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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 42(Ι)/2017
Αρ. 4600, 9.5.2017
Ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 εκδίδεται με δημοσίευση
στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 42(Ι) του 2017
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 2010 ΕΩΣ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 2013
Προοίμιο.
Για σκοπούς εναρμόνισηςΕπίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ: L 60,
28.2.2014,
σ. 34.

(α)

Mε το Άρθρο 46 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/17/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις
συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την
τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2013/36/EE, και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
1093/2010»·και

Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ: L 171,
29.6.2016,
σ. 1.

(β)

με το Άρθρο 57 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τους
δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και
χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για
την τροποποίηση των οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
596/2014»,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Συνοπτικός
τίτλος.
106(I) του 2010
176(I) του 2012
40(Ι) του 2013
50(I) του 2013.

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί των Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2017 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί των Συμβάσεων
Καταναλωτικής Πίστης Νόμους του 2010 έως (Αρ. 2) του 2013 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο
βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί των
Συμβάσεων Καταναλωτικής Πίστης Νόμοι του 2010 έως 2017.

Τροποποίηση
του άρθρου 2
του βασικού
νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, στην κατάλληλη αλφαβητική
σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:
«Επίσημη
Εφημερίδα
της ΕΕ: L 171,
29.6.2016,
σ. 1.

Τροποποίηση
του άρθρου 3
του βασικού
νόμου.

“Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1011” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με
τίτλο “Κανονισμός 2016/1011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 8ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τους δείκτες που χρησιμοποιούνται ως δείκτες
αναφοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα και χρηματοπιστωτικές συμβάσεις ή για τη
μέτρηση της απόδοσης επενδυτικών κεφαλαίων, και για την τροποποίηση των
οδηγιών 2008/48/ΕΚ και 2014/17/ΕΕ και του κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014,
όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·”».

3. Το άρθρο 3 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (1)
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(1Α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου (γ) του εδαφίου (1), ο παρών Νόμος
εφαρμόζεται σε μη εξασφαλισμένες συμβάσεις πίστωσης, για την ανακαίνιση ακινήτου που
προορίζεται για κατοικία και οι οποίες συνεπάγονται συνολικό ποσό πίστωσης που υπερβαίνει τις
εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ (€75.000).».

Τροποποίηση
του άρθρου 5
του βασικού
νόμου.

4. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη, αμέσως μετά το εδάφιο (4)
αυτού, του ακόλουθου νέου εδαφίου:
«(4Α) Σε περίπτωση που η σύμβαση πίστωσης αναφέρεται σε δείκτη αναφοράς, όπως αυτός
ορίζεται στο Άρθρο 3, παράγραφος 1, σημείο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1011, ο πιστωτικός
φορέας ή, κατά περίπτωση, ο μεσίτης πιστώσεων παρέχει το όνομα του δείκτη αναφοράς και του
διαχειριστή του και τις δυνητικές επιπτώσεις στους καταναλωτές, σε χωριστό έγγραφο προοριζόμενο
για τους καταναλωτές, το οποίο μπορεί να επισυνάπτεται στο έντυπο τυποποιημένων ευρωπαϊκών
πληροφοριών καταναλωτικής πίστης.».

388
Έναρξη της
ισχύος
του παρόντος
Νόμου.

5.-(1) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εδαφίου (2), ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ κατά την
ημερομηνία δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(2) Οι διατάξεις του άρθρου 4 του παρόντος Νόμου τίθενται σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2018.

__________________________________________________________________________________
Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 1445 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ.: 22405824, Φαξ: 22303175 - www.mof.gov.cy/gpo
Αντίτυπα της Επίσημης Εφημερίδας πωλούνται προς €2,00 το καθένα

