
Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΝΙΑΙΟΤ ΦΟΡΔΑ 

ΔΞΧΓΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ ΥΡΗΜΑΣΟΚΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΤΔΧ  

ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2010 

Οδεγία δπλάκεη ησλ άξζξσλ 12(3), 13(1) θαη 21  

 

 

 

 

84(Ι) ηνπ 2010 

125(Ι) ηνπ 2014 

126(Ι) ηνπ 2014. 

Σν Δηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Φνξέα Εμώδηθεο Επίιπζεο Δηαθνξώλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φύζεο, αζθώληαο ηηο εμνπζίεο πνπ παξέρνληαη 

ζε απηό, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 12(3), 13(1) θαη 21 

ηνπ πεξί ηεο ύζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Εληαίνπ Φνξέα Εμώδηθεο 

Επίιπζεο Δηαθνξώλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φύζεσο Νόκνπ ηνπ 2010, 

σο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή αληηθαζίζηαηαη εθδίδεη ηελ παξνύζα 

Οδεγία. 

πλνπηηθόο ηίηινο. 1. Η παξνύζα Οδεγία ζα αλαθέξεηαη σο ε πεξί ηεο Δηαδηθαζίαο 

Τπνβνιήο θαη Εμέηαζεο Παξαπόλσλ από ηνλ Υξεκαηννηθνλνκηθό 

Επίηξνπν Οδεγία ηνπ 2015.  

  

Εξκελεία.  2. ηελ Οδεγία απηή, εθηόο εάλ από ην θείκελν πξνθύπηεη 

δηαθνξεηηθή έλλνηα- 

 

«Νόκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο ύζηαζεο θαη Λεηηνπξγίαο Εληαίνπ 

Φνξέα Εμώδηθεο Επίιπζεο Δηαθνξώλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φύζεσο 

Νόκν ηνπ 2010 όπσο απηόο εθάζηνηε ηξνπνπνηείηαη ή 

αληηθαζίζηαηαη∙ 

  

Τπνβνιή 

παξαπόλσλ από 

θπζηθά πξόζσπα.  

3. (α) Η ππνβνιή παξαπόλνπ ζηνλ Επίηξνπν από θπζηθό 

πξόζσπν δπλάκεη ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηνπ Νόκνπ, γίλεηαη κε ηελ 

ζπκπιήξσζε θαη θαηαρώξεζε ηνπ Εληύπνπ Τπνβνιήο Παξαπόλνπ 

(ΕΤΠ.1) ζηνλ Σύπν πνπ θαζνξίδεηαη ζην Παξάξηεκα Ι ηεο νδεγίαο 

απηήο.  

 (β) Σν Έληππν Τπνβνιήο Παξαπόλνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί δηα 

ρεηξόο ή ηαρπδξνκηθώο ή κέζσ ηειενκνηόηππνπ ή κέζσ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη λα ζπλνδεύεηαη από ηα απαηηνύκελα 

έγγξαθα όπσο θαζνξίδνληαη ζην ζρεηηθό έληππν. 

  

Τπνβνιή 

παξαπόλσλ από 

4. (α) Η ππνβνιή παξαπόλνπ ζηνλ Επίηξνπν από λνκηθό πξόζσπν 

ή θηιαλζξσπηθό ίδξπκα ή ζσκαηείν ή έλσζε πξνζώπσλ ή 
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λνκηθά πξόζσπα.  θαηαπίζηεπκα ή ηακείν πξνλνίαο, δπλάκεη ησλ άξζξσλ 9 θαη 10 ηνπ 

Νόκνπ, γίλεηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε θαη θαηαρώξεζε ηνπ Εληύπνπ 

Τπνβνιήο Παξαπόλνπ (ΕΤΠ.2) ζηνλ Σύπν πνπ θαζνξίδεηαη ζην 

Παξάξηεκα ΙΙ ηεο νδεγίαο απηήο.  

 (β) Σν Έληππν Τπνβνιήο Παξαπόλνπ κπνξεί λα ππνβιεζεί δηα 

ρεηξόο ή ηαρπδξνκηθώο ή κέζσ ηειενκνηόηππνπ ή κέζσ 

ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ θαη λα ζπλνδεύεηαη από ηα απαηηνύκελα 

έγγξαθα όπσο θαζνξίδνληαη ζην ζρεηηθό έληππν. 

