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Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι)
Ν. 80(Ι)/2019
Αρ. 4707, 29.5.2019
Ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 εκδίδεται με δημοσίευση στην
Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.
Αριθμός 80(Ι) του 2019
ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (ΑΡ. 3) ΤΟΥ 2018
Προοίμιο.

Για σκοπούς -

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 345,
27.12.2017,
σ. 96.

(α)

Εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2017/2399 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβούλιου της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για την
τροποποίηση της οδηγίας 2014/59/ΕΕ όσον αφορά την κατάταξη των μη εξασφαλισμένων
χρεωστικών μέσων στην πτωχευτική ιεραρχία»,

Επίσημη
Εφημερίδα της
ΕΕ: L 173,
12.6.2014,
σ. 190.

(β)

ορθότερης εναρμόνισης με το Άρθρο 86, παράγραφος 2, στοιχείο α), της πράξης της
Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο «Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014, για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την
εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και για την τροποποίηση της
οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ,
2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και
των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1093/2010
και (ΕΕ) αριθ. 648/2012», και

(γ)

εισαγωγής πρόσθετων κανόνων για διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου κατάταξης των
υποχρεώσεων αδειοδοτημένου πιστωτικού ιδρύματος, σε περίπτωση αφερεγγυότητας, ώστε (i)

να ευθυγραμμίζεται με την ακολουθία απομείωσης και μετατροπής υποχρεώσεων σε
περίπτωση διάσωσης με ίδια μέσα όπως προβλέπεται στο άρθρο 57 του περί
Εξυγίανσης Πιστωτικών Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου,

(ii)

να διασαφηνιστεί η ιεράρχηση απαιτήσεων που έχουν προτεραιότητα σύμφωνα με τις
διατάξεις του περί Εταιρειών Νόμου,

22(Ι) του 2016.

Κεφ. 113.
9 του 1968
76 του 1977
17 του 1979
105 του 1985
198 του 1986
19 του 1990
41(Ι) του 1994
15(Ι) του 1995
21(Ι) του 1997
82(Ι) του 1999
149(Ι) του 1999
2(Ι) του 2000
135(Ι) του 2000
151(Ι) του 2000
76(Ι) του 2001
70(Ι) του 2003
167(Ι) του 2003
92(Ι) του 2004
24(Ι) του 2005
129(Ι) του 2005
130(Ι) του 2005
98(Ι) του 2006
124(Ι) του 2006
70(Ι) του 2007
71(Ι) του 2007
131(Ι) του 2007
186(Ι) του 2007
87(Ι) του 2008
49(Ι) του 2009
99(Ι) του 2009
60(Ι) του 2010
88(Ι) του 2010
53(Ι) του 2011
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41(Ι) του 2009
117(Ι) του 2011
145(Ι) του 2011
157(Ι) του 2011
198(Ι) του 2011
64(Ι) του 2012
98(Ι) του 2012
190(Ι) του 2012
203(Ι) του 2012
6(Ι) του 2013
90(Ι) του 2013
74(Ι) του 2014
75(Ι) του 2014
18(Ι) του 2015
62(Ι) του 2015
63(Ι) του 2015
89(Ι) του 2015
120(Ι) του 2015
40(Ι) του 2016
90(Ι) του 2016
97(Ι) του 2016
17(Ι) του 2017
33(Ι) του 2017
51(Ι) του 2017
37(Ι) του 2018
83(Ι) του 2018
149(Ι) του 2018.
(iii)

να διαφοροποιείται η κατάταξη μεταξύ των ανεξασφάλιστων υποχρεώσεων υψηλής
κατάταξης, λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες υποχρεώσεις εξαιρούνται ρητά ή
ενδέχεται να εξαιρεθούν από την απομείωση ή τη μετατροπή τους σε μετοχές κατά την
εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης,

(iv) να διασφαλίζεται η προνομιακή μεταχείριση των απαιτήσεων του κράτους που
απορρέουν από κρατική ενίσχυση σε σχέση με άλλες ιδιωτικές απαιτήσεις ίδιου
τύπου,
Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
Συνοπτικός
τίτλος.
66(I) του 1997
74(Ι) του 1999
94(Ι) του 2000
119(Ι) του 2003
4(Ι) του 2004
151(Ι) του 2004
231(Ι) του 2004
235(Ι) του 2004
20(Ι) του 2005
80(Ι) του 2008
100(Ι) του 2009
123(Ι) του 2009
27(Ι) του 2011
104(Ι) του 2011
107(Ι) του 2012
14(Ι) του 2013
87(I) του 2013
102(I) του 2013
141(Ι) του 2013
5(Ι) του 2015
26(Ι) του 2015
35(Ι) του 2015
71(Ι) του 2015
93(Ι) του 2015
109(Ι) του 2015
152(Ι) του 2015
168(Ι) του 2015
21(Ι) του 2016

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων
(Τροποποιητικός) Νόμος του 2019 και θα διαβάζεται μαζί με τους περί Εργασιών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων Νόμους του 1997 έως (Αρ. 3) του 2018 (που στο εξής θα αναφέρονται ως «ο βασικός
νόμος») και ο βασικός νόμος και ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί Εργασιών
Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμοι του 1997 έως 2019.
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5(I) του 2017
38(I) του 2017
169(I) του 2017
28(I) του 2018
89(I) του 2018
153(Ι) του 2018.
Τροποποίηση του
άρθρου 2 του
βασικού νόμου.

