
 
 

 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ – Περί της Λήψης Έκτακτων 

Μέτρων από Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς και Εποπτικές 

Αρχές Διάταγμα της 30ης Μαρτίου 2020 
 

Το Διάταγμα προβλέπει την αναστολή της υποχρέωσης της καταβολής δόσεων και 

τόκων για την περίοδο από την 30η Μαρτίου 2020 μέχρι την 31ην  Δεκεμβρίου 2020 

(«Περίοδος Αναστολής») σε πιστωτικές διευκολύνσεις που είχαν παραχωρηθεί μέχρι 

την 30η Μαρτίου 2020.  

 

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΤΝΑΙ ΜΕ ΤΟ 

ΔΙΑΤΑΓΜΑ  

Βάσει του Διατάγματος, σε σχέση με τους πελάτες της cdbbank, καλύπτονται δάνεια 

και όρια παρατραβήγματος (overdraft). 

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ  

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, 

αυτοτελώς εργαζόμενοι και επιχειρήσεις, οι οποίοι έχουν επηρεαστεί λόγω της 

πανδημίας COVID- 19 και τα οποία πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια. 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ  

Σύμφωνα με το Διάταγμα οι δόσεις και οι τόκοι πιστωτικών διευκολύνσεων θα 

αναστέλλονται κατά την Περίοδο Αναστολής νοούμενου ότι:  

 

α) ο Δικαιούχος δεν είχε καθυστερήσεις στην καταβολή της δόσης πάνω από 30 

μέρες από την ημερομηνία που προνοείται από υφιστάμενες συμβατικές υποχρεώσεις 

κατά τις 29 Φεβρουαρίου 2020. 

β) έχει υποβληθεί η Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (σύμφωνα με το Παράρτημα του 

Διατάγματος), η οποία βρίσκεται αναρτημένη στην ιστοσελίδα της www.cdb.com.cy, 

από τον οφειλέτη (και συνοφειλέτη/ες, όπου εφαρμόζεται).  

 

Νοουμένου ότι ο Δικαιούχος πληροί τα κριτήρια και έχει υποβληθεί η Εκδήλωση 

Ενδιαφέροντος όπως αναφέρεται πιο κάτω, η Τράπεζα θα προχωρεί άμεσα στην 

ενεργοποίηση της αιτούμενης αναστολής για την Περίοδο Αναστολής.  

 

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς στη διεύθυνση 

Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου ΙΙΙ 50, 1065, Λευκωσία, Τ.Θ. 21415, 1508, ηλεκτρονικά στο  

middleoffice@cdb.com.cy ή μέσω φαξ στον αριθμό: +357-22846600.  

 

H Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να είναι δεόντως υπογεγραμμένη και 

συμπληρωμένη από το Δικαιούχο στην cdbbank ενώ στην περίπτωση νομικού 

προσώπου θα πρέπει να υπογραφεί τουλάχιστον από έναν εκ των Διευθυντών της 

Εταιρείας. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει επίσης να αποσταλεί, όπου 

εφαρμόζεται, και από τους συνοφειλέτες επί του ιδίου εντύπου ή ξεχωριστά.  

http://www.cdb.com.cy/
mailto:middleoffice@cdb.com.cy


Αξίζει να σημειωθεί πως η αναστολή δόσεων ή/και τόκων θα εφαρμόζεται σύμφωνα 

με την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος και θα εξετάζεται για κάθε πιστωτική διευκόλυνση 

ξεχωριστά.  

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥNΣΕΙΣ 

Την ίδια ώρα, στους δικαιούχους παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν τις 

πιστωτικές διευκολύνσεις για τις οποίες δεν επιθυμούν την αναστολή δόσεων ή/και 

τόκων. Σε αυτή την περίπτωση, ο εκάστοτε δικαιούχος θα πρέπει να συνεχίσει να 

καταβάλλει κανονικά τις δόσεις ή/και τους τόκους βάσει της Πιστωτικής 

Διευκόλυνσης που έχει συνάψει με την Τράπεζα.  

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΟΣΕΩΝ/ΤΟΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ 

Ο Δικαιούχος διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον το επιθυμεί, να καταβάλει εθελοντικά 

και αφού ενημερώσει την Τράπεζα, οποιαδήποτε ποσά έναντι δόσεων ή/και τόκων 

που αν δεν ίσχυε η αναστολή θα καθίσταντο πληρωτέες με χρονική σειρά 

προτεραιότητας, ήτοι αρχίζοντας από την πρώτη δόση και τόκο που έχει ανασταλεί.  

 

ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥNΣΗΣ ΠΡΙΝ 

ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ  

 

Συμφωνίες Δανείων   

Το σύνολο των τόκων που αναστέλλονται κατά την Περίοδο Αναστολής θα 

προστίθεται στο υπόλοιπο του δανείου και το σύνολο των δόσεων του κεφαλαίου και 

τόκων που θα ανασταλούν δεν θα καθίστανται άμεσα απαιτητά κατά την Περίοδο 

Αναστολής.  

 

Με τη λήξη της ισχύος του Διατάγματος (δηλαδή την 31η Δεκεμβρίου 2020) 

επαναρχίζει η καταβολή των δόσεων και των τόκων σύμφωνα με το υφιστάμενο 

πρόγραμμα αποπληρωμής.  

 

Παράλληλα, η λήξη του δανείου θα επιμηκυνθεί αυτομάτως για τόση περίοδο όση 

απαιτείται προκειμένου το δάνειο να αποπληρωθεί κανονικά σύμφωνα με το 

υφιστάμενο πρόγραμμα αποπληρωμής (με νέα ημερομηνία λήξης). 

 

Επισημαίνεται πως η τελευταία δόση στη νέα ημερομηνία λήξης θα ισούται με το 

ποσό που απαιτείται για την πλήρη και τελική εξόφληση του δανείου.  

 

Συμφωνίες Παραχώρησης Ορίου Παρατραβήγματος 

Σε περίπτωση που λόγω της χρέωσης των τόκων κατά την 30η Ιουνίου 2020 την 

Περίοδο Αναστολής το υπόλοιπο του λογαριασμού με όριο παρατραβήγματος 

υπερβαίνει το υφιστάμενο όριο, η Τράπεζα θα αυξήσει το όριο με το ποσό της 

υπέρβασης έτσι ώστε ο λογαριασμός να μην παρουσιάζει υπερβάσεις.  

 

Με τη λήξη της Περιόδου Αναστολής το όριο του λογαριασμού θα επανέλθει στο 

υφιστάμενο όριο και οποιαδήποτε υπέρβαση θα καθίσταται άμεσα πληρωτέα.  

 

Το παρόν έγγραφο είναι αποκλειστικά και μόνον για σκοπούς διευκρινιστικού 

και ενημερωτικού χαρακτήρα, σε περίπτωση δε αντίφασης, μεταξύ του παρόντος 

και του Διατάγματος το τελευταίο θα υπερισχύει.  


