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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΧΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ  

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ («ΣΕΚ») 

1. Ποιος είναι ο σκοπός του Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και 

Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων («ΣΕΚ»);  

Το Σύστημα Εγγύησης των Καταθέσεων και Εξυγίανσης Πιστωτικών και 

Άλλων Ιδρυμάτων (ΣΕΚ) συστάθηκε και λειτουργεί από το 2000. Σκοπός 

του ΣΕΚ είναι (α) η καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες πιστωτικών 

ιδρυμάτων («ΠΙ») τα οποία δεν είναι σε θέση να αποπληρώσουν τις 

καταθέσεις τους και (β) η χρηματοδότηση της εφαρμογής μέτρων 

εξυγίανσης σε ΠΙ.  

2. Το ΣΕΚ αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα; 

Ναι, το ΣΕΚ αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα δημοσίου δικαίου. 

3. Ποιος έχει την ευθύνη για τη διαχείριση των εργασιών του ΣΕK; 

Για την εξυπηρέτηση των σκοπών του ΣΕΚ, συστάθηκε πενταμελής 

Διαχειριστική Επιτροπή η οποία αποτελείται από μέλη του προσωπικού του 

Υπουργείου Οικονομικών και της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.  

Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής είναι εκ της θέσεως του ο εκάστοτε 

Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας. Tα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της 

Διαχειριστικής Επιτροπής διορίζονται από το Διοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας και περιλαμβάνουν δύο υπαλλήλους της Κεντρικής Τράπεζας και 

δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών. Οι δύο τελευταίοι 

προτείνονται από τον Υπουργό Οικονομικών.  

Η Κεντρική Τράπεζα παρέχει διοικητική και τεχνική υποστήριξη στο ΣΕΚ και 

λόγω αυτού, η διαχείριση των εργασιών του ΣΕΚ γίνεται από τα γραφεία της 

Κεντρικής Τράπεζας στη Λευκωσία. 

4. Ποια πιστωτικά ιδρύματα («ΠΙ») συμμετέχουν στο ΣΕΚ; 

Στο ΣΕΚ συμμετέχουν όλα τα ΠΙ που συστάθηκαν στη Δημοκρατία, 

περιλαμβανομένων θυγατρικών που ανήκουν σε πιστωτικά ιδρύματα που 

συστάθηκαν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες, 

υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων από τρίτες χώρες και ο 

Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης. Ο κατάλογος των σχετικών ΠΙ 

βρίσκεται αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας στην 

ακόλουθη διεύθυνση: 
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https://www.centralbank.cy/el/deposit-guarantee-investors-

compensation-schemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-

and-other-institutions-scheme/payment-of-contribution-to-dgs 

5. Καλύπτει το ΣΕΚ καταθέσεις υποκαταστημάτων πιστωτικών 

ιδρυμάτων των οποίων η έδρα είναι σε χώρα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΕ); 

Τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων των οποίων η έδρα είναι σε 

χώρα της ΕΕ δεν συμμετέχουν στο ΣΕΚ, εφόσον συμμετέχουν υποχρεωτικά 

στο σύστημα εγγύησης των καταθέσεων της χώρας όπου βρίσκεται η έδρα 

τους. 

6.  Από πού προέρχονται τα κεφάλαια του ΣΕΚ;  

Τα κεφάλαια του ΣΕΚ προέρχονται κατά κύριο λόγο από εισφορές των ΠΙ. 

Έχει τροχοδρομηθεί πρόγραμμα εισφορών από τα ΠΙ, το οποίο τέθηκε σε 

εφαρμογή από το Μάρτιο του 2020. Σύμφωνα με το τρέχον πρόγραμμα 

εισφορών, τα ΠΙ που συμμετέχουν στο ΣΕΚ θα κληθούν να καταβάλουν 

εισφορές σε 9 δόσεις ανά εξάμηνη περίοδο μέχρι την 3η Ιουλίου του 2024, 

οπότε είναι και η προθεσμία που έχει τεθεί στη νομοθεσία για να επιτευχθεί 

το επίπεδο-στόχος του 0,8% επί των καλυπτόμενων καταθέσεων.  