2. Το άρθρο 2 του βασικού νόμου τροποποιείται με την προσθήκη στο εδάφιο (1) αυτού, στην
κατάλληλη αλφαβητική σειρά, του ακόλουθου νέου όρου και του ορισμού του:
«Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής
Ένωσης L 225,
30.7.2014,
σ.1.

Τροποποίηση του
άρθρου 33Α του
βασικού νόμου.
Τροποποίηση
του άρθρου 33Ο
του βασικού
νόμου.

”Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014” σημαίνει την πράξη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με τίτλο «Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 806/2014 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Ιουλίου 2014, περί
θεσπίσεως ενιαίων κανόνων και διαδικασίας για την εξυγίανση
πιστωτικών ιδρυμάτων και ορισμένων επιχειρήσεων επενδύσεων στο
πλαίσιο ενός Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης και ενός Ενιαίου Ταμείου
Εξυγίανσης και τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010·».

3. Το άρθρο 33A του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση της φράσης «και
33Ξ,» (δεύτερη γραμμή) με τη φράση «,33Ξ και 33Ο,».
4. Το άρθρο 33Ο του βασικού νόμου αντικαθίσταται με το ακόλουθο νέο άρθρο:

«Κατάταξη των
απαιτήσεων στις
κανονικές διαδικασίες
αφερεγγυότητας.

33Ο.-(1) Κατά τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας ΑΠΙ,
εφαρμόζονται, κατά προτεραιότητα, οι διατάξεις των εδαφίων (1) και (2)
του περί Εταιρειών Νόμου.
(2) Χωρίς επηρεασμό των διατάξεων της παραγράφου (α) του
εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, των διατάξεων της παραγράφου (β)
του εδαφίου (7) του άρθρου 45 του περί Εξυγίανσης Πιστωτικών
Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμου και των διατάξεων του
Άρθρου 22, παράγραφος 6, του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014,
καταβάλλονται με την ακόλουθη σειρά προτεραιότητας τα πιο κάτω χρέη
και απαιτήσεις:
(α)

Χρέη ή απαιτήσεις εξασφαλισμένες με επιβάρυνση στο ενεργητικό του ΑΠΙ μέχρι του ποσού που προκύπτει από τη ρευστοποίηση της εξασφάλισης ή η εξασφάλιση παραδίδεται στο
δικαιούχο πιστωτή∙

(β)

απαιτήσεις που απορρέουν από πιστώσεις που παραχωρήθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα πριν το διορισμό του
εκκαθαριστή ή ειδικού εκκαθαριστή∙

(γ)

αναγκαία και εύλογα έξοδα του εκκαθαριστή ή του ειδικού
εκκαθαριστή, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών εξόδων
κατά την εφαρμογή των διατάξεων της εκκαθάρισης ή της
ειδικής εκκαθάρισης, αναλόγως∙

(δ)

τα ακόλουθα με την ίδια σειρά προτεραιότητας:

(ε)

(i)

οι καλυπτόμενες καταθέσεις,

(ii)

το σύστημα εγγύησης καταθέσεων που υποκαθίσταται
στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καλυπτό-μενων
καταθετών σε περίπτωση αφερεγγυότητας∙

τα ακόλουθα με την ίδια σειρά προτεραιότητας:
(i)

Επίσημη Εφημερίδα,
Παράρτημα

το τμήμα των επιλέξιμων καταθέσεων φυσικών προσώπων και πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που υπερβαίνει το επίπεδο κάλυψης που
προβλέπεται στους Κανονισμούς 8 και 9 των περί
Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης
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Τρίτο (Ι):
11.2.2016
18.3.2016
25.5.2018.

Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Κανονισμών,
οι καταθέσεις φυσικών προσώπων και πολύ μικρών,
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα ήταν επιλέξιμες αν δεν είχαν γίνει μέσω υποκαταστημάτων εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανήκουν σε ΑΠΙ που συστάθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση∙

(ii)

(στ) τα ακόλουθα με την ίδια σειρά προτεραιότητας:
(i)

λοιπές καταθέσεις,

(ii) απαιτήσεις από εμπορικό πιστωτή ή προμηθευτή, που
συνδέεται με την παροχή στο ίδρυμα ή στο σχετικό
πρόσωπο αγαθών και υπηρεσιών για την καθημερινή
λειτουργία του, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών
πληροφορικής κοινής ωφελείας, καθώς και της ενοικίασης, συντήρησης και φροντίδας των εγκαταστάσεων∙
(ζ)

κοινές μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις, έναντι οντοτήτων που
αναφέρονται στην παράγραφο (α) του εδαφίου (2) του
άρθρου 2Α του παρόντος Νόμου περιλαμβανομένων απαιτήσεων από παράγωγα, καθώς και των απαιτήσεων από
χρεωστικά μέσα, με εξαίρεση τις απαιτήσεις από χρεωστικά
μέσα που προβλέπονται στις παραγράφους (η), (θ), (ι) και (ια)
του παρόντος εδαφίου∙

(η)

μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις που απορρέουν από χρεωστικά
μέσα τα οποία πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
(i)

η αρχική συμβατική διάρκεια των χρεωστικών μέσων
είναι τουλάχιστον ένα έτος,

(ii)

τα χρεωστικά μέσα δεν περιέχουν ενσωματωμένα
παράγωγα και δεν είναι παράγωγα:
Νοείται ότι τα χρεωστικά μέσα με κυμαινόμενο
επιτόκιο, που προέρχεται από ευρέως χρησιμοποιούμενο επιτόκιο αναφοράς και τα χρεωστικά μέσα
που δεν είναι εκφρασμένα στο εθνικό νόμισμα του
εκδότη εφόσον το κεφάλαιο, η αποπληρωμή και οι
τόκοι είναι στο ίδιο νόμισμα, δεν θεωρούνται χρεωστικά
μέσα με ενσωματωμένα παράγωγα μόνον λόγω αυτών
των χαρακτηριστικών,

(iii)

(θ)

τα σχετικά συμβατικά έγγραφα και κατά περίπτωση το
ενημερωτικό δελτίο που σχετίζονται με την έκδοση
αναφέρουν ρητά την χαμηλότερη σειρά κατάταξης
σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο (η)∙

χρέη ή απαιτήσεις από χρεωστικά μέσα, χαμηλής κατάταξης
εξαιρουμένων των απαιτήσεων που αναφέρονται στις παραγράφους (ι) και (ια)∙
(ι)

απαιτήσεις από μέσα της κατηγορίας 2∙

(ια)

απαιτήσεις από πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1∙

(ιβ)

απαιτήσεις από κοινές μετοχές της κατηγορίας 1.

(3)(α) Απαιτήσεις, που απορρέουν από χορήγηση κρατικής
ενίσχυσης, η οποία είναι ασυμβίβαστη με την εσωτερική αγορά της
Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα διαλαμβανόμενα στα Άρθρα 107 έως
109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν
προτεραιότητα σε σχέση με απαιτήσεις ίδιας μορφής που δεν
απορρέουν από χορήγηση κρατικής ενίσχυσης.
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(β) Τηρουμένων των διατάξεων των παραγράφων (γ) και (δ) του
εδαφίου (2) και του εδαφίου (3), απαιτήσεις που απορρέουν από τη
χορήγηση κρατικής ενίσχυσης, η οποία κρίθηκε συμβιβάσιμη με την
εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τα διαλαμβανόμενα
στα Άρθρο 107 έως 109 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν προτεραιότητα σε σχέση με απαιτήσεις
ίδιας μορφής που δεν απορρέουν από χορήγηση κρατικής ενίσχυσης.

80(I) του 2019.

(4) Η κυπριακή νομοθεσία που διέπει τις κανονικές διαδικασίες
αφερεγγυότητας, ως είχε στις 31 Δεκεμβρίου 2016, εφαρμόζεται στην
κατάταξη σε κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας των μη
εξασφαλισμένων απαιτήσεων που απορρέουν από χρεωστικά μέσα
εκδοθέντα από οντότητες που αναφέρονται στην παράγραφο (α) του
εδαφίου (2) του άρθρου 2Α του παρόντος Νόμου, πριν από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος του περί Εργασιών Πιστωτικών
Ιδρυμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019.
(5) Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου Οι όροι «επιλέξιμες καταθέσεις», «μέσα της κατηγορίας
2», «παράγωγα», «πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις» και «πρόσθετα μέσα της κατηγορίας 1» έχουν
την έννοια που τους αποδίδει ο περί Εξυγίανσης Πιστωτικών
Ιδρυμάτων και Επενδυτικών Εταιρειών Νόμος∙
«χρέη ή απαιτήσεις από χρεωστικά μέσα, χαμηλής
κατάταξης» σημαίνει χρέη ή απαιτήσεις από δάνεια ή
χρεωστικά μέσα που εκδίδονται για να παρέχουν επικουρική
απαίτηση έναντι του ιδρύματος έκδοσης, η οποία μπορεί να
ασκηθεί μόνο αφού έχουν ικανοποιηθεί όλες οι απαιτήσεις
υψηλότερης κατάταξης·
ο όρος «χρεωστικά μέσα» σημαίνει ομολογίες και άλλες
μορφές μεταβιβάσιμων χρεών και μέσα με τα οποία
δημιουργείται η αναγνωρίζεται μια οφειλή.».

Τροποποίηση
του άρθρου 32ΙΔ
του βασικού
νόμου.

5. Το άρθρο 32ΙΔ του βασικού νόμου τροποποιείται με την αντικατάσταση στην παράγραφο
(α) του εδαφίου (2) αυτού, της φράσης «άρθρο 84(2) και (4)» (πέμπτη γραμμή) με τη φράση
«άρθρο 84(3) και (4)».

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