  

Δηαδηθαζία 

ππνβνιήο θαη 

εμέηαζεο 

παξαπόλσλ από ηνλ 

Επίηξνπν. 

5. (1) (α)  Όια ηα ππνβιεζέληα παξάπνλα, θαηαρσξίδνληαη ζην 

αξρείν ηνπ Φνξέα θαη εθδίδεηαη Αξηζκόο Καηαρώξηζεο (εθεμήο ΑΡ. 

ΚΑΣ.) λννπκέλνπ όηη ην παξάπνλν ππνβάιιεηαη ζηε βάζε ηνπ 

αλάινγνπ ΕΤΠ, όπσο θαζνξίδεηαη ζηηο νδεγίεο 3 θαη 4. 

  

 (β) Παξάπνλν δελ γίλεηαη απνδεθηό γηα εμέηαζε,  εθηόο εάλ  

ζπλνδεύεηαη από απόδεημε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο ησλ είθνζη επξώ  

(€20) ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Φνξέα ζε έλα από ηα 

αδεηνδνηεκέλα πηζησηηθά ηδξύκαηα ζύκθσλα κε ζρεηηθό θαηάινγν 

πνπ είλαη δηαζέζηκνο ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Φνξέα 

(www.financialombudsman.gov.cy).  

 (γ) Η πξναλαθεξζείζα απόδεημε δένλ όπσο αλαθέξεη ην όλνκα ηνπ 

θαηαλαισηή ζε πεξίπησζε πνπ ην παξάπνλν ππνβάιιεηαη από 

θπζηθό πξόζσπν θαη ην θαηά λόκν εγγεγξακκέλν όλνκα θαη ηνλ 

αξηζκό εγγξαθήο ζην αληίζηνηρν κεηξών, όπνπ απηό εθαξκόδεηαη, 

ζε πεξίπησζε πνπ ην παξάπνλν ππνβάιιεηαη από λνκηθό 

πξόζσπν, θηιαλζξσπηθό ίδξπκα, ζσκαηείν, έλσζε πξνζώπσλ, 

θαηαπίζηεπκα θαη ηακείν πξνλνίαο.  

 (δ) ε θάζε λόκηκε απόδεημε θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο εμέηαζεο, πνπ 

ζπλνδεύεη ην έληππν ππνβνιήο παξαπόλνπ, αλαγξάθεηαη από ην 

πξνζσπηθό ηνπ Φνξέα,  θαηά ηελ θαηαρώξεζή ηνπ θαη ν ΑΡ.ΚΑΣ. 

πνπ εθδίδεηαη από ην αξρείν  ηνπ Φνξέα.  

 (ε) ε πεξίπησζε ππνβνιήο παξαπόλνπ ρσξίο απηό λα ζπλνδεύεηαη 

από ηελ απόδεημε ηεο θαηαβνιήο ηνπ ηέινπο εμέηαζεο, ν Επίηξνπνο 

επηθνηλσλεί εγγξάθσο κε ηνλ θαηαλαισηή θαη ηνλ θαιεί λα 

θαηαβάιεη ην ελ ιόγσ ηέινο εληόο πέληε (5) εξγάζηκσλ εκεξώλ από 

http://www.financialombudsman.gov.cy/
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ηελ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη  ζην αληίζηνηρν ΕΤΠ, θαη ζε 

πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηνπ ελ ιόγσ ηέινπο εληόο ηεο ηαρζείζαο 

πξνζεζκίαο, ν Επίηξνπνο ελεκεξώλεη εγγξάθσο ηνλ θαηαλαισηή 

όηη ην παξάπνλό ηνπ δελ είλαη εμεηαζηέν ιόγσ κε θαηαβνιήο ηνπ ελ 

ιόγσ ηέινπο.    