7. Τι προβλέπεται σε περίπτωση που τα ρευστά διαθέσιμά του ΣΕΚ δεν 

επαρκούν για την καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες ΠΙ; 

 Τα ΠΙ καταβάλλουν έκτακτες εισφορές, οι οποίες ωστόσο δεν υπερβαίνουν 

το 0,5% των καλυπτόμενων καταθέσεων εκάστου ΠΙ ανά ημερολογιακό 

έτος, εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων, και εφόσον προηγουμένως ληφθεί η 

συγκατάθεση της Κεντρικής Τράπεζας επί του θέματος. 

Υπάρχουν, όμως και εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης του ΣΕΚ οι 

οποίες προέρχονται από τα ακόλουθα:  

  
(α) δάνεια ή άλλους τύπους στήριξης από ιδρύματα, χρηματοοικονομικά  

ιδρύματα ή άλλα τρίτα μέρη,  
 
(β)  ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων ή επενδύσεων. 
 

Στην εσχάτη περίπτωση κατά την οποία καμία από τις πιο πάνω πηγές 
χρηματοδότησης δεν επαρκεί για τη συγκέντρωση των ποσών που 
απαιτούνται για την καταβολή αποζημίωσης σε καταθέτες, ενεργοποιείται 
πρόνοια στον περί της Αναδιάρθρωσης Χρηματοοικονομικών 
Οργανισμών Νόμο (Ν. 200(Ι)/2011), σύμφωνα με την οποία, το Υπουργικό 
Συμβούλιο δύναται να παράσχει στήριξη μέσω κυβερνητικών δανείων ή 
εγγυήσεων ή χορηγίας στο ΣΕΚ για την εκπλήρωση της αποστολής του. 

 

https://www.centralbank.cy/el/deposit-guarantee-investors-compensation-schemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-and-other-institutions-scheme/payment-of-contribution-to-dgs
https://www.centralbank.cy/el/deposit-guarantee-investors-compensation-schemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-and-other-institutions-scheme/payment-of-contribution-to-dgs
https://www.centralbank.cy/el/deposit-guarantee-investors-compensation-schemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-and-other-institutions-scheme/payment-of-contribution-to-dgs
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8. Πού τηρεί το ΣΕΚ τα ρευστά διαθέσιμά του; 

 Στο παρόν στάδιο το σύνολο των ρευστών διαθέσιμων του ΣΕΚ είναι 

κατατεθειμένο στην Κεντρική Τράπεζα. Η Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΕΚ, 

ωστόσο, δύναται να επενδύει μέρος των κεφαλαίων του ΣΕΚ σε άμεσα 

ρευστοποιήσιμα και χαμηλού κινδύνου στοιχεία ενεργητικού, 

διασφαλίζοντας ότι υπάρχουν άμεσα διαθέσιμοι πόροι και επαρκής 

διαφοροποίηση στις επενδύσεις, προκειμένου να μην επηρεάζεται η 

εξυπηρέτηση των σκοπών του ΣΕΚ. 

9. Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται ώστε να ενεργοποιηθεί το 

ΣΕΚ και να προχωρήσει σε καταβολή αποζημιώσεων σε καταθέτες ΠΙ; 

Το ΣΕΚ ενεργοποιείται όταν: 

(i) η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει διαπιστώσει και έχει ενημερώσει τη 
Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΕΚ ότι ένα ΠΙ δεν φαίνεται προς το παρόν 
ικανό να επιστρέψει ληξιπρόθεσμη και απαιτητή κατάθεση, για λόγους 
που έχουν άμεση σχέση με την οικονομική του κατάσταση, και κρίνει ότι 
δεν θα καταστεί ικανό προς τούτο στο προσεχές μέλλον, ή  

(i) έχει εκδοθεί διάταγμα από δικαστήριο της Δημοκρατίας για ειδική 
εκκαθάριση του ΠΙ, σύμφωνα με τον περί Εργασιών Πιστωτικών 
Ιδρυμάτων Νόμο, ή σε περίπτωση ΠΙ του οποίου η έδρα είναι άλλη από 
τη Δημοκρατία, έχει εκδοθεί αντίστοιχο διάταγμα από δικαστική αρχή της 
χώρας που αποτελεί την έδρα του. 

