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ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Η λειτουργία τραπεζικού λογαριασμού διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, οποιουσδήποτε άλλους 

όρους βρίσκονται σε σχετικά με τη λειτουργία λογαριασμών έντυπα, καθώς και από οποιουσδήποτε άλλους όρους 

και προϋποθέσεις που ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ήθελε υιοθετήσει από καιρού εις καιρό, 

γνωστοποιήσει στον πελάτη και ο τελευταίος αποδεχτεί ρητά, σιωπηρά ή με τη συμπεριφορά του. Για οποιοδήποτε 

θέμα δεν ρυθμίζεται από τα προαναφερθέντα, θα εφαρμόζεται η συνήθης γενική τραπεζική πρακτική.  

 

Τα προαναφερθέντα θα διέπουν τόσο τη λειτουργία του/των λογαριασμού/ών που με σημερινή μου παράκληση και 

εξουσιοδότηση θα ανοιχθεί στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης στο όνομα μου ή από κοινού με 

οποιοδήποτε/οποιαδήποτε πρόσωπο/α όσο και τη λειτουργία οποιουδήποτε/οποιωνδήποτε λογαριασμών οι οποίοι θα 

ανοιχθούν στο μέλλον στο όνομα μου ή από κοινού με οποιοδήποτε/οποιαδήποτε πρόσωπο/α. Οι εν λόγω όροι και 

προϋποθέσεις αναλύονται πιο κάτω:  

 

1. Γενικά   

1.1. Γενικά, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης  θα επιτρέπει την πίστωση στο λογαριασμό, μετρητών, 

επιταγών ή άλλων εγγράφων/αξιών προς είσπραξη, ηλεκτρονικών ή άλλων πληρωμών προς όφελος του 

πελάτη, με ή χωρίς τη δική του συγκατάθεση.  

1.2. Όσον αφορά την εκκαθάριση επιταγών που έχουν κατατεθεί στο λογαριασμό του πελάτη, αυτή θα γίνεται 

σύμφωνα με τους κανόνες του Κυπριακού Γραφείου Συμψηφισμού ή άλλου Οργανισμού με τον οποίο ο 

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης  έχει συμβληθεί για την εκκαθάριση επιταγών.  

1.3. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης   διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί οποιανδήποτε πίστωση στο 

λογαριασμό του πελάτη, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθεσίες, την εσωτερική πολιτική του ή/και τη 

γενική τραπεζική πρακτική. 

1.4. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης δύναται να ακυρώσει προηγηθείσα πίστωση για ολόκληρο ή μέρος 

του ποσού της πίστωσης σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε (α) επιστραφείσες ή μη 

εκκαθαρισθείσες επιταγές και (β) εμβάσματα των οποίων η πληρωμή έχει ανακληθεί. 

1.5. Όλες οι χρεώσεις λογαριασμού θα γίνονται σύμφωνα με τις γραπτές οδηγίες που ο πελάτης παρέχει στον 

Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης οι οποίες πρέπει να είναι δεόντως συμπληρωμένες και υπογεγραμμένες 

από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που δεσμεύουν το λογαριασμό. 

1.6. Ο λογαριασμός, ανάλογα με το είδος του, φέρει το ανάλογο πιστωτικό ή/και χρεωστικό επιτόκιο που 

αναφέρεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή/και δημοσιεύεται στον Τύπο ή/και στον Πίνακα 

Καταθετικών Επιτοκίων του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ο οποίος δημοσιεύεται στην επίσημη 

ιστοσελίδα του. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης  έχει το δικαίωμα κατά την κρίση του και 

οποτεδήποτε να προβαίνει σε τροποποίηση του ως άνω αναφερόμενου Πίνακα χωρίς να προβαίνει σε 

οποιανδήποτε ειδοποίηση προς τον πελάτη. Ο πελάτης δύναται να λαμβάνει σχετική πληροφόρηση από τα 

σημεία εξυπηρέτησης πελατών ή/και την ιστοσελίδα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης . 

1.7. Τα ποσά των επιβαρύνσεων (προμήθειες, τέλη, δικαιώματα, χρεώσεις, έξοδα) που πρέπει να καταβάλλει ο 

πελάτης για τη λειτουργία του λογαριασμού αναγράφονται στους Πίνακες Χρεώσεων και Δικαιωμάτων του 

Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης  έχει το δικαίωμα κατά 

την κρίση του και οποτεδήποτε να προβαίνει σε τροποποίηση των ως άνω αναφερόμενων  Πινάκων χωρίς να 

προβαίνει σε οποιαδήποτε ειδοποίηση προς τον πελάτη. Ο πελάτης δύναται να λαμβάνει σχετική πληροφόρηση 

από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών ή/και την ιστοσελίδα του  Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. 

1.8.  Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης  θα ικανοποιεί τυχόν αίτημα του πελάτη για λήψη κατάστασης 

κίνησης λογαριασμού (statement of account). Με τη λήψη της κίνησης λογαριασμού, ο πελάτης θα πρέπει να 

την ελέγχει προσεκτικά και να γνωστοποιεί στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, αμέσως και χωρίς 

καθυστέρηση, τυχόν αμφισβητούμενες συναλλαγές, λάθη ή παραλείψεις. 

 



 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΣ ΣΤΕΓΗΣ 

  

2/9 

1.9. Αν καθοιονδήποτε χρόνο ο πελάτης υποψιαστεί ότι ο λογαριασμός του υπέστη μη εξουσιοδοτημένη, δόλια ή 

άλλη παράτυπη χρήση, τότε οφείλει να ενημερώσει γραπτώς, αμέσως και χωρίς καθυστέρηση, τον  Οργανισμό 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης . 

1.10. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης δύναται, όποτε κριθεί αναγκαίο, να προβαίνει σε διορθωτικές 

εγγραφές στο λογαριασμό του πελάτη χωρίς προηγούμενη ενημέρωσή του. 

1.11. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης δικαιούται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση προς τον 

πελάτη, να ενώνει ή να συνενώνει όλους ή οποιουσδήποτε από τους λογαριασμούς του τελευταίου μαζί με τις 

υποχρεώσεις του προς τον  Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, και να συμψηφίζει (set off) και/ή να 

μεταφέρει οποιοδήποτε ποσό/ποσά το/τα οποίο/α θα βρίσκεται/βρίσκονται σε πίστη του για εξόφληση μέρους ή 

όλων των υποχρεώσεων του πελάτη, οποιασδήποτε φύσης για οποιονδήποτε λογαριασμό ή εξαιτίας 

οποιουδήποτε άλλου λόγου είτε οι υποχρεώσεις αυτές  έγιναν απαιτητές είτε ενδέχεται να καταστούν 

απαιτητές, είτε είναι άμεσες ή έμμεσες, είτε είναι προσωπικές ή αλληλέγγυες ή κοινές με άλλο πρόσωπο ή 

πρόσωπα. 

1.12. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης  έχει το δικαίωμα να δεσμεύει ή/και να παγοποιεί 

οποιονδήποτε/οποιουσδήποτε λογαριασμό/λογαριασμούς του πελάτη, χωρίς τη συγκατάθεση του τελευταίου 

για σκοπούς συμμόρφωσης με διατάγματα δικαστηρίου, δικαστικές αποφάσεις, ή άλλα διατάγματα από 

αρμόδιες αρχές. Σε τέτοια περίπτωση, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης    δεν θα ευθύνεται για τυχόν 

μείωση ή μη διαθεσιμότητα του υπολοίπου/υπολοίπων λογαριασμού/λογαριασμών του πελάτη. 

1.13. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης δύναται, κατά την κρίση του, να καταστρέψει οποιαδήποτε 

έγγραφα τα οποία σχετίζονται με οποιοδήποτε λογαριασμό μετά τη φωτογράφηση, σάρωση (scanning) τους ή 

τη με οποιονδήποτε άλλο ηλεκτρονικό τρόπο αποτύπωση και φύλαξή τους. 

1.14. Για την προστασία των αμοιβαίων συμφερόντων των συμβαλλομένων μερών, ο Οργανισμός 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης  θα έχει το δικαίωμα να προβαίνει στη μαγνητοφώνηση και/ή αποθήκευση και/ή 

καταγραφή με οποιοδήποτε άλλο μέσο των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων μεταξύ τους. 

1.15. Σε περίπτωση αλλαγής οποιωνδήποτε δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του πελάτη, ο τελευταίος θα πρέπει 

να ενημερώνει τον  Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης  με την αποστολή σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 

ή τη συμπλήρωση του εντύπου «Δήλωση/Αλλαγή στοιχείων  Φυσικού/Νομικού Προσώπου» το οποίο ο 

πελάτης μπορεί να προμηθευτεί από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών του  Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως 

Στέγης ή από την ιστοσελίδα του Οργανισμού. Σε κάθε περίπτωση το εν λόγω έντυπο, πρέπει να υπογράφεται 

ενώπιον εκπροσώπου του Οργανισμού.  Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί τέτοιο έντυπο, ο Οργανισμός 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης θα συνεχίζει να χρησιμοποιεί το τελευταίο γνωστό όνομα και στοιχεία 

επικοινωνίας του πελάτη και δεν θα φέρει οποιανδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για οποιανδήποτε ζημιά ή 

απώλεια τυχόν  υποστεί ο πελάτης. Ο πελάτης αναλαμβάνει να διασφαλίζει την ασφαλή παράδοση 

αλληλογραφίας στις διευθύνσεις επικοινωνίας που έχει δηλώσει στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης. 

1.16. Ο πελάτης δηλώνει ότι κατανοεί πλήρως το δικαίωμά του να εξετάσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις 

με δικηγόρο της επιλογής του, ότι έχει προσεκτικά αναγνώσει, εξετάσει, μελετήσει και κατανοήσει πλήρως 

όλες ανεξαιρέτως τις πρόνοιες των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και ότι ελεύθερα, εθελούσια και με 

πλήρη αντίληψη συμβάλλεται και υπογράφει για την αποδοχή τους. 

1.17. Ο πελάτης έχει το δικαίωμα μέσα σε τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής των 

παρόντων όρων και προϋποθέσεων να υπαναχωρήσει. Το δικαίωμα αυτό ασκείται με την επίδοση ή αποστολή 

γραπτής ειδοποίησης για το σκοπό αυτό στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης.  Μετά την παρέλευση 

της πιο πάνω προθεσμίας, ο πελάτης θεωρείται ότι έχει αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες όρους και 

προϋποθέσεις.   