 (2) Μεηά ηελ ππνβνιή θαη θαηαρώξηζε ηνπ παξαπόλνπ ζύκθσλα  

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο νδεγίαο, ν Επίηξνπνο ειέγρεη ηελ 

πιεξόηεηα ηνπ αληίζηνηρνπ ΕΤΠ θαη θαηά πόζν πιεξνύληαη   

ζσξεπηηθά νη πξνϋπνζέζεηο πνπ πξνλννύληαη ζην Νόκν, θαη ζην 

πιαίζην ηνπ ελ ιόγσ ειέγρνπ,  ν Επίηξνπνο δύλαηαη-  

 (α) λα επηθνηλσλεί κε ηνλ θαηαλαισηή θαη λα δεηεί νπνηεζδήπνηε 

πιεξνθνξίεο ή/θαη ηπρόλ δηθαηνινγεηηθά πνπ δελ έρνπλ επηζπλαθζεί 

κε ην ΕΤΠ ή/θαη επηπξόζζεηα απηώλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην 

παξάπνλν∙  

 (β) λα επηβάιιεη πξνζεζκίεο ζηνλ θαηαλαισηή γηα ηελ πξνζθόκηζε 

ησλ αλαθεξόκελσλ ζηελ παξάγξαθν (α) ζηνηρείσλ,  θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ.  

 (3) Ο Επίηξνπνο, κεηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ παξάγξαθν (2), ελεκεξώλεη γξαπηώο ηνλ θαηαλαισηή θαηά 

πόζν θξίλεη ην παξάπνλό ηνπ εμεηαζηέν ή,  ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

έρνπλ πξνζθνκηζηεί νπνηαδήπνηε απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά εληόο 

ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο  ή/θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ πιεξνύληαη 

νη πξνϋπνζέζεηο πνπ θαζνξίδεη ν Νόκνο, θαηά πόζν θξίλεη ην 

παξάπνλό ηνπ κε εμεηαζηέν.   

 (4) ε πεξίπησζε πνπ ν Επίηξνπνο απνθαζίδεη όηη ην παξάπνλν 

δελ είλαη εμεηαζηέν δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (3), ελεκεξώλεη 

γξαπηώο θαη κε αηηηνινγεκέλε απόθαζή ηνπ  ηνλ θαηαλαισηή όηη ε 

δηαδηθαζία εμέηαζεο ηνπ παξαπόλνπ ηνπ ηεξκαηίδεηαη.   

 (5) ε πεξίπησζε πνπ ν Επίηξνπνο θξίλεη ην παξάπνλν ηνπ 

θαηαλαισηή εμεηαζηέν- 

 

(α) Ελεκεξώλεη γξαπηώο ηνλ θαηαλαισηή όηη ε απόθαζε ηελ νπνία 

ζα εθδώζεη ζρεηηθά κε ην παξάπνλν δελ είλαη δεζκεπηηθή θαη ηνπ 

δεηά λα δειώζεη γξαπηώο, κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο 

ηεο εμέηαζεο ηνπ παξαπόλνπ θαη πξηλ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο 
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απόθαζεο ηνπ Επηηξόπνπ, θαηά πόζνλ ξεηά απνδέρεηαη ηε 

δεζκεπηηθόηεηα ηεο απόθαζήο ηνπ, θαη  

 

(β) Ελεκεξώλεη γξαπηώο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε γηα ηελ 

ππνβνιή παξαπόλνπ ελαληίνλ ηεο, παξέρνληαο ηα ζηνηρεία ηνπ 

παξαπνλνύκελνπ, πεξηγξαθή ηνπ παξαπόλνπ θαη δεηά από ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε, όπσο δειώζεη γξαπηώο, κέρξη θαη 

ηελ εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο εμέηαζεο ηνπ παξαπόλνπ θαη 

πξηλ ηελ έθδνζε ηεο απόθαζήο ηνπ, θαηά πόζνλ ξεηά απνδέρεηαη 

ηε δεζκεπηηθόηεηα ηεο απόθαζήο ηνπ. 

 

 (6) Ο Επίηξνπνο ηεξκαηίδεη ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηνπ παξαπόλνπ 

ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ελεκεξσζεί από ηνλ θαηαλαισηή είηε όηη 

επηζπκεί λα απνζύξεη ην παξάπνλν είηε όηη έρεη θαηαρσξίζεη αγσγή 

κε αληηθείκελν ην ίδην κε απηό ηνπ παξαπόλνπ πνπ έρεη  ππνβάιεη 

ελαληίνλ ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηρείξεζεο είηε όηη έρεη θαηαιήμεη 

ζε δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε 

εθόζνλ βεβαησζεί όηη ηπρόλ πνζό απνδεκίσζεο πνπ έρεη 

ζπκθσλεζεί, κεηαμύ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζην παξάπνλν, κεξώλ έρεη 

θαηαβιεζεί ζηνλ θαηαλαισηή: 

         

           Ννείηαη όηη ν Επίηξνπνο ηθαλνπνηείηαη, γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο 

παξνύζαο παξαγξάθνπ, όηη ην πνζό απνδεκίσζεο πνπ έρεη 

ζπκθσλεζεί, έρεη θαηαβιεζεί ζηνλ θαηαλαισηή, αθνύ παξαιάβεη 

γξαπηή θαη ελππόγξαθε βεβαίσζε πξνο ηνύην από ηνλ 

θαηαλαισηή.   

 (7) Ο Επίηξνπνο θαηά ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηνπ παξαπόλνπ, έρεη 

δηθαίσκα λα επηθνηλσλεί κε ηνλ θαηαλαισηή ή/θαη ηελ 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε ελαληίνλ ηεο νπνίαο ζηξέθεηαη ην 

παξάπνλν θαη λα δεηεί νπνηεζδήπνηε πιεξνθνξίεο ή/θαη ηπρόλ 

δηθαηνινγεηηθά πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παξάπνλν θαη λα ηάζζεη 

ζρεηηθέο πξνζεζκίεο ππνβνιήο ηέηνησλ ζηνηρείσλ∙  

 (8) Ο Επίηξνπνο, θαηά ηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηνπ παξαπόλνπ 

δύλαηαη λα δηνξίδεη νπνηνπζδήπνηε εκπεηξνγλώκνλεο θξίλεη 

απαξαίηεηνπο νη νπνίνη θαηαζέηνπλ ηηο απόςεηο ηνπο ζηνλ Επίηξνπν 
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αλαθνξηθά κε ην παξάπνλν.  

 (9) Γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ Νόκνπ  θαη ηε παξνύζαο Οδεγίαο, 

σο εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ παξαπόλνπ νξίδεηαη ε εκεξνκελία 

πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ λόκηκε απόδεημε θαηαβνιήο ηέινπο 

παξαπόλνπ ή ε εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζην αληίζηνηρν ΕΤΠ, 

εάλ ε πξώηε είλαη πξνγελέζηεξε.    

 (10) Η γξαπηή επηθνηλσλία κε ηα εκπιεθόκελα κέξε θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξνύζαο νδεγίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε 

ζρεηηθώλ εληύπσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηνλ Επίηξνπν.   

Απόθαζε επί ηνπ 

παξαπόλνπ.  

6. (1)  Μεηά ηελ εμέηαζε ηνπ παξαπόλνπ ζύκθσλα κε ηε δηαδηθαζία 

ηεο νδεγίαο 5, ν  Επίηξνπνο εθδίδεη γξαπηώο, εληόο πξνζεζκίαο έμη 

κελώλ από ηελ παξαιαβή ηνπ παξαπόλνπ ε νπνία δπλαηό λα 

παξαηαζεί κε απόθαζε ηνπ Επηηξόπνπ, γηα ηξεηο πεξαηηέξσ κήλεο 

εθόζνλ ηνύην δηθαηνινγείηαη από ηηο πεξηζηάζεηο ηεο ππόζεζεο, ηελ 

ηειηθή ηνπ απόθαζε ζύκθσλα κε ηα όζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 

14 ηνπ Νόκνπ.  

 (2) Ο Επίηξνπνο ελεκεξώλεη γξαπηώο ηνλ θαηαλαισηή θαη ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε αλαθνξηθά κε ηελ απόθαζή ηνπ θαη 

ελεκεξώλεη ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε αλαθνξηθά κε ηελ 

ππνρξέσζε θαηαβνιήο ζηνλ Φνξέα ηνπ θόζηνπο γηα ηηο ππεξεζίεο 

νπνηνπδήπνηε εκπεηξνγλώκνλα δηόξηζε ν Επίηξνπνο,  θαηά ηελ 

εμέηαζε ηνπ παξαπόλνπ, ηα νπνία δελ κπνξνύλ λα ππεξβαίλνπλ ηα 

ηξαθόζηα (300) επξώ θαζώο θαη ηνπ πνζνύ ησλ ηξηαθόζησλ πελήληα 

(350) επξώ ζε πεξίπησζε πνπ ε απόθαζε ζηξέθεηαη θαηά ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηρείξεζεο θαη ελεκεξώλεη ηαπηόρξνλα ην 

Λνγηζηήξην ηνπ Φνξέα γηα ηελ είζπξαμε ησλ ελ ιόγσ πνζώλ.   

