
Ο περί Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2002, εκδίδεται  
με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το  
Άρθρο 52 του Συντάγματος. 

 Αριθμός 77(Ι) του 2002  

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟΥΣ 
 

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:  

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) 
(Αρ. 2) Νόμος του 2002 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμους 
του 2001 μέχρι 2002 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός 
νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Καταναλωτικής Πίστης Νόμοι του 
2001 έως (Αρ. 2) του 2002. 

Συνοπτικός τίτλος. 
39(Ι) του 2001  
166(Ι) του 2001  
34(Ι) του 2002. 

2. Το εδάφιο (2) του άρθρου 23 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο 
εδάφιο: 

Τροποποίηση του άρθρου 
23 του βασικού νόμου. 

«(2) Στην περίπτωση του εδαφίου (1) ο πιστωτής μειώνει το συνολικό κόστος της 
πίστωσης, με βάση την πιστωτική συμφωνία— 

Νοείται ότι—  

(α)

Παράρτημα V. 

Η μείωση για τις πιστωτικές συμφωνίες, εκτός από τις συμφωνίες 
ενοικιαγοράς, υλοποιείται με βάση τον τύπο που καθορίζεται στο 
Παράρτημα V, με την επιφύλαξη της αφαίρεσης διοικητικών εξόδων 
που δεν υπερβαίνουν το τέσσερα τοις εκατόν (4%) της μείωσης· και 

 

(β)
Παράρτημα Vα. 

η μείωση για τις συμφωνίες ενοικιαγοράς υλοποιείται με βάση τον 
τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Vα, με την επιφύλαξη της 
αφαίρεσης διοικητικών εξόδων που δεν υπερβαίνουν το τέσσερα τοις 
εκατόν (4%) της μείωσης.». 

 

3. Το άρθρο 24 του βασικού νόμου αντικαθίσταται από το ακόλουθο νέο άρθρο: Τροποποίηση του  
άρθρου 24 του  
βασικού νόμου. 

«Οφειλή 
πληρωτέα πριν 
από τη λήξη της. 

24. Σε περίπτωση που οφειλόμενο ποσό, δυνάμει πιστωτικής συμφωνίας, 
καθίσταται πληρωτέο λόγω υπαιτιότητας του καταναλωτή πριν από το χρόνο 
που ορίζεται στην πιστωτική συμφωνία ή σε περίπτωση που οποιοδήποτε 
ποσό καθίσταται πληρωτέο πριν από το συμφωνημένο χρόνο, ο πιστωτής 
κατά την εξόφληση του οφειλόμενου ποσού μειώνει το συνολικό κόστος της 
πίστωσης: 

 Νοείται ότι—  

(α)

Παράρτημα V. 

Η μείωση για τις πιστωτικές συμφωνίες, εκτός από τις συμφωνίες 
ενοικιαγοράς, υλοποιείται με βάση τον τύπο που καθορίζεται στο 
Παράρτημα V, με την επιφύλαξη της αφαίρεσης διοικητικών εξόδων 
που δεν υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατόν (5%) της μείωσης· και 

 

(β)
Παράρτημα Vα. 

η μείωση για τις συμφωνίες ενοικιαγοράς υλοποιείται με βάση τον 
τύπο που καθορίζεται στο Παράρτημα Vα, με την επιφύλαξη της 
αφαίρεσης διοικητικών εξόδων που δεν υπερβαίνουν το πέντε τοις 
εκατόν (5%) της μείωσης.». 
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Τροποποίηση του 
Παραρτήματος V του 
βασικού νόμου. 

4. Το Παράρτημα V του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
επικεφαλίδας αυτού με την ακόλουθη επικεφαλίδα: 

«ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ, 
ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 23(2), 
24 ΚΑΙ 35». 

Τροποποίηση του 
Παραρτήματος Vα του 
βασικού νόμου. 

5. Το Παράρτημα Vα του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της 
επικεφαλίδας αυτού με την ακόλουθη επικεφαλίδα: 

«ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ 
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΓΟΡΑΣ, ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 23(2) ΚΑΙ 24». 
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