1.18. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης   έχει το δικαίωμα, από καιρού εις καιρό, να τροποποιεί, κατά την 

κρίση του, οποιονδήποτε όρο των παρόντων όρων και προϋποθέσεων χωρίς να προβαίνει σε οποιανδήποτε 

ειδοποίηση προς τον πελάτη. Σε αυτή την περίπτωση, ο πελάτης δύναται να λαμβάνει σχετική πληροφόρηση 

από τα σημεία εξυπηρέτησης πελατών ή/και την ιστοσελίδα του  Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης    
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1.19. Ο πελάτης δύναται να γνωστοποιήσει στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης  την απόφαση του να 

τερματίσει, οποτεδήποτε, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, παρέχοντας, για το σκοπό αυτό, τριάντα (30) 

ημερών έγγραφη προειδοποίηση. 

Νοείται ότι το ως άνω αναφερόμενο δικαίωμα δεν ακυρώνει οποιεσδήποτε πράξεις και συναλλαγές εν σχέσει 

προς τον λογαριασμό του πελάτη οι οποίες διενεργήθηκαν πριν από τον  τερματισμό των παρόντων όρων και 

προϋποθέσεων, ούτε και αναιρεί την ευθύνη του πελάτη ως προς αυτές τις πράξεις και συναλλαγές.  

1.20. Οποιοδήποτε από τα πιο κάτω γεγονότα τα οποία αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, δυνατό να  

αποτελέσει αιτία τερματισμού των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από τον  Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως 

Στέγης : 

(α) ο πελάτης έχει παραβεί οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, 

(β) ο πελάτης έχει παραλείψει να καταβάλει στον  Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης οποιαδήποτε ποσά, βάσει 

των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, 

(γ) οποιαδήποτε παράσταση, δήλωση ή εγγύηση, γραπτή ή προφορική, που έχει γίνει από τον πελάτη προς τον  

Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης   για τους σκοπούς των παρόντων όρων και προϋποθέσεων είναι ή 

καθίσταται ανακριβής, αναληθής ή έχει γίνει παράτυπα,  

(δ) έχει επισυμβεί οποιοδήποτε γεγονός το οποίο δυνατό να επηρεάσει τυχόν εξασφαλίσεις ή εγγυήσεις που δόθηκαν 

ή θα δοθούν υπέρ του  Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης  για το λογαριασμό του πελάτη, 

(ε) ο λογαριασμός δεν λειτουργεί ικανοποιητικά ή παραμένει ακίνητος για συγκεκριμένο διάστημα το οποίο 

καθορίζεται από τον Οργανισμό  Χρηματοδοτήσεως Στέγης από καιρού εις καιρό, 

(στ) οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις καθίστανται, για οποιονδήποτε λόγο, άκυροι ή μη εφαρμόσιμοι,  

(ζ) οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του πελάτη έχουν διακοπεί/ανασταλεί,  

(η) ο πελάτης έχει πτωχεύσει, έχει εκδοθεί διάταγμα παραλαβής εναντίον του, βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης 

ή εκκρεμεί αίτηση εναντίον του για την κήρυξή του σε πτώχευση ή άλλη δικαστική διαδικασία η οποία δύναται να 

επηρεάσει την ικανότητα αποπληρωμής των χρεών του σε οποιονδήποτε πιστωτή του ή στον Οργανισμό 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης, 

(θ) έχει εκδοθεί ένταλμα εκποίησης της κινητής περιουσίας του πελάτη ή ένταλμα ή δικαστική απόφαση για την 

πώληση ακίνητης περιουσίας του πελάτη, 

(ι) έχει διαπιστωθεί από τον  Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης ότι γίνεται κακή ή παράνομη χρήση του 

λογαριασμού από τον πελάτη,  

(κ) ο πελάτης έχει καταχωρηθεί στο Κεντρικό Αρχείο Πληροφοριών (ΚΑΠ), 

(λ) για σκοπούς συμμόρφωσης με οποιανδήποτε νομοθεσία. 

Στις περιπτώσεις των παραγράφων (η) μέχρι (λ), ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης   θα δικαιούται να 

προβαίνει σε παγοποίηση του/των λογαριασμού/ων του πελάτη. 

1.21. Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και μοναδική 

δικαιοδοσία έχουν τα νόμιμα δικαστήρια της και/ή οποιαδήποτε κρατική επιτροπή ή υπηρεσία έχει κατά νόμο 

την αρμοδιότητα για επίλυση διαφορών ή για την τήρηση της διαδικασίας επίλυσης παραπόνων που 

προκύπτουν από ή σε σχέση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει 

μεταξύ του  Οργανισμού  Χρηματοδοτήσεως Στέγης   και του Χρεώστη συνεπεία της εφαρμογής ή/και της 
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εκτέλεσης των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δύναται να παραπεμφθεί σε Διαιτησία στην Κύπρο, 

σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 

1.22. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης  θα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα μέτρα για συμμόρφωση με τον 

περί Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο, 

όπως εκάστοτε τροποποιείται, όπως, επίσης, και με τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου. 

1.23. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης  δεν θα ευθύνεται για οποιανδήποτε ζημιά ή απώλεια που πιθανόν 

να υποστεί ο πελάτης ως αποτέλεσμα της αδυναμίας, παρεμπόδισης ή καθυστέρησης στην εκπλήρωση όλων ή 

μέρους των υποχρεώσεων του, σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, αν η αδυναμία, 

παρεμπόδιση ή καθυστέρηση προέκυψε από ασυνήθεις και απρόβλεπτες συνθήκες πέραν του ελέγχου του 

Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης και των οποίων οι συνέπειες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν παρ’ 

όλες τις προσπάθειες για το αντίθετο. Τέτοιες συνθήκες δυνατόν να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, σε 

ανωτέρα βία, εγκληματική ενέργεια, φωτιά, πλημμύρα και μη διαθεσιμότητα πηγών ενέργειας. 