 (3) Η γξαπηή επηθνηλσλία κε ηα εκπιεθόκελα κέξε θαηά ηελ 

εθαξκνγή ηεο παξνύζαο νδεγίαο πξαγκαηνπνηείηαη ζηε βάζε 

ζρεηηθώλ εληύπσλ πνπ θαζνξίδνληαη από ηνλ Επίηξνπν.   

  
Εμέηαζε 

παξαπόλσλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ 

άξζξνπ 28 ηνπ 

Νόκνπ.  

7. Οη δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο Οδεγίαο  εθαξκόδνληαη θαη΄αλαινγία 

θαη ζηελ πεξίπησζε εμέηαζεο παξαπόλσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ησλ κεηαβαηηθώλ δηαηάμεσλ  ηνπ  άξζξνπ 28 ηνπ 

Νόκνπ.  
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Εμνπζηνδόηεζε 

ιεηηνπξγώλ ηνπ 

Φνξέα γηα εμέηαζε 

παξαπόλσλ.  

8. Ο Επίηξνπνο δύλαηαη, γηα ζθνπνύο εθαξκνγήο ηνπ Νόκνπ θαη ηεο 

παξνύζαο Οδεγίαο λα εμνπζηνδνηεί νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ 

πξνζσπηθνύ ηνπ Φνξέα λα εθηειεί νπνηαδήπνηε από ηα θαζήθνληά 

ηνπ.  

Έλαξμε ηζρύνο. 9. Η παξνύζα Οδεγία ηίζεηαη ζε ηζρύ κε ηε δεκνζίεπζή ηεο ζηελ 

Επίζεκε Εθεκεξίδα ηεο Δεκνθξαηίαο.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

Οδηγία 3  

 

 

 (ΔΤΠ  1) 

 

 

 

 

ΕΝΙΑΙΟ  ΦΟΡΕΑ  ΕΞΩΔΙΚΗ  ΕΠΙΛΤΗ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΤΗ 
 

 
 
 
 
 

ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΧΝ  

ΑΠΟ 

 ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ 

 

 

 

Σο παπόν είναι αναπηημένο ζηην Ιζηοζελίδα ηος Δ.Φ.Δ.Δ.Γ.Υ.Φ.,  

www.financialombudsman.gov.cy,  

από ηην οποία μποπεί να εκηςπωθεί και να ζςμπληπωθεί. 

 

 

 

http://www.financialombudsman.gov.cy/
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ΔΝΙΑΙΟ ΦΟΡΔΑ ΔΞΧΓΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 
ΥΡΗΜΑTΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΤΗ 

 
ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΧΝ 

ΚΑΣΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 
ΑΠΟ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ 

δςνάμει ηος Ν.84(Ι)/2010, ωρ εκάζηοηε ηποποποιείηαι ή ανηικαθίζηαηαι (εθεξήρ «ο Νόμορ»). 
 

Α. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
Με ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξόληνο εληύπνπ θπζηθά πξόζσπα δύλαληαη λα ππνβάιινπλ παξάπνλν ζηνλ 
Υξεκαηννηθνλνκηθό Επίηξνπν θαηά ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηρείξεζεο, πνπ αθνξά δηακαξηπξία ή αληίξξεζε ή δηαθνξά 
ύςνπο κέρξη ην πνζό ησλ εθαηόλ εβδνκήληα ρηιηάδσλ επξώ (€170.000), λννπκέλνπ όηη πιεξνύληαη ζσξεπηηθά νη 
πξνϋπνζέζεηο, πνπ πξνλννύληαη ζηα άξζξα 9 θαη 10 ηνπ Νόκνπ.  
 
