
Απλά, Ξεκάθαρα, Ειλικρινά. Nαι.

Ξεκάθαρα και χωρίς ερωτηματικά, παρέχουμε

ΣΧΈΔΙΑ ΔΑΝΈΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
για τις βασικές ανάγκες των κυπριακών νοικοκυριών

ΣΤΈΓΑΣΤΙΚΟ 
ΣΧΈΔΙΟ

Το Στεγαστικό Σχέδιο Δανειοδότησης
«ΠΑΜΈ ΣΠΙΤΙ» καλύπτει τις χρηματοδοτικές 
ανάγκες των νοικοκυριών για την απόκτηση 
ανακαίνιση κατοικίας και για την αγορά 
οικιστικού οικοπέδου.

Ο ρόλος του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης

είναι η χρηματοδότηση των βασικών αναγκών των 

νοικοκυριών.

Ο Οργανισμός προσφέρει στεγαστικά δάνεια, δάνεια για 

σπουδές, οικιακό εξοπλισμό και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

Επιπρόσθετα, με σκοπό να διευκολύνει τις καθημερινές 

συναλλαγές των νοικοκυριών, ο Οργανισμός προσφέρει και 

τρεχούμενους λογαριασμούς με όριο παρατραβήγματος.

Το Σχέδιο «ΟΙΚΟΣΚΈΥΗ»
χρηματοδοτεί την αγορά κάθε είδους εξοπλισμού 
κατοικίας (επίπλωση, ηλεκτρικά είδη κλπ). 

Τα Ειδικά Σχέδια Χρηματοδότησης «ΠΡΑΣΙΝΑ ΔΑΝΈΙΑ» 
παρέχονται στο πλαίσιο της πολιτικής του Οργανισμού για την 
Πράσινη Ανάπτυξη της Κύπρου που συμβάλλει στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των νοικοκυριών. 
Τα δάνεια παραχωρούνται με πολύ ευνοϊκούς όρους  και καλύπτουν τις 
χρηματοδοτικές ανάγκες των νοικοκυριών για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών 
και εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού συστήματος. 



Το Σχέδιο «ΠΑΜΈ ΣΠΟΥΔΈΣ»
χρηματοδοτεί σπουδές στην Κύπρο και στο εξωτερικό και 
περιλαμβάνει δίδακτρα, έξοδα διαμονής, έξοδα διαβίωσης 
και λοιπά έξοδα σπουδών (μεταφορικά, βιβλία, ηλεκτρονικό 
υπολογιστή κ.λ.π.).

ΣΧΈΔΙΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ  
ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Σχέδιο «ΥΓΈΙΑ»
καλύπτει τις χρηματοδοτικές ανάγκες των
νοικοκυριών για αντιμετώπιση ιατροφαρμακευτικών
εξόδων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. 

Το Σχέδιο αυτό διευκολύνει τις καθημερινές 
συναλλαγές των πελατών του Οργανισμού με 
την παραχώρηση ορίου παρατραβήγματος σε 
τρεχούμενο λογαριασμό.

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΈΑ ΔΑΝΈΙΑ:

8000 0030

Σημείωση: 
1.  Ο Οργανισμός διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιαδήποτε αίτηση κατά την κρίση του και να 

αποσύρει ή και τροποποιήσει τα Σχέδια ανά πάσα στιγμή.
2.  Σε περίπτωση που δεν τηρείτε το πρόγραμμα αποπληρωμής του δανείου σας, υπάρχει κίνδυνος 

απώλειας της ακίνητης ιδιοκτησίας ή άλλης εξασφάλισης του δανείου.
3.  Έχετε δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πίστωσης εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη σύναψη 

της νοουμένου ότι δεν έχει εκταμιευτεί οποιοδήποτε ποσό το οποίο αποτελεί αντικείμενο της σύμβασης.

Περισσότερες πληροφορίες και Έντυπα Αιτήσεων Δανείων μπορείτε να εξασφαλίσετε 

από την Ιστοσελίδα του Οργανισμού www.hfc.com.cy ή/και από τα κατά τόπους 

Καταστήματα του Οργανισμού:

Λευκωσία:                    Γωνία Προδρόμου/Λεύκωνος 2                    Τηλ: 22-503333

Λεμεσός:                     Βασιλέως Κων/νου 74Α                               Τηλ: 25-855100

Λάρνακα:                     Πηλίου 11-13, Quality Towers A                    Τηλ: 24-204800

Πάφος:                        Αγίου Σπυρίδωνα 23                                  Τηλ: 26-522730

Παραλίμνι:                   1ης Απριλίου 162                                        Τηλ: 23-202600

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης www.hfc.com.cy