10. Έχει ενεργοποιηθεί το ΣΕΚ στο παρελθόν; 

 Το ΣΕΚ ενεργοποιήθηκε μία φορά και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2016 

για την FBME Bank Ltd – Cyprus Branch (“FBME”). Στην προκειμένη 

περίπτωση το ΣΕΚ πλήρωσε περίπου €83 εκατ. αποζημιώσεις στους 

καλυπτόμενους καταθέτες της FBME.  

11. Για σκοπούς του ΣΕΚ, τι αποτελεί κατάθεση; 

Κατάθεση σημαίνει πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει από κεφάλαια 

κατατεθειμένα σε λογαριασμό ή από μεταβατικές καταστάσεις απορρέουσες 

από συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές, και το οποίο το ΠΙ οφείλει να 

επιστρέψει βάσει των ισχυόντων νόμιμων και συμβατικών όρων, 

περιλαμβανομένων των καταθέσεων προθεσμίας και των καταθέσεων 

ταμιευτηρίου, αλλά εξαιρουμένου του πιστωτικού υπολοίπου, όταν: 

(α) η ύπαρξή του μπορεί να αποδειχθεί μόνο με χρηματοοικονομικά μέσα, 

όπως αυτά ορίζονται στον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και 

Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο, όπως διορθώθηκε, 

εκτός εάν πρόκειται για αποταμιευτικό προϊόν που βεβαιώνεται με 

πιστοποιητικό κατάθεσης στο όνομα συγκεκριμένου προσώπου και το 

οποίο υφίστατο κατά την 2α Ιουλίου 2014, 
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(β) το κεφάλαιό του δεν είναι επιστρεπτέο στο άρτιο, 

(γ) το κεφάλαιό του είναι επιστρεπτέο στο άρτιο μόνο δυνάμει ειδικής 

εγγύησης ή συμφωνίας που παρέχεται από το ΠΙ ή τρίτο μέρος. 

12.  Οι προπληρωμένες κάρτες (prepaid cards) θεωρούνται καταθέσεις; 

 Τα εισπραττόμενα ποσά από την τράπεζα για την έκδοση ηλεκτρονικού 

χρήματος δεν θεωρούνται καταθέσεις κατά την έννοια του ορισμού της 

κατάθεσης στον περί Συστήματος Εγγύησης των Καταθέσεων και 

Εξυγίανσης Πιστωτικών και Άλλων Ιδρυμάτων Νόμο.  

13. Η αποζημίωση καταθέσεων σε ξένα νομίσματα θα γίνει σε ξένο 

νόμισμα ή σε ευρώ; 

Οι αποζημιώσεις στην Κύπρο καταβάλλονται σε ευρώ, ανεξάρτητα από το 

νόμισμα στο οποίο τηρείται η κατάθεση.    

14. Ποιες καταθέσεις καλύπτονται από το ΣΕΚ (δηλαδή είναι επιλέξιμες); 

 Το ΣΕΚ καλύπτει καταθέσεις οι οποίες ανήκουν σε φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, καθώς και τους δεδουλευμένους τόκους μέχρι την ημερομηνία 

της λήξης της κατάθεσης ή την ημέρα που η κατάθεση κατέστη μη διαθέσιμη 

κατάθεση, οποιοδήποτε επέρχεται πρώτο. Όλες οι καταθέσεις φυσικών και 

νομικών προσώπων είναι επιλέξιμες εξαιρουμένων αυτών που 

αναφέρονται στην απάντηση στην ερώτηση 15. 

15. Ποιες καταθέσεις εξαιρούνται κάλυψης από το ΣΕΚ; 

 Εξαιρούνται από την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης από το ΣΕΚ τα 

ακόλουθα: 

 (α) καταθέσεις που γίνονται από άλλα ΠΙ στο όνομά τους και για ίδιο 

λογαριασμό 

 (β) τα ίδια κεφάλαια  

 (γ) καταθέσεις που απορρέουν από συναλλαγές σε σχέση με τις οποίες 

υπήρξε ποινική καταδίκη για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες  

 (δ) καταθέσεις χρηματοδοτικών ιδρυμάτων  

 (ε) καταθέσεις των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών  

 (στ) καταθέσεις των οποίων η ταυτότητα του κατόχου ουδέποτε έχει 

διαπιστωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Παρεμπόδισης και 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες 

Δραστηριότητες Νόμου, όταν αυτές καθίστανται μη διαθέσιμες 
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 (ζ)  καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των αντασφαλιστικών 

επιχειρήσεων 

 (η) καταθέσεις οργανισμών συλλογικών επενδύσεων 

 (θ) καταθέσεις συνταξιοδοτικών ταμείων, με εξαίρεση τα ταμεία που 

αναφέρονται στην απάντηση στην ερώτηση 16 πιο κάτω 

 (ι) καταθέσεις δημόσιων αρχών των οποίων ο ετήσιος προϋπολογισμός 

υπερβαίνει τις €500.000 

 (ια) πιστωτικοί τίτλοι εκδοθέντες από ΠΙ και οφειλές που προέκυψαν από 

αποδοχές ιδίων συναλλαγματικών και γραμματίων. 

16. Ποιες καταθέσεις ταμείων προνοίας και συνταξιοδοτικών ταμείων 

καλύπτονται από το ΣΕΚ; 

 Το ΣΕΚ αποζημιώνει μεριδιούχους (δικαιούχους) των καταθέσεων των 

ακόλουθων  ταμείων προνοίας και συνταξιοδοτικών ταμείων:  

(i) ατομικά συνταξιοδοτικά προγράμματα, και 

(ii) επαγγελματικά συνταξιοδοτικά προγράμματα ή ταμεία μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων συλλογικών προγραμμάτων ή 

ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών, στα οποία τα μέλη 

είναι μισθωτοί μίας ή/και περισσότερων μικρομεσαίων επιχειρήσεων), τα 

οποία είναι είτε εγγεγραμμένα στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών 

Συνταξιοδοτικών Παροχών, είτε είναι ενταγμένα μέσω ασφαλιστικής 

σύμβασης με ασφαλιστική εταιρεία στον Κλάδο 7 των Ασφαλίσεων Ζωής. 

 Μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούνται οι επιχειρήσεις με λιγότερους από 

250 εργαζόμενους και με ετήσιο κύκλο εργασιών κάτω των €50 εκατ. ή 

ετήσιο ισολογισμό κάτω των €43 εκατ. 

 Το τμήμα των καταθέσεων του συνταξιοδοτικού προγράμματος/ταμείου (για 

παράδειγμα Ταμείο Προνοίας μικρομεσαίας επιχείρησης) που αναλογεί σε 

κάθε δικαιούχο συνυπολογίζεται με τυχόν άλλες καταθέσεις που μπορεί να 

έχει το ίδιο άτομο στο ίδιο ΠΙ. Όπως αναφέρεται και στην απάντηση στην 

ερώτηση 17 πιο κάτω, το σύνολο των καταθέσεων στο ΠΙ συμψηφίζεται με 

ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα από δάνεια ή άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις που 

ο καταθέτης διατηρεί με το ΠΙ, για σκοπούς υπολογισμού του ποσού της 

αποζημίωσης.  

17. Κατά τον υπολογισμό του ποσού προς αποζημίωση λαμβάνονται 

υπόψη τυχόν δάνεια και υποχρεώσεις του καταθέτη έναντι του ΠΙ; 

Για σκοπούς καθορισμού του συνολικού ύψους της αποζημίωσης, τα ποσά 

των καταθέσεων στο συγκεκριμένο ΠΙ συμψηφίζονται με ληξιπρόθεσμα 

υπόλοιπα από δάνεια ή άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις που ενδεχομένως 

έχουν παραχωρηθεί στον καταθέτη από το ΠΙ. Για παράδειγμα, ένας 
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καταθέτης που έχει κατάθεση €75.000 και ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο €5.000 

από δάνειο, σε περίπτωση ενεργοποίησης θα λάβει €75.000 μείον €5.000 

δηλαδή €70.000.  

18. Ποιο είναι το ανώτατο ποσό της αποζημίωσης, ανά καταθέτη και ανά 

ΠΙ; 

Το ανώτατο ποσό της αποζημίωσης, ανά καταθέτη και ανά αδειοδοτημένο 

ΠΙ, ανέρχεται σε €100.000, περιλαμβανομένων των δεδουλευμένων τόκων. 

Το ποσό αυτό αφορά το σύνολο των καταθέσεων ενός καταθέτη με το 

συγκεκριμένο ΠΙ, ανεξάρτητα του αριθμού λογαριασμών, μετά το 

συμψηφισμό, όπως επεξηγείται στην απάντηση στην ερώτηση 17. 

Σημειώνεται ότι δεν λαμβάνονται υπόψη άλλες καταθέσεις που το ίδιο 

πρόσωπο τηρεί σε άλλα ΠΙ.  

19. Τι τύχη έχουν τα χρήματα μίας κατάθεσης πέρα από το όριο εγγύησης 

των €100.000; 

 Περαιτέρω αποζημίωση μπορεί να προκύψει από το προϊόν εκκαθάρισης 

του πιστωτικού ιδρύματος μέσω του εκκαθαριστή. 

20. Τι είναι οι καταθέσεις που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς και 

τυγχάνουν πρόσθετης κάλυψης; 

Ανεξαρτήτως της απάντησης στην ερώτηση 18, κάποιοι λογαριασμοί που 

εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς ή προκύπτουν από συναλλαγές επί 

ακινήτων που αφορούν ιδιωτικές κατοικίες (δηλαδή θεωρούνται πρόσκαιρα 

υψηλά υπόλοιπα), δικαιούνται επιπρόσθετης κάλυψης, η οποία δεν 

υπερβαίνει τις €300.000 για περίοδο μέχρι 12 μήνες, από το νωρίτερο 

μεταξύ της ημερομηνίας κατά την οποία πιστώθηκε το ποσό ή την 

ημερομηνία που καθίσταται δυνατόν να μεταβιβασθούν νομίμως στο 

δικαιούχο. 

«Καταθέσεις που εξυπηρετούν κοινωνικούς σκοπούς» σημαίνει καταθέσεις 

που προκύπτουν από οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:  

(α) αποζημιώσεις που καταβάλλονται στα πλαίσια ασφαλιστήριων 
συμβολαίων,  
(β) αποζημιώσεις από λανθασμένη καταδίκη,  
(γ) αποζημίωση από τραυματισμό ή/και αναπηρία που προκλήθηκε από 
εγκληματική ενέργεια,  
(δ) κρατικά επιδόματα που καταβάλλονται σε σχέση με αναπηρία ή 
ανικανότητα,  
(ε) απόλυση, 

(στ) κρατικές ή ιδιωτικές παροχές που καταβάλλονται κατά τη 

συνταξιοδότηση, 

(ζ) κρατικές ή ιδιωτικές παροχές που καταβάλλονται σε περίπτωση 

θανάτου, 
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(η) αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου, 

(θ) κληρονομιά ή άλλης μορφής κατανομή από την περιουσία του 

θανόντος. 

 

Για παράδειγμα, οι καταθέτες Α και Β έχουν κοινό λογαριασμό €30.000. Ο 

καταθέτης Α πουλάει μια ιδιωτική κατοικία και λαμβάνει €500.000, τα 

οποία τοποθετεί στον κοινό λογαριασμό. Το υπόλοιπο στον κοινό 

λογαριασμό είναι €530.000. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΣΕΚ, οι 

δύο καταθέτες μπορούν να λάβουν εντός 7 εργάσιμων ημερών €100.000 

έκαστος. Κατόπιν αιτήματος του καταθέτη Α, και εφόσον αποδειχθεί ότι η 

πηγή των κεφαλαίων είναι η πώληση της ιδιωτικής κατοικίας, η κοινή 

κατάθεση έχει πρόσθετο όριο κάλυψης €300.000, οπότε οι δύο καταθέτες 

θα λάβουν €100.000 + €150.000 έκαστος. 

21.  Τι γίνεται εάν ο καταθέτης διαθέτει περισσότερους από ένα 

λογαριασμούς καταθέσεων με το ΠΙ; 

Όλες οι καταθέσεις του ιδίου προσώπου στο συγκεκριμένο ΠΙ 

συνυπολογίζονται μαζί με το μερίδιο που τυχόν δικαιούται από καταθέσεις 

ατομικών ή επαγγελματικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και Ταμείων 

Προνοίας (βλ. απάντηση στην ερώτηση 16 πιο πάνω).  Το σύνολο αυτών 

των καταθέσεων θεωρείται επιλέξιμο για αποζημίωση μέχρι του ανώτατου 

ποσού των €100.000, εξαιρουμένων των καταθέσεων που εμπίπτουν στις 

κατηγορίες καταθέσεων που αναφέρονται στην απάντηση στην ερώτηση 

15.  

Παράδειγμα 1: Eάν ο καταθέτης Α έχει μία κατάθεση όψεως ύψους €20.000 

και μία κατάθεση προθεσμίας ύψους €85.000 στο ίδιο ΠΙ, και καθόλου 

ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις έναντι του ΠΙ, το επιλέξιμο ποσό των 

καταθέσεών του είναι €105.000, αλλά το ποσό αποζημίωσης που θα λάβει 

ο καταθέτης Α, σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΣΕΚ, είναι €100.000  

(€85.000 + €20.000 = €105.000, το οποίο υπερβαίνει το μέγιστο εγγυημένο 

ποσό των €100.000).     

Παράδειγμα 2: Eάν ο καταθέτης Β έχει μία κατάθεση όψεως ύψους €20.000 

και μία κατάθεση προθεσμίας ύψους €85.000 στο ίδιο ΠΙ και ληξιπρόθεσμες 

υποχρεώσεις έναντι του ΠΙ ύψους €3.000, το επιλέξιμο ποσό των 

καταθέσεών του είναι €105.000, αλλά το ποσό αποζημίωσης που θα λάβει 

ο καταθέτης Β, σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΣΕΚ, είναι €100.000 

(εφόσον €85.000 + €20.000 = €105.000 και €105.000 - €3.000 = €102.000, 

το οποίο περιορίζεται στο μέγιστο εγγυημένο ποσό των €100.000). 
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22. Τι συμβαίνει στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών; 

Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών, το τμήμα του λογαριασμού  που 

αναλογεί σε κάθε καταθέτη θεωρείται ξεχωριστή κατάθεση και 

συνυπολογίζεται με άλλες καταθέσεις που το ίδιο πρόσωπο τυχόν τηρεί στο 

συγκεκριμένο ΠΙ.  

Για σκοπούς αποζημίωσης, θεωρείται ότι η κατάθεση σε κοινό λογαριασμό 

ανήκει στους δικαιούχους κατά ίσα μέρη, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε 

σχετική σύμβαση. 

Παράδειγμα: O καταθέτης Α και ο καταθέτης Β διατηρούν με το ΠΙ κοινό 

λογαριασμό, στον οποίο είναι κατατεθειμένο ποσό ύψους €180.000 και ο 

κάθε ένας καταθέτης είναι δικαιούχος στο 50% του υπολοίπου. Ο καταθέτης 

Β τηρεί, επίσης, στο ίδιο ΠΙ μία κατάθεση όψεως ύψους €20.000. Οι δύο 

καταθέτες δεν έχουν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις έναντι του ΠΙ.  

Βάσει του πιο πάνω παραδείγματος, τα  ποσά αποζημίωσης που θα λάβουν 

οι δύο καταθέτες σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΣΕΚ είναι: 

Ο καταθέτης Α θα λάβει αποζημίωση ύψους €90.000 (€180.000 / 2 = 

€90.000). 

Ο καταθέτης Β θα λάβει αποζημίωση ύψους €100.000 (το σύνολο των 

επιλέξιμων καταθέσεων του ύψους €110.000 (€180.000 / 2 + €20.000), 

περιορίζεται στο μέγιστο εγγυημένο ποσό των €100.000).   

23. Οι καταθέσεις που ένα πρόσωπο διατηρεί στο όνομά του θεωρούνται 

ξεχωριστές καταθέσεις από αυτές που τηρούνται στο όνομα νομικού 

προσώπου (εταιρείας) στην οποία το συγκεκριμένο πρόσωπο 

διατηρεί μερίδιο ή ακόμη ολόκληρο το μετοχικό κεφάλαιο; 

 Οι εταιρείες αποτελούν ξεχωριστές νομικές οντότητες, ανεξάρτητες από 

τους μετόχους τους. Τα νομικά πρόσωπα δικαιούνται να λάβουν ξεχωριστή 

αποζημίωση,  όπως κάθε φυσικό πρόσωπο (μέχρι το μέγιστο εγγυημένο 

ποσό των €100.000, και μετά το συμψηφισμό που περιγράφεται στην 

απάντηση στην ερώτηση 17), νοουμένου ότι δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες 

καταθέσεων που εξαιρούνται κάλυψης από το ΣΕΚ, ως αυτές αναφέρονται 

στην απάντηση στην ερώτηση 15. 

24. Ποια είναι η κάλυψη από το ΣΕΚ στις περιπτώσεις λογαριασμών 

πελατών; 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, «λογαριασμός πελατών» σημαίνει 

λογαριασμό του οποίου οι απόλυτοι δικαιούχοι είναι πρόσωπα άλλα από 

αυτά που τηρούν στο όνομά τους τον λογαριασμό, και ο οποίος τηρείται για 

λογαριασμό των απόλυτων δικαιούχων. Σε  περιπτώσεις «λογαριασμού 

πελατών», ο κάτοχος του θα πρέπει να έχει και να διατηρεί επαρκείς, 
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ακριβείς και επικαιροποιημένες πληροφορίες αναφορικά με τους 

δικαιούχους του λογαριασμού πελατών, και να θέτει τις πληροφορίες αυτές 

στη διάθεση του ΠΙ ή/ και της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΣΕΚ, το 

αργότερο εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη μέρα που αυτές ζητούνται.  

Το ΣΕΚ αποζημιώνει τους απόλυτα δικαιούχους με μέγιστο ποσό τις 

€100.000 ανά πρόσωπο ανά ΠΙ, σύμφωνα με τις αρχές που αναφέρονται 

πιο πάνω. Σε περίπτωση που ένας δικαιούχος λογαριασμού πελατών 

κατέχει, επίσης, και προσωπική κατάθεση, τότε το μερίδιό του από το 

λογαριασμό πελατών και η προσωπική του κατάθεση συμψηφίζονται.  Το  

ποσό της αποζημίωσης που θα καταβληθεί σε περίπτωση ενεργοποίησης 

του ΣΕΚ περιορίζεται στο μέγιστο εγγυημένο ποσό των €100.000. 

25. Εντός ποιας χρονικής περιόδου καταβάλλεται η αποζημίωση από το 

ΣΕΚ;  

Το ΣΕΚ έχει διαθέσιμο το σχετικό ποσό προς αποζημίωση εντός επτά (7) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία οι καταθέσεις 
κατέστησαν μη διαθέσιμες. 
 

26. Σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΣΕΚ, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν ρευστά διαθέσιμα του ΠΙ το οποίο αδυνατεί να 

αποπληρώσει καταθέτες;  

«Ρευστά διαθέσιμα» σημαίνει μετρητά και καταθέσεις του ΠΙ σε άλλα 

χρηματοοικονομικά ιδρύματα, περιλαμβανομένης της Κεντρικής Τράπεζας. 