Οη ελ ιόγσ πξνϋπνζέζεηο είλαη νη εμήο:  
(α) Σν παξάπνλν λα ππνβάιιεηαη από θαηαλαισηή. 
(β) Ο θαηαλαισηήο λα έρεη πξνεγνπκέλσο ππνβάιεη γξαπηώο ην παξάπνλό ηνπ πξνο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επηρείξεζε θαηά ηεο νπνίαο ζηξέθεηαη ην παξάπνλν, εληόο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) κελώλ από ηελ εκεξνκελία 
πνπ έιαβε γλώζε ή πνπ ινγηθά ζα έπξεπε λα είρε ιάβεη γλώζε ηεο επηβιαβνύο, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, πξάμεο ή 
παξάιεηςεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηρείξεζεο ή ηνπ γεγνλόηνο όηη είρε έξεηζκα γηα ππνβνιή παξαπόλνπ.  
(γ) Ο θαηαλαισηήο λα έρεη ιάβεη απάληεζε από ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε επί ηνπ παξαπόλνπ ηνπ, ε νπνία 
δελ ηνλ ηθαλνπνηεί, εληόο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ παξαπόλνπ 
ή λα κελ έρεη ιάβεη απάληεζε από ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο. Σν παξάπνλν 
λα  ππνβάιιεηαη ζηνλ Επίηξνπν εληόο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) κελώλ από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο 
απάληεζεο ηεο  ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηρείξεζεο ή ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαηά ηελ νπνία ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επηρείξεζε όθεηιε λα απαληήζεη ζηνλ θαηαλαισηή.   
(δ) Η ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε θαηά ηεο νπνίαο ζηξέθεηαη ην παξάπνλν λα ιεηηνπξγνύζε, θαηά ηνλ ρξόλν ζηνλ 
νπνίν αλαθέξεηαη ην παξάπνλν βάζεη λόκηκεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή δπλάκεη θαζεζηώηνο ειεύζεξεο εγθαηάζηαζεο. 
(ε) Η ζπλαιιαγή λα εκπίπηεη ζηηο επνπηηθέο αξκνδηόηεηεο ησλ αξκόδησλ επνπηηθώλ αξρώλ. 
(ζη) Να κελ έρεη ήδε εθδνζεί απόθαζε γηα ην ίδην παξάπνλν από Δηθαζηήξην ηεο Δεκνθξαηίαο θαη λα κελ εθθξεκεί 
δηθαζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ίδηνπ παξαπόλνπ. 
 
Σν παξάπνλν ππνβάιιεηαη ζηνλ Υξεκαηννηθνλνκηθό Επίηξνπν: 
(α) Δηα ρεηξόο ή ηαρπδξνκηθά ζηε δηεύζπλζε Λεωθόπος Λόπδος Βύπωνορ 13, 1096, Λεςκωζία ή Σ.Θ. 25735, 1311, 
Λεςκωζία ή 
(β) Μέζσ ηειενκνηόηππνπ (θαμ) ζην 22-660584 ή ζην 22-660118 ή 
(γ) Μέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ζηε δηεύζπλζε complaints@financialombudsman.gov.cy 
 
Σν παξάπνλν πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε ηελ απόδεημε πιεξσκήο ηνπ ηέινπο ησλ είθνζη επξώ (€20). Η πιεξσκή 
κπνξεί λα γίλεη ζε έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο ινγαξηζκνύο: 
(α) πλεξγαηηθή Κεληξηθή Σξάπεδα ή πλεξγαηηθό Πηζησηηθό Ίδξπκα, IBAN: CY16 0070 1010 0000 0000 4002 8214 
(β) Ειιεληθή Σξάπεδα, IBAN: CY78 0050 0109 0001 0901 7087 6401 
(γ) Σξάπεδα Κύπξνπ, IBAN: CY52 0020 0195 0000 3570 1944 4789    
 
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο παξαθαινύκε όπσο απεπζύλεζηε ζηηο αλαξηήζεηο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Φνξέα 
(www.financialombudsman.gov.cy). 
 
Β. ΦΔΤΓΔΙ ΓΗΛΧΔΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΤΦΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 
Δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Νόκνπ, πξόζσπν ην νπνίν, θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα νπνηνλδήπνηε από ηνπο 
ζθνπνύο ηνπ Νόκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνύ εθδηδόκελσλ Οδεγηώλ, ελ γλώζεη ηνπ πξνβαