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Σε συνέχεια της ανακοίνωσης με ημερομηνία 11 Απριλίου 2016 και μετά 
την επιτυχή κατάληξη των προβλημάτων που είχαν αναφυεί με το προσωπικό 
της FBME, η Διαχειριστική Επιτροπή του Συστήματος Εγγύησης των 
Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων («ΣΕΚ») 
ανακοινώνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης των δηλώσεων στοιχείων και 
εγγράφων που τις συνοδεύουν, καθώς και η ταυτοποίηση των καταθετών 
δικαιούχων θα ξεκινήσει από αρμοδίως εξουσιοδοτημένα άτομα στα γραφεία 
της FBME στη Λεωφόρο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ, Αρ. 90, Λευκωσία, 
Κύπρος, στις 15 Ιουνίου 2016. Σημειώνεται ότι αυτή η διαδικασία είναι η 
προβλεπόμενη, σύμφωνα και με την ανακοίνωση της Διαχειριστικής Επιτροπής 
για την ενεργοποίηση της διαδικασίας καταβολής αποζημίωσης από το Ταμείο 
Εγγύησης Καταθέσεων Τραπεζών που εκδόθηκε στις 9 Απριλίου 2016.  

Καλούνται οι καταθέτες όπως από αύριο 15 Ιουνίου 2016 και μετέπειτα 
προσέρχονται κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες των τραπεζών, στα γραφεία 
της FBME για την υποβολή των πλήρως συμπληρωμένων Δηλώσεων 
Στοιχείων και των σχετικών εγγράφων που τις συνοδεύουν. Εφόσον οι 
καταθέτες λάβουν την πιστοποίηση μέσω της υπογραφής των 
εξουσιοδοτημένων από τον Ειδικό Διαχειριστή της FBME ατόμων στο Μέρος ΙΙΙ 
της Δήλωσης Στοιχείων, καλούνται όπως προσέρχονται στα γραφεία της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου στη Λεωφόρο Κέννεντυ 80 στη Λευκωσία, με 
όλα τα σχετικά έγγραφα για την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης των 
εγγράφων τους.  

Η πιο πάνω διαδικασία δεν χρειάζεται να γίνει για όσους καταθέτες έχουν 
υποβάλει τα στοιχεία τους στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου μέχρι σήμερα, 
14 Ιουνίου 2016.  

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις νομικών προσώπων, τις δηλώσεις 
στοιχείων θα πρέπει να τις υποβάλλουν είτε τα άτομα που έχουν 
εξουσιοδότηση διαχείρισης του συγκεκριμένου λογαριασμού στην FBME και 
ήδη βρίσκονται στο αρχείο της FBME ως τέτοια, είτε ο/οι πραγματικός/οί 
τελικός/οί δικαιούχος/οι του συγκεκριμένου λογαριασμού στην FBME (ultimate 
beneficial owner(s)) και το γεγονός αυτό να συνάδει με το σχετικό αρχείο της 
FBME. 

Οι ώρες εξυπηρέτησης του κοινού κατά τις εργάσιμες ημέρες των 
τραπεζών είναι: 
FBME: 09:00 μέχρι 13:00 
Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου: 08:00 μέχρι 13:00  
 
 
Λευκωσία, 14 Ιουνίου 2016 
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