Τα ρευστά διαθέσιμα του ΠΙ χρησιμοποιούνται άμεσα για την αποζημίωση 

των καλυπτόμενων καταθέσεών του, μέχρις ότου το υπόλοιπο των ρευστών 

διαθεσίμων μειωθεί στο διπλάσιο του υπολογιζόμενου συνολικού ποσού 

των απαιτήσεων που έχουν προτεραιότητα έναντι των καλυπτόμενων 

καταθέσεων κατά τις κανονικές διαδικασίες αφερεγγυότητας. Σε περίπτωση 

που τα ρευστά διαθέσιμα του ΠΙ δεν επαρκούν, ώστε να αποζημιωθούν 

όλες οι καλυπτόμενες καταθέσεις, το ΣΕΚ αποζημιώνει τις υπόλοιπες 

καλυπτόμενες καταθέσεις που δεν αποζημιώθηκαν.  

27. Υπάρχει κάποιος χρονικός περιορισμός εντός του οποίου οι καταθέτες 

μπορούν να αιτηθούν της σχετικής καταβολής αποζημίωσης από το 

ΣΕΚ;  

Οι καταθέτες, μπορούν να απαιτήσουν την αποζημίωση των καταθέσεών 

τους εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία κατά την οποία οι εν λόγω 

καταθέσεις καθίστανται μη διαθέσιμες καταθέσεις. 

28. Πώς μπορώ να ενημερωθώ για τυχόν ενεργοποίηση του ΣΕΚ και τι 

πρέπει να κάνω; 
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Σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΣΕΚ θα υπάρξουν ανακοινώσεις από τη 

Διαχειριστική Επιτροπή του ΣΕΚ σε εφημερίδες ευρείας παγκύπριας 

κυκλοφορίας και στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας, όπου θα 

περιγράφονται λεπτομερώς οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν οι 

καταθέτες για να λάβουν την αποζημίωσή τους.  

29. Πού μπορώ να βρω επιπρόσθετες πληροφορίες, περιλαμβανομένου 

του νομικού πλαισίου για το ΣΕΚ και τη λειτουργία του;  

 Κάθε ΠΙ που συμμετέχει στο ΣΕΚ έχει νομική υποχρέωση να παρέχει στους 

υφιστάμενους και μελλοντικούς πελάτες του επαρκή πληροφόρηση για το 

ΣΕΚ, όπως για παράδειγμα το ανώτατο όριο κάλυψης, σε ποιο ΣΕΚ ανήκει 

το ΠΙ, τις κατηγορίες καταθέσεων που εξαιρούνται κάλυψης από το ΣΕΚ κ.ά. 

Το ΠΙ είναι, επίσης, υποχρεωμένο να παρέχει τα προαναφερόμενα στοιχεία 

μέσω ενημερωτικού φυλλαδίου, το οποίο, είτε αποστέλλεται εντύπως 

τουλάχιστον ετησίως με κατάσταση λογαριασμού, είτε με σχετικό σύνδεσμο 

από τη διαδικτυακή πύλη τραπεζικής στον ιστοχώρο του ΠΙ. 

 Περισσότερες πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το 

θεσμικό πλαίσιο του ΣΕΚ, τις κατηγορίες ΠΙ που εξαιρούνται από την 

καταβολή εισφοράς, τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εισφορών των 

ΠΙ στο ΣΕΚ κ.ά. είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο στην ιστοσελίδα 

της Κεντρικής Τράπεζας: 

https://www.centralbank.cy/el/deposit-guarantee-investors-

compensation-schemes/deposit-guarantee-and-resolution-of-credit-

and-other-institutions-scheme       

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετα ερωτήματα οι καταθέτες μπορούν επίσης να 

απευθύνονται είτε στο τηλ. 22714100 είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

στο dps@centralbank.cy . 

 

 

Τελευταία ενημέρωση: 4 Μαΐου 2020 
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