1.24. Όλοι οι όροι των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα ερμηνεύονται και εκφράζονται με τέτοιο τρόπο ώστε, 

όπου αρμόζει, ο ενικός αριθμός να περιλαμβάνει και τον πληθυντικό.  

 

Επιπλέον, οποιαδήποτε αναφορά, εντός των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, στο αρσενικό γένος θα 

περιλαμβάνει και το θηλυκό γένος. 

1.25. Κάθε ειδοποίηση που έχει σχέση με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις θα παρέχεται στον πελάτη με 

συνηθισμένο ταχυδρομείο ή ιδιόχειρα στη διεύθυνση αλληλογραφίας που έχει δηλώσει στο έντυπο 

«Δήλωση/Αλλαγή Στοιχείων Φυσικού/Νομικού Προσώπου» ή σε οποιαδήποτε άλλη διεύθυνση που θα δοθεί 

στο μέλλον γραπτώς από τον πελάτη, σύμφωνα  με τις πρόνοιες της παραγράφου 1.15 πιο πάνω. 

1.26. Κοινοί Λογαριασμοί: 

1.26.1. Οι Κοινοί Λογαριασμοί χωρίζονται σε διαζευκτικούς κοινούς λογαριασμούς (Α ή/και Β ή/και…) και σε 

συμπλεκτικούς κοινούς λογαριασμούς (Α και Β και …).  

1.26.2. Κάθε πληροφορία καθώς επίσης και κάθε ειδοποίηση δυνάμει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα 

αποστέλλεται στη διεύθυνση η οποία έχει καθοριστεί ως διεύθυνση αλληλογραφίας, σύμφωνα με τη 

«Δήλωση/Αλλαγή Στοιχείων Φυσικού/Νομικού Προσώπου» ή σε οποιανδήποτε άλλη διεύθυνση που θα δοθεί 

στο μέλλον γραπτώς από τον πελάτη και θα θεωρείται ότι έχει αποσταλεί σε όλα τα πρόσωπα στα ονόματα 

των οποίων έχει ανοιχτεί ο λογαριασμός. 

1.26.3. Όλοι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα δεσμεύουν έκαστο των προσώπων στα ονόματα των οποίων 

έχει ανοιχτεί ο λογαριασμός με τον ίδιο τρόπο και στην ίδια έκταση, προσωπικά και αλληλέγγυα. 

1.26.4. Διαζευκτικός Κοινός Λογαριασμός: 

1.26.4.1. Στην περίπτωση διαζευκτικού κοινού λογαριασμού ο οποίος διατηρείται στο όνομα δύο ή περισσοτέρων 

προσώπων και η τελευταία εξουσιοδότηση που έχει δοθεί στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης 

είναι να δέχεται οδηγίες και/ή εντολές από οποιοδήποτε/οποιαδήποτε από αυτά, τότε,  ο Οργανισμός 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης θα ενεργεί με βάση τις εν λόγω οδηγίες/εντολές, χωρίς να απαιτείται η 

συγκατάθεση των υπολοίπων προσώπων στα ονόματα των οποίων έχει ανοιχτεί ο εν λόγω λογαριασμός, 

εκτός αν πρόκειται για δέσμευση λογαριασμού προς παροχή πιστωτικών διευκολύνσεων ή εξόφληση 

κατάθεσης προθεσμίας πριν την ημερομηνία λήξης της, οπόταν και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται η 

συγκατάθεση όλων των συνδικαιούχων. 

1.26.4.2. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης   έχει το δικαίωμα να προβαίνει σε συμψηφισμό 

οποιουδήποτε υπολοίπου βρίσκεται σε πίστη του λογαριασμού με οποιοδήποτε χρέος ή υποχρέωση 

οποιουδήποτε/οποιωνδήποτε προσώπου/προσώπων μαζί ή ξεχωριστά στον Οργανισμό 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης. 
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1.26.4.3. Στην περίπτωση θανάτου οιουδήποτε εκ των συνδικαιούχων Διαζευκτικού Κοινού Λογαριασμού, το 

υπόλοιπο του λογαριασμού περιέρχεται στον/στους  επιζώντα/επιζώντες συνδικαιούχο/συνδικαιούχους. 

1.26.4.4. Στην περίπτωση Διαζευκτικού Λογαριασμού, εάν οποιοδήποτε εκ των προσώπων στα ονόματα  

            των οποίων έχει ανοιχτεί ο λογαριασμός αποβιώσει, τότε οποιοδήποτε/οποιαδήποτε  πιστωτικό/ά  υπόλοιπο/α       

            στο λογαριασμό παγοποιούνται από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης εις πίστη των επιζώντων, για  

            ικανοποίηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης  τα οποία δυνατόν να  

            υπάρχουν σε  σχέση με  το/τα υπόλοιπο/α  που απορρέουν από οποιαδήποτε δικαιώματα επίσχεσης,     

            επιβάρυνσης, ενεχυρίασης, συμψηφισμού, ανταπαίτησης ή από οποιονδήποτε άλλο λόγο εν σχέση προς τον  

            αποβιώσαντα. Ταυτόχρονα, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης  δικαιούται  να προβεί σε οποιοδήποτε  

            διάβημα σε σχέση με  το/τα εν λόγω  υπόλοιπο/α  σε περίπτωση που θα υποβληθεί οποιαδήποτε νόμιμη  

            απαίτηση από τρίτο πρόσωπο,  εκτός  των  επιζώντων συνδικαιούχων του/των λογαριασμού/σμών . Σε κάθε  

            περίπτωση ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης έχει το απόλυτο δικαίωμα προτού  προβεί στα πιο  

            πάνω, να απαιτεί την προσαγωγή  πιστοποιητικού από  οποιανδήποτε αρμόδια Αρχή το οποίο να επιτρέπει τη  

            σχετική πράξη. Επίσης ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης εξουσιοδοτείται από τους συνδικαιούχους  

            να δίνει οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικές με το λογαριασμό/ούς σε οποιοδήποτε νομίμως  

            εξουσιοδοτημένο προς τούτο Νομικό  ή Φυσικό Πρόσωπο.               

1.26.5. Συμπλεκτικός Κοινός Λογαριασμός 

1.26.5.1. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης θα ενεργεί στη βάση οδηγιών/εντολών που θα δίνονται  

ταυτόχρονα από όλα τα πρόσωπα στα ονόματα των οποίων έχει ανοιχτεί ο εν λόγω λογαριασμός. 

1.26.5.2. Εάν οποιοδήποτε εκ των προσώπων στα ονόματα των οποίων έχει ανοιχτεί ο λογαριασμός αποβιώσει,  

τότε ο λογαριασμός θα παγοποιείται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαχείρισης κληρονομιών   

αποθανόντων προσώπων. Ανάληψη οποιουδήποτε ποσού θα επιτρέπεται μόνο αφού συνυπογράψουν ο/οι   

επιζώντας/ντες συνδικαιούχοι στο λογαριασμό μαζί με τον διαχειριστή της περιουσίας του αποβιώσαντος.  

1.27. Αδρανείς Λογαριασμοί 

      Λογαριασμοί που δεν παρουσιάζουν κίνηση, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του Οργανισμού   

       Χρηματοδοτήσεως Στέγης,  θα χρεώνονται με δικαιώματα τήρησης λογαριασμών, όπως αναφέρονται στους  

       Πίνακες Χρεώσεων και  Δικαιωμάτων του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης  οι οποίοι δημοσιεύονται  

       στην επίσημη ιστοσελίδα του.  

 

 

2. Λογαριασμοί   Όψεως και Ταμιευτηρίου 

2.1. Τοκοφόροι αποταμιευτικοί  λογαριασμοί οι οποίοι επιτρέπουν στον πελάτη άμεση ανάληψη χωρίς 

προειδοποίηση.  

2.2. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, επί του παρόντος, καθορίζει ελάχιστο ποσό κατάθεσης κατά το 

άνοιγμα Λογαριασμού Όψεως και Ταμιευτηρίου, ύψους  €10,00.  

          

2.3. Οι λογαριασμοί  φέρουν πιστωτικό επιτόκιο επί του ημερήσιου υπολοίπου, σύμφωνα με τον Πίνακα 

Καταθετικών Επιτοκίων του  Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης,  ο οποίος δημοσιεύεται στην επίσημη 

ιστοσελίδα του. Ο τόκος πιστώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους ή κατά το κλείσιμο του 

λογαριασμού. Για υπόλοιπα μικρότερα των €20,00 δεν θα υπολογίζεται τόκος. Επίσης στις περιπτώσεις που ο  

υπολογισθείς τόκος ανέρχεται σε ποσό μικρότερο από €1,00,  δεν θα κεφαλαιοποιείται.  

2.4. Επιταγές που κατατίθενται στους  λογαριασμούς γίνονται δεκτές από τον  Οργανισμό  Χρηματοδοτήσεως 

Στέγης  με επιφύλαξη και μέχρι την τελική τους εκκαθάριση και σύμφωνα με τους κανόνες του Κυπριακού 

Γραφείου Συμψηφισμού ή άλλου Οργανισμού με τον οποίο ο  Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης  έχει 

συμβληθεί για την εκκαθάριση επιταγών. Ο πελάτης φέρει ευθύνη για το ποσό έκαστης επιταγής. Ο 

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης   δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση αποδοχής για κατάθεση επιταγής της 

οποίας τα στοιχεία έχουν παραποιηθεί.  
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2.5. Στην περίπτωση που οποιαδήποτε επιταγή που κατατέθηκε ή οποιοδήποτε εισερχόμενο έμβασμα επιστραφεί 

χωρίς να πληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης  δύναται να χρεώσει το 

ποσό το οποίο προηγουμένως πιστώθηκε στο λογαριασμό (λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε διακυμάνσεις 

στις τιμές συναλλάγματος όπου είναι σχετικό)  μαζί με τόκο από την ημερομηνία πίστωσης του λογαριασμού. 

2.6. Σε όλες τις περιπτώσεις πίστωσης του λογαριασμού του, ο πελάτης αποδέχεται ότι, το διαθέσιμο υπόλοιπο του 

λογαριασμού θα ενημερώνεται σε εύλογο διάστημα και εν πάση περιπτώσει κατά την ημερομηνία αξίας της 

πίστωσης. 

2.7. Ο πελάτης υποχρεούται να διατηρεί ανά πάσα στιγμή πιστωτικό υπόλοιπο στους Λογαριασμούς  Όψεως και 

Ταμιευτηρίου του. 

3. Τρεχούμενος Λογαριασμός 

3.1. Τοκοφόρος λογαριασμός που επιτρέπει στον πελάτη άμεση ανάληψη χωρίς προειδοποίηση και δυνατό να 

συνοδεύεται από Βιβλιάριο Επιταγών. O Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης    δύναται να αρνηθεί να 

παρέχει στον πελάτη Βιβλιάριο Επιταγών εφόσον αντίκειται σε νομοθεσία ή απόφαση αρμόδιας αρχής ή εάν, 

κατά την κρίση του, συντρέχει περίπτωση κακής χρήσης του Βιβλιαρίου Επιταγών εκ μέρους του πελάτη. 

3.2. Η λειτουργία του λογαριασμού διέπεται από τις κοινές οδηγίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και την 

εκάστοτε πολιτική του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης αναφορικά με το άνοιγμα και λειτουργία 

τρεχούμενων λογαριασμών, του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών για εκδότες ακάλυπτων επιταγών και άλλα 

συναφή θέματα. Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερωθεί δεόντως για τις πρόνοιες των οδηγιών 

αυτών. 

3.3. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης καθορίζει ελάχιστο ποσό κατάθεσης κατά το άνοιγμα Τρεχούμενου 

Λογαριασμού το οποίο σήμερα ανέρχεται σε €10,00. 

3.4. Ο λογαριασμός  φέρει  πιστωτικό επιτόκιο επί του ημερήσιου υπολοίπου, σύμφωνα με τον Πίνακα 

Καταθετικών Επιτοκίων του  Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης,  ο οποίος δημοσιεύεται στην επίσημη 

ιστοσελίδα του. Ο τόκος πιστώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους ή κατά το κλείσιμο του 

λογαριασμού. Για υπόλοιπα μικρότερα των €1.000,00 δεν θα υπολογίζεται τόκος. Επίσης στις περιπτώσεις που 

ο  υπολογισθείς τόκος ανέρχεται σε ποσό μικρότερο από €1,00,  δεν θα κεφαλαιοποιείται.  

3.5. Ο λογαριασμός θα χρεώνεται με δικαιώματα τήρησης, λειτουργικά έξοδα και άλλα έξοδα / χρεώσεις / 

δικαιώματα που σχετίζονται με τις προσφερόμενες υπηρεσίες, σύμφωνα με τους Πίνακες Χρεώσεων και 

Δικαιωμάτων του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης.    

3.6. Επιταγές που κατατίθενται στο λογαριασμό γίνονται δεκτές από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης με 

επιφύλαξη και μέχρι την τελική τους εκκαθάριση και σύμφωνα με τους κανόνες του Κυπριακού Γραφείου 

Συμψηφισμού ή άλλου Οργανισμού με τον οποίο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης έχει συμβληθεί για 

την εκκαθάριση επιταγών. Ο πελάτης φέρει ευθύνη για το ποσό έκαστης επιταγής. Ο Οργανισμός 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση αποδοχής για κατάθεση επιταγής της οποίας τα 

στοιχεία έχουν παραποιηθεί.  

3.7. Στην περίπτωση που οποιαδήποτε επιταγή που κατατέθηκε ή οποιοδήποτε εισερχόμενο έμβασμα επιστραφεί 

χωρίς να πληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης  δύναται να χρεώσει το 

ποσό το οποίο προηγουμένως πιστώθηκε στο λογαριασμό (λαμβάνοντας υπόψη οποιεσδήποτε διακυμάνσεις 

στις τιμές συναλλάγματος όπου είναι σχετικό)  μαζί με τόκο από την ημερομηνία πίστωσης του λογαριασμού. 

3.8. Σε όλες τις περιπτώσεις πίστωσης του λογαριασμού του ο πελάτης αποδέχεται ότι το διαθέσιμο υπόλοιπο του 

λογαριασμού θα ενημερώνεται σε εύλογο διάστημα εντός της ημέρας και εν πάση περιπτώσει κατά την 

ημερομηνία αξίας της πίστωσης. 
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3.9.  Με την παράδοση του Βιβλιαρίου Επιταγών από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης   στον πελάτη, ο 

τελευταίος υποχρεούται να βεβαιωθεί ότι παρέλαβε το ορθό Βιβλιάριο Επιταγών με τις ορθές πληροφορίες και 

αριθμό φύλλων. 

3.10. Ο πελάτης έχει την ευθύνη της ασφαλούς φύλαξης του Βιβλιαρίου Επιταγών που θα του παραδοθεί από τον 

Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή κλοπής του, οφείλει να 

ειδοποιήσει τηλεφωνικά και χωρίς καθυστέρηση το Κατάστημα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης 

στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συμπληρώσει το έντυπο «Δήλωση Απώλειας, 

Καταστροφής ή Κλοπής Βιβλιαρίου Επιταγών»  και να το παραδώσει στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως 

Στέγης. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης πριν λάβει την ειδοποίηση αυτή, δεν θα ευθύνεται για 

οποιανδήποτε πληρωμή που θα κάνει με βάση το απωλεσθέν Βιβλιάριο Επιταγών ή/και με βάση πλαστά 

στοιχεία ταυτότητας του πελάτη ή/και πλαστή υπογραφή του πελάτη, ακόμη και εάν η μη ειδοποίηση προς τον  

Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης   δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του πελάτη.    

3.11. Ο πελάτης υποχρεούται να επιστρέψει το/τα Βιβλιάριο/α Επιταγών του στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως 

Στέγης κατά το κλείσιμο του λογαριασμού ή καθ’ οιανδήποτε στιγμή του ζητηθεί από τον Οργανισμό 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης.    

3.12. Σε περίπτωση που o Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ζητήσει την επιστροφή του/των Βιβλιαρίου/ων 

Επιταγών ο πελάτης, ή άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, οφείλει να το παραδώσει το αργότερο 

εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της ειδοποίησης. Μη παράδοση του/τους 

αποτελεί ποινικό αδίκημα. 

