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Ε.Ε. Παρ. ΙΜ(Ι) Κ.Δ.Π. 489/2020
Αρ. 5376, 23.10.2020

Αριθμός 489

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ, ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2017

Διάταγμα δυνάμει του άρθρου 18(6)

Προοίμιο.
Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΕ: 
L 257,
28.8.2014, 
σ. 214.

Για σκοπούς εναρμόνισης με το εδάφιο 6 του Άρθρου 17 της πράξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τίτλο «Οδηγία (ΕΕ) 2014/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ής 
Μαιου 2014 για τη συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την 
αλλαγή λογαριασμού πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά 
χαρακτηριστικά»· 
και

Επίσημη 
Εφημερίδα, 
Παράρτημα 
Τρίτο (Ι): 
23.10.2020. 
(Κ.Δ.Π. 487/2020).

Επειδή, ο Υπουργός Οικονομικών, στη βάση της τεκμηριωμένης εισήγησης της Κεντρικής 
Τράπεζας, σύμφωνα με το εδάφιο (3) του άρθρου 19 του Νόμου, εξέδωσε το περί Καθορισμού 
των Εύλογων Τελών για τους Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά Διάταγμα 
του 2020,

Ο Υπουργός Οικονομικών, ασκώντας τις εξουσίες που του χορηγούνται δυνάμει του άρθρου 
18(6) του Νόμου, εκδίδει το ακόλουθο Διάταγμα:

Συνοπτικός τίτλος. 1. Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Καθορισμού Ελάχιστου Αριθμού Πράξεων για 
Καταλογισμό Εύλογων Τελών για τις Υπηρεσίες Λογαριασμών Πληρωμών με Βασικά 
Χαρακτηριστικά, Διάταγμα του 2020.

Συνάρτηση με άλλο
διάταγμα
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
23.10.2020.
(Κ.Δ.Π. 487/2020) 
(Κ.Δ.Π. 489/2020).
Καθορισμός 
ελάχιστου αριθμού 
πράξεων για τις 
οποίες 
τα πιστωτικά 
ιδρύματα μπορούν 
να καταλογίζουν 
μόνο τα εύλογα 
τέλη.

2. Το παρόν Διάταγμα θα διαβάζεται σε συνάρτηση με το περί Καθορισμού των Εύλογων Τελών 
για τους Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά, Διάταγμα του 2020 καθώς και το 
περί Καθορισμού Διαφορετικών Συστημάτων Τιμολόγησης για τους Λογαριασμούς Πληρωμών 
με Βασικά Χαρακτηριστικά, Διάταγμα του 2020.

3. Σε περίπτωση όπου το σύνολο των τελών που επιβάλλονται σε λογαριασμούς πληρωμών με 
βασικά χαρακτηριστικά για τις υπηρεσίες που αναγράφονται στις υποπαραγράφους (α) και (β) 
της παρούσας παραγράφου, εξαιρουμένων πράξεων πληρωμών που αφορούν μεταφορές 
πιστώσεων που υπερβαίνουν το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (€5.000) ανά πράξη, υπερβεί 
αθροιστικά το ποσό που καθορίζεται στην παράγραφο 3 του περί Καθορισμού των Εύλογων 
Τελών για τους Λογαριασμούς Πληρωμών με Βασικά Χαρακτηριστικά Διάταγμα του 2020 σε ένα 
ημερολογιακό έτος, τότε δεν επιβάλλεται οποιαδήποτε επιπρόσθετη χρέωση για αυτές τις 
υπηρεσίες μέχρι το τέλος του ημερολογιακού έτους:

(α) υπηρεσίες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου (δ) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 18 του Νόμου χωρίς περιορισμό σε αριθμό πράξεων, 
εξαιρουμένων των συναλλαγών πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας·

(β) υπηρεσίες που αναφέρονται στην υποπαράγραφο (ί) της παραγράφου (δ) του 
εδαφίου (1) του άρθρου 18 του Νόμου, στην υποπαράγραφο (ii) της παραγράφου 
(δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18 του Νόμου μόνο όσον αφορά πράξεις 
πληρωμών μέσω πιστωτικής κάρτας, και στην υποπαράγραφο (iii) της 
παραγράφου (δ) του εδαφίου (1) του άρθρου 18 του Νόμου, εφόσον το σύνολο 
των πράξεων που σχετίζονται με τις εν λόγω υπηρεσίες δεν υπερβαίνει αθροιστικά 
σε αριθμό τις εκατό (100). Σε περίπτωση όπου, σε ένα ημερολογιακό έτος, το 
σύνολο των πράξεων υπερβεί το όριο των εκατό (100) αθροιστικά για όλες τις 
υπηρεσίες που αναφέρονται στην παρούσα υποπαράγραφο, τότε εντός αυτού του 
έτους το πιστωτικό ίδρυμα δύναται να χρεώνει τις πράξεις, που υπερβαίνουν το εν 
λόγω όριο, με τη συνήθη τιμολογιακή του πολιτική:

Νοείται ότι, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, το ανώτατο όριο για τα συνολικά 
τέλη σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται 
στην παρούσα παράγραφο ισούται με έξι ευρώ (€6):
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Έναρξη ισχύος του
παρόντος
Διατάγματος.
Κεφ. 1.

11 του 1989. 
40(Ι) του 2020.

Νοείται περεταίρω ότι, μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2020, το όριο των πράξεων 
που αναφέρονται στην υποπαράγραφό (β) της παρούσας παραγράφου ισούται με 
δέκα επτά (17).

4. Ως επιτρέπει το άρθρο 7 του περί Ερμηνείας Νόμου, το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ κατά 
την 2α Νοεμβρίου 2020.

Αντικατάσταση
Διατάγματος.
Επίσημη
Εφημερίδα,
Παράρτημα
Τρίτο (Ι):
7.8.2020.
(Κ.Δ.Π. 348/2020)

5. Με το παρόν Διάταγμα αντικαθίσταται το περί Καθορισμού Ελάχιστου Αριθμού Πράξεων για 
Καταλογισμό Εύλογων Τελών για τις Υπηρεσίες Λογαριασμών Πληρωμών με Βασικά 
Χαρακτηριστικά, Διάταγμα του 2020.


