002, 166(Η) ΣΟΤ 2003, 34(Η) ΣΟΤ 2007, 86(Η) ΚΑΗ 103(Η) ΣΟΤ 2013) 

_______________ 

Οδεγία δπλάκεη ησλ άξζξσλ 20(3)(β), 39 θαη 43 
 

 Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα ηεο Κχπξνπ, αζθψληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη ζ’ απηή ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 20(3)(β), 39 θαη 43 ησλ πεξί ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο ηεο Κχπξνπ Νφκσλ 
ηνπ 2002 έσο (Αξ. 2) ηνπ 2013, εθδίδεη ηελ παξνχζα Οδεγία. 
 πλνπηηθφο 

ηίηινο. 
 
Κ.Γ.Π. 614/2007 
Κ.Γ.Π. 451/2008 
Κ.Γ.Π.   89/2009 
Κ.Γ.Π. 264/2009 
Κ.Γ.Π.     2/2010 
Κ.Γ.Π. 127/2010 
Κ.Γ.Π. 441/2010 
Κ.Γ.Π. 442/2010 
Κ.Γ,Π.     3/2011 
Κ.Γ.Π. 326/2011 
Κ.Γ.Π. 505/2011 
Κ.Γ.Π. 337/2012 
Κ.Γ.Π. 446/2012 
K.Γ.Π.     2/2013 
Κ.Γ.Π.   49/2013 
Κ.Γ.Π.   76/2013 
Κ.Γ.Π. 174/2013. 

1. Ζ παξνχζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί ηεο Δθαξκνγήο ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο (Μέζα 
θαη Γηαδηθαζίεο) (Σξνπνπνηεηηθή) Οδεγία ηνπ 2014 θαη ζα δηαβάδεηαη καδί κε ηηο πεξί ηεο 
Δθαξκνγήο ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο (Μέζα θαη Γηαδηθαζίεο) Οδεγίεο ηνπ 2007 έσο (Αξ.3) ηνπ 
2013 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο νη «βαζηθέο νδεγίεο») θαη νη βαζηθέο νδεγίεο θαη ε 
παξνχζα νδεγία ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί ηεο Δθαξκνγήο ηεο Ννκηζκαηηθήο Πνιηηηθήο 
(Μέζα θαη Γηαδηθαζίεο) Οδεγίεο ηνπ 2007 έσο 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σξνπνπνίεζε 
ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 
9α ησλ βαζηθψλ 
νδεγηψλ 

2. Σν Παξάξηεκα 9α ησλ βαζηθψλ νδεγηψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 

 (α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηίηινπ ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη ηνπ θεηκέλνπ κεηαμχ ηνπ ηίηινπ θαη ηεο 
παξαγξάθνπ 1 ηνπ Παξαξηήκαηνο, κε ηνλ αθφινπζν λέν ηίηιν θαη ην αθφινπζν λέν θείκελν: 

 «ΠΡΟΘΔΣΔ ΓΑΝΔΗΑΚΔ ΑΠΑΗΣΖΔΗ (ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΩ ΤΠΟΚΔΗΜΔΝΖ ΔΞΑΦΑΛΗΖ) 

Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα (ΚΣΚ) απνδέρεηαη πξνζσξηλά σο αζθάιεηα ζηηο πηζηνδνηηθέο πξάμεηο ηνπ 
Δπξσζπζηήκαηνο θαη δαλεηαθέο απαηηήζεηο νη νπνίεο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο ηνπ 
παξφληνο Παξαξηήκαηνο 9α. Απηέο νη δαλεηαθέο απαηηήζεηο πεξηγξάθνληαη γηα ζθνπνχο ηνπ 
παξφληνο Παξαξηήκαηνο σο "πξφζζεηεο δαλεηαθέο απαηηήζεηο" θαη ππφθεηληαη ζηα κέηξα ειέγρνπ 
θηλδχλσλ ηνπ ίδηνπ Παξαξηήκαηνο.»· θαη 

 (β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 4 απηνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ νιφθιεξνπ ηνπ θεηκέλνπ 
ακέζσο κεηά ηνλ πθηζηάκελν πίλαθα πεξηθνπψλ απνηίκεζεο γηα πξφζζεηεο δαλεηαθέο απαηηήζεηο 
θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ Παξαξηήκαηνο 9α, κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν 4: 
 
«4.       (α) Ζ ΚΣΚ εθαξκφδεη ηηο αθφινπζεο πεξηθνπέο απνηίκεζεο επί ησλ πξφζζεησλ δαλεηαθψλ 

απαηηήζεσλ:  

Πίλαθαο πεξηθνπψλ απνηίκεζεο γηα πξφζζεηεο δαλεηαθέο απαηηήζεηο  
εθπεθξαζκέλεο ζε επξψ ζε % 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ΒΠΠ = Βαζκίδα Πηζησηηθήο Πνηφηεηαο                        
ΠΑ = Πηζαλφηεηα Αζέηεζεο 

Καηεγνξία 
Δλαπνκέλνπζαο 

Γηάξθεηαο  
(ζε έηε) 

ΒΠΠ 1&2 ΒΠΠ 3 ΒΠΠ 4 ΒΠΠ 5 

ΠΑ: 0,1% ΠΑ: 0,4% ΠΑ: 1% ΠΑ: 1,5% 

0-1 12 19 42 54 

1-3 16 34 62 70 

3-5 21 46 70 78 

5-7 27 52 78 83 

7-10 35 58 78 84 

>10 45 65 80 85 
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(β) Ζ ΚΣΚ απνηηκά ηηο πξφζζεηεο δαλεηαθέο απαηηήζεηο κε βάζε ην νλνκαζηηθφ 
αλεμφθιεην ππφινηπφ ηνπο κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηθνπψλ απνηίκεζεο επί ηνπ 
ελ ιφγσ πνζνχ.  
 
(γ) Δπί ησλ πξφζζεησλ δαλεηαθψλ απαηηήζεσλ πνπ θέξνπλ θπκαηλφκελν επηηφθην ε 
ΚΣΚ εθαξκφδεη ηηο ίδηεο πεξηθνπέο απνηίκεζεο κε απηέο πνπ εθαξκφδεη επί 
πξφζζεησλ δαλεηαθψλ απαηηήζεσλ κε πιεξσκέο ζε ζηαζεξφ επηηφθην αληίζηνηρεο 
πηζησηηθήο πνηφηεηαο θαη δηάξθεηαο. 
 
(δ) Ζ ΚΣΚ εθαξκφδεη επηπξφζζεηεο πεξηθνπέο απνηίκεζεο επί ησλ πξφζζεησλ 
δαλεηαθψλ απαηηήζεσλ εθπεθξαζκέλσλ ζε μέλν λφκηζκα σο αθνινχζσο: 
 

(i) Πεξηθνπή απνηίκεζεο 16% γηα πξφζζεηεο δαλεηαθέο απαηηήζεηο 
εθπεθξαζκέλεο ζε δνιάξην ΖΠΑ, ζηεξιίλα ή ειβεηηθφ θξάγθν, 

(ii) πεξηθνπή απνηίκεζεο 26% γηα πξφζζεηεο δαλεηαθέο απαηηήζεηο 
εθπεθξαζκέλεο ζε γελ. 

 
(ε) Ζ ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ ΚΣΚ ζηελ απνηίκεζε ησλ 
πξφζζεησλ δαλεηαθψλ απαηηήζεσλ εθπεθξαζκέλσλ ζε μέλν λφκηζκα 
επηθαηξνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ εβδνκαδηαία. Ζ KTK εθαξκφδεη ηελ αληίζηνηρε ηζνηηκία 
αλαθνξάο έλαληη ηνπ επξψ πνπ δεκνζηεχεη ε ΔΚΣ ηελ πξνηεξαία ηεο εθάζηνηε 
επηθαηξνπνίεζεο.». 

 
Σξνπνπνίεζε 
ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 
9β ησλ βαζηθψλ 
νδεγηψλ. 

3. Σν Παξάξηεκα 9β ησλ βαζηθψλ νδεγηψλ ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: 
 
(α) Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θεηκέλνπ κεηαμχ ηνπ ηίηινπ ηνπ Παξαξηήκαηνο θαη ηεο παξαγξάθνπ 1 
ηνπ Παξαξηήκαηνο, κε ην αθφινπζν λέν θείκελν: 
 
«Ζ Κεληξηθή Σξάπεδα (ΚΣΚ) απνδέρεηαη πξνζσξηλά σο αζθάιεηα ζηηο πηζηνδνηηθέο πξάμεηο ηνπ 
Δπξσζπζηήκαηνο θαη δαλεηαθέο απαηηήζεηο νη νπνίεο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα θαηαιιειφηεηαο ηνπ 
παξφληνο Παξαξηήκαηνο 9β. Απηέο νη δαλεηαθέο απαηηήζεηο πεξηγξάθνληαη γηα ζθνπνχο ηνπ 
παξφληνο Παξαξηήκαηνο σο "πξφζζεηεο δαλεηαθέο απαηηήζεηο" ή "πξφζζεηεο δαλεηαθέο 
απαηηήζεηο εμαζθαιηζκέλεο κε ππνζήθε αθίλεηεο πεξηνπζίαο" θαη ππφθεηληαη ζηα κέηξα ειέγρνπ 
θηλδχλσλ ηνπ ίδηνπ Παξαξηήκαηνο. 
 
Πξφζζεηεο δαλεηαθέο απαηηήζεηο εμαζθαιηζκέλεο κε ππνζήθε αθίλεηεο πεξηνπζίαο δχλαληαη λα 
ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ είηε ζε αηνκηθή βάζε είηε, εθφζνλ είλαη νκνηνγελείο, ελήκεξεο θαη ν δείθηεο 
Herfindahl-Hirschman (HHI) γηα ηηο ελ ιφγσ δαλεηαθέο απαηηήζεηο δελ ππεξβαίλεη ην 1%, ζε 

νκαδνπνηεκέλε βάζε. Ο δείθηεο HHI  νξίδεηαη σο αθνινχζσο:  , φπνπ είλαη ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο έθαζηνπ δαλείνπ i ζην ραξηνθπιάθην νκαδνπνηεκέλσλ δαλείσλ 
ππνινγηδφκελν ζηε βάζε ησλ ππνινίπσλ ησλ δαλείσλ (απφ αξηζκφ n δαλείσλ). Μφλν ελήκεξα 
δάλεηα ζα ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δείθηε HHI.»· 
 
(β) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 1 απηνχ κε ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν 1: 
 
«1. Υσξίο επεξεαζκφ ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, πξφζζεηεο 

δαλεηαθέο απαηηήζεηο ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ ζε αηνκηθή βάζε εθφζνλ είλαη ελήκεξεο δαλεηαθέο 
απαηηήζεηο έλαληη επηρεηξήζεσλ ή πειαηψλ ιηαληθήο ηξαπεδηθήο, είλαη εμαζθαιηζκέλεο κε 
ππνζήθε αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη παξνπζηάδνπλ πηζαλφηεηα αζέηεζεο εληφο ελφο έηνπο 
νξίδνληα κέρξη 1,5%.»·  

 
(γ) κε ηε ζπλέλσζε ησλ παξαγξάθσλ 3 θαη 4 απηνχ ζε κηα παξάγξαθν θαη ηελ αξίζκεζή ηεο σο 
παξαγξάθνπ 4· 
 
(δ) κε ηελ αλαξίζκεζε ηεο παξαγξάθνπ 2 απηνχ ζε παξάγξαθν 3· 
 
(ε) κε ηελ πξνζζήθε ηεο αθφινπζεο λέαο παξαγξάθνπ 2 ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν 1 απηνχ: 
 
«2. Υσξίο επεξεαζκφ ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο, πξφζζεηεο 

δαλεηαθέο απαηηήζεηο ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ ζε νκαδνπνηεκέλε βάζε εθφζνλ είλαη ελήκεξεο θαη 
παξνπζηάδνπλ πηζαλφηεηα αζέηεζεο εληφο ελφο έηνπο νξίδνληα κέρξη 1,5%. Γηα ηηο πξφζζεηεο 
δαλεηαθέο απαηηήζεηο  ζε νκαδνπνηεκέλε βάζε, σο πηζαλφηεηα αζέηεζεο νξίδεηαη ε πηζαλφ-
ηεηα νη δεκηέο επί ηνπ ραξηνθπιαθίνπ νκαδνπνηεκέλσλ δαλεηαθψλ απαηηήζεσλ (πξηλ απφ ηελ 
εθαξκνγή ησλ πεξηθνπψλ απνηίκεζεο) λα μεπεξάζνπλ, κέρξη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ιήμε 
ησλ δαλείσλ ηνπ ραξηνθπιαθίνπ, ηηο πεξηθνπέο απνηίκεζεο.»· 
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(ζη) κε ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο παξαγξάθνπ 5 απηνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ νιφθιεξνπ ηνπ θεηκέλνπ 
ακέζσο κεηά ηελ πθηζηάκελε αλαθνξά ζε πξφζζεηεο πεξηθνπέο απνηίκεζεο γηα πξφζζεηεο 
δαλεηαθέο απαηηήζεηο εθπεθξαζκέλεο ζε μέλν λφκηζκα θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ Παξαξηήκαηνο 9β, κε 
ηελ αθφινπζε λέα παξάγξαθν 5: 
 
«5.(α) Ζ ΚΣΚ εθαξκφδεη πεξηθνπέο απνηίκεζεο επί ησλ πξφζζεησλ δαλεηαθψλ απαηηήζεσλ 

εμαζθαιηζκέλσλ κε ππνζήθε αθίλεηεο πεξηνπζίαο ιακβάλνληαο θαη' ειάρηζηνλ ππφςε ηελ 
ελαπνκέλνπζα δηάξθεηα ησλ ελ ιφγσ δαλεηαθψλ απαηηήζεσλ θαη ην πνζνζηφ δεκίαο ζε 
πεξίπησζε αζέηεζεο (loss given default).  

 
(β) Ζ ΚΣΚ απνηηκά ηηο πξφζζεηεο δαλεηαθέο απαηηήζεηο κε βάζε ην νλνκαζηηθφ αλεμφθιεην 
ππφινηπφ ηνπο κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ πεξηθνπψλ απνηίκεζεο επί ηνπ ελ ιφγσ πνζνχ.  

 
      (γ) Ζ ΚΣΚ εθαξκφδεη πεξηθνπέο απνηίκεζεο χςνπο ηνπιάρηζηνλ 40% επί ηνπ αλεμφθιεηνπ 

ππνινίπνπ ησλ πξφζζεησλ δαλεηαθψλ απαηηήζεσλ πνπ ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ, γηα ζθνπνχο 
ειέγρνπ θηλδχλσλ,  ζε νκαδνπνηεκέλε βάζε. 
 
(δ) Δπί ησλ πξφζζεησλ δαλεηαθψλ απαηηήζεσλ πνπ θέξνπλ θπκαηλφκελν επηηφθην ε ΚΣΚ 
εθαξκφδεη ηηο ίδηεο πεξηθνπέο απνηίκεζεο κε απηέο πνπ εθαξκφδεη επί πξφζζεησλ δαλεηαθψλ 
απαηηήζεσλ κε πιεξσκέο ζε ζηαζεξφ επηηφθην αληίζηνηρεο πηζησηηθήο πνηφηεηαο θαη 
δηάξθεηαο. 
 
(ε) Γηα ηηο πξφζζεηεο δαλεηαθέο απαηηήζεηο πνπ ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ, γηα ζθνπνχο ειέγρνπ 
θηλδχλσλ, ζε νκαδνπνηεκέλε βάζε, νη πεξηθνπέο απνηίκεζεο ζα ιακβάλνπλ ππφςε ην φθεινο 
ηεο δηαζπνξάο θηλδχλνπ φπσο απηφ επηκεηξείηαη απφ ην δείθηε HHI. 
 
(ζη) Ζ ΚΣΚ γλσζηνπνηεί πξνο ηνπο αληηζπκβαιινκέλνπο ηηο πεξηθνπέο απνηίκεζεο πνπ 
εθαξκφδεη ζε πξφζζεηεο δαλεηαθέο απαηηήζεηο ηηο νπνίεο έρεη απνδερζεί.  
 
(δ) Ζ ΚΣΚ εθαξκφδεη επηπξφζζεηεο πεξηθνπέο απνηίκεζεο επί ησλ πξφζζεησλ δαλεηαθψλ 
απαηηήζεσλ εθπεθξαζκέλσλ ζε μέλν λφκηζκα σο αθνινχζσο: 

 
(i) Πεξηθνπή απνηίκεζεο 16% γηα πξφζζεηεο δαλεηαθέο απαηηήζεηο εθπεθξαζκέλεο 

ζε δνιάξην ΖΠΑ, ζηεξιίλα ή ειβεηηθφ θξάγθν, 
(ii) πεξηθνπή απνηίκεζεο 26% γηα πξφζζεηεο δαλεηαθέο απαηηήζεηο εθπεθξαζκέλεο 

ζε γελ. 
 
(ε) Ζ ηζνηηκία ζπλαιιάγκαηνο πνπ εθαξκφδεηαη απφ ηελ ΚΣΚ ζηελ απνηίκεζε ησλ πξφζζεησλ 
δαλεηαθψλ απαηηήζεσλ εθπεθξαζκέλσλ ζε μέλν λφκηζκα επηθαηξνπνηείηαη ηνπιάρηζηνλ 
εβδνκαδηαία. Ζ KTK εθαξκφδεη ηελ αληίζηνηρε ηζνηηκία αλαθνξάο έλαληη ηνπ επξψ πνπ 
δεκνζηεχεη ε ΔΚΣ ηελ πξνηεξαία ηεο εθάζηνηε επηθαηξνπνίεζεο.»· θαη  

 
(δ) κε ηελ πξνζζήθε ηεο αθφινπζεο λέαο παξαγξάθνπ 6 ακέζσο κεηά ηελ παξάγξαθν 5 απηνχ: 
 
«6. Οη αληηζπκβαιιφκελνη πνπ ρξεζηκνπνηνχλ πξφζζεηεο δαλεηαθέο απαηηήζεηο εμαζθαιηζκέλεο κε 

ππνζήθε αθίλεηεο πεξηνπζίαο απνζηέιινπλ πιεξνθφξεζε αλά δαλεηαθή απαίηεζε πξνο ηε 
βάζε δεδνκέλσλ πνπ ηεξείηαη απφ ηελ European DataWarehouse GmbH, ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή θαη ζχκθσλα κε ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ ζα παξέρνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΚΣΚ.». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