3.13. Ο πελάτης αναλαμβάνει να συμπληρώνει προσεκτικά τις επιταγές με τρόπο που θα καθιστά οποιανδήποτε μη 

εξουσιοδοτημένη αλλοίωση ή τροποποίησή τους εύκολα αναγνωρίσιμη. Κάθε αλλαγή θα πρέπει να 

επιβεβαιώνεται με την πλήρη υπογραφή του πελάτη. 

3.14. Ο πελάτης αναλαμβάνει να μην εκδίδει μεταχρονολογημένες επιταγές. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως 

Στέγης δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση πληρωμής μεταχρονολογημένων επιταγών που παρουσιάστηκαν. 

3.15. Ο πελάτης αναλαμβάνει να μην εκδίδει ακάλυπτες επιταγές και αναγνωρίζει ότι σε τέτοια περίπτωση τα 

στοιχεία του θα υποβάλλονται από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης  στη Διαχειριστική Επιτροπή 

του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ). 

3.16. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης  αναλαμβάνει να πληρώνει έγκυρες επιταγές που ο πελάτης 

εκδίδει από το βιβλιάριο επιταγών  που προμηθεύεται από τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης , με τον 

τρόπο και τον τύπο που ζητά Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, και νοουμένου ότι το ποσό τους 

καλύπτεται από το διαθέσιμο υπόλοιπο του λογαριασμού. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης   δεν έχει 

υποχρέωση να επιβεβαιώσει την ταυτότητα του δικαιούχου έγκυρης επιταγής που παρουσιάστηκε για πληρωμή. 

Επιταγή που φέρει ημερομηνία έκδοσης που προηγείται κατά έξι  (6) μήνες της ημερομηνίας παρουσίασης, 

θεωρείται ληγμένη και ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης θα αρνηθεί την πληρωμή της. 

3.17. Ο πελάτης υποχρεούται να διατηρεί ανά πάσα στιγμή πιστωτικό υπόλοιπο στο λογαριασμό του ή, σε 

περίπτωση που ο  Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης έχει συμφωνήσει για την παραχώρηση ορίου 

πίστωσης στο λογαριασμό του, να διατηρεί το υπόλοιπο του λογαριασμού εντός του παραχωρηθέντος ορίου 

του. Όριο πίστωσης δυνατό να παραχωρηθεί δυνάμει ξεχωριστής έγγραφης συμφωνίας μεταξύ του Οργανισμού 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης  και του πελάτη.  Σε αυτή την περίπτωση, ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως 

Στέγης θα επιβάλλει χρεωστικό τόκο και άλλες επιβαρύνσεις, όπως αναφέρονται στον Πίνακα Επιτοκίων ή/και 

στους  Πίνακες Χρεώσεων και Δικαιωμάτων τoυ. Ο χρεωστικός τόκος θα κεφαλαιοποιείται την 31η 

Δεκεμβρίου έκαστου έτους. 

3.18. Ο πελάτης οφείλει να πληρώσει στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης τυχόν χρεωστικό υπόλοιπο μαζί 

με τους οφειλόμενους τόκους κατά το κλείσιμο του λογαριασμού.  

3.19. Ο πελάτης αναλαμβάνει να υποβάλει γραπτώς στο Κατάστημα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης,  

στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός, οδηγίες για ανάκληση πληρωμής επιταγής (stop payment) σε ειδικό προς το 

σκοπό αυτό έντυπο του Οργανισμού. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης αναλαμβάνει να ακολουθήσει 
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τις οδηγίες του πελάτη, νοουμένου ότι αυτές έχουν υποβληθεί εντός του ωραρίου εξυπηρέτησης πελατών του 

και νοουμένου ότι η επιταγή δεν έχει ήδη πληρωθεί. Ο πελάτης αναλαμβάνει να ειδοποιήσει γραπτώς τον 

Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης σε περίπτωση που επιθυμεί ακύρωση προηγούμενης εντολής του για 

ανάκληση πληρωμής επιταγής, συμπληρώνοντας και πάλι το ειδικό προς τούτο έντυπο του Οργανισμού.  

3.20.  Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης δύναται, κατά την κρίση του, να καταστρέψει οποιεσδήποτε 

επιταγές ή άλλα έγγραφα σχετικά με το λογαριασμό, κατά τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα 

νομοθεσία. 

3.21. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει, οποτεδήποτε, πλήρη 

αποπληρωμή τυχόν χρεωστικού υπολοίπου, πλέον τόκους και έξοδα όπως προνοούνται στους Πίνακες 

Χρεώσεων και Δικαιωμάτων του.  

3.22. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης  δύναται να αρνηθεί να διεκπεραιώσει οποιεσδήποτε οδηγίες του 

πελάτη οι οποίες δυνατό να έχουν ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του διαθέσιμου υπολοίπου ή του 

παραχωρηθέντος ορίου πίστωσης του λογαριασμού του πελάτη ή/και είναι έκδηλα παράνομες ή/και έχουν δοθεί 

κατά παράβαση του Κυπριακού ή του Κοινοτικού Δικαίου.  

3.23. Στην περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων της μίας οδηγιών και η εκτέλεση οποιασδήποτε εξ’ αυτών δεν είναι 

δυνατή λόγω του ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του διαθέσιμου υπολοίπου ή του παραχωρηθέντος 

ορίου πίστωσης του λογαριασμού του πελάτη, ο  Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης διατηρεί το δικαίωμα 

να εκτελέσει, κατά την κρίση του, οποιανδήποτε εκ των εν λόγω οδηγιών με οποιανδήποτε σειρά.  

4. Λογαριασμός Προειδοποιήσεως  

4.1. Τοκοφόρος Καταθετικός Λογαριασμός διαφόρων τύπων (7ήμερος, 30ήμερος, κ.λ.π), ο οποίος φέρει επιτόκιο 

ανάλογα με την περίοδο της απαιτούμενης προειδοποιήσεως.  

4.2. Ο λογαριασμός φέρει πιστωτικό επιτόκιο επί του ημερησίου υπολοίπου, σύμφωνα με τον Πίνακα Καταθετικών 

Επιτοκίων του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ο οποίος δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του. Ο 

τόκος πιστώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους ή κατά το κλείσιμο του λογαριασμού. Για υπόλοιπα 

μικρότερα των €20,00 δεν θα υπολογίζεται τόκος. Επίσης στις περιπτώσεις που ο  υπολογισθείς τόκος 

ανέρχεται σε ποσό μικρότερο από €1,00, δεν θα κεφαλαιοποιείται. 

4.3. Αναλήψεις από το λογαριασμό δύναται να πραγματοποιηθούν μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης 

προειδοποίησης του πελάτη προς τον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης  ανάλογα με τον τύπο του 

λογαριασμού (7ήμερος, 30ήμερος, κ.λ.π). Στην περίπτωση που απαιτηθεί ανάληψη χωρίς την ανάλογη 

προειδοποίηση το Τραπεζικό Σύστημα SBA θα αποκόπτει αυτόματα τους αντίστοιχους τόκους για την ανάλογη 

χρονική περίοδο της οφειλόμενης προειδοποίησης.  

 
4.4. Επίσης ισχύουν οι ΄Οροι και Προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.4. μέχρι 2.7 πιο πάνω. 

 
5.  Λογαριασμός Σχεδίου αποταμίευσης 

5.1. Τοκοφόρος αποταμιευτικός  λογαριασμός ο οποίος επιτρέπει στον πελάτη άμεση ανάληψη χωρίς 

προειδοποίηση.  

 
5.2.   Ο λογαριασμός  φέρει πιστωτικό επιτόκιο επί του ημερησίου υπολοίπου, σύμφωνα με τον Πίνακα  

Καταθετικών  Επιτοκίων του  Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης  ο οποίος δημοσιεύεται στην επίσημη 

ιστοσελίδα του. Ο τόκος πιστώνεται κατά την 31η Δεκεμβρίου έκαστου έτους ή κατά το κλείσιμο του λογαριασμού. 

Για υπόλοιπα μικρότερα των €20,00 δεν θα υπολογίζεται τόκος. Επίσης στις περιπτώσεις που ο  υπολογισθείς τόκος 

ανέρχεται σε ποσό μικρότερο από €1,00, δεν θα  κεφαλαιοποιείται. 

 

 

5.3.  Επίσης ισχύουν οι ΄Οροι και Προϋποθέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.4. μέχρι 2.7 πιο πάνω.       
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6.  Λογαριασμός Κατάθεσης Προθεσμίας 

6.1. Οι λογαριασμοί Καταθέσεων Προθεσμίας είναι λογαριασμοί Αποταμιεύσεως και τα επιτόκια που φέρουν 

ποικίλουν ανάλογα με το ποσό ή/και την περίοδο της κατάθεσης, αναλόγως της εκάστοτε πολιτικής του Οργανισμού 

Χρηματοδοτήσεως Στέγης. 

6.2. Ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης  καθορίζει ελάχιστο ποσό κατάθεσης κατά το άνοιγμα Λογαριασμού 

Κατάθεσης  Προθεσμίας το οποίο σήμερα ανέρχεται σε €500,00. 

6.3. Κατά το άνοιγμα λογαριασμού κατάθεσης προθεσμίας θα δίδεται στο Πελάτη Πιστοποιητικό Εμπρόθεσμης  

Κατάθεσης.  

6.4. Κατά τη λήξη της, η Κατάθεση Προθεσμίας θα ανανεώνεται αυτόματα με βάση τους όρους και προϋποθέσεις 

που αναγράφονται στο Πιστοποιητικό Εμπρόθεσμης  Κατάθεσης, εκτός εάν δοθούν διαφορετικές γραπτές  οδηγίες 

από τον πελάτη υπογραμμένες από όλους τους συνδικαιούχους στον λογαριασμό της  Κατάθεσης Προθεσμίας, , πριν 

την λήξη της.  

6.5. Η Κατάθεση Προθεσμίας θα φέρει πιστωτικό επιτόκιο σύμφωνα με τον Πίνακα Καταθετικών Επιτοκίων του 

Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ο οποίος δημοσιεύεται στην επίσημη ιστοσελίδα του. Ο τόκος θα 

πιστώνεται στη λήξη της περιόδου της κατάθεσης προθεσμίας.  

 

6.6. Διακοπή Κατάθεσης Προθεσμίας κατά κανόνα δεν επιτρέπεται. Σε περίπτωση που η εκάστοτε πολιτική του 

Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης ή/και  της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου το επιτρέπουν, θα απαιτούνται 

οι υπογραφές όλων των συνδικαιούχων στην κατάθεση και το επιτόκιο αυτής θα είναι εκείνο που θα καθορίζει η εν 

λόγω εκάστοτε πολιτική του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης. 

 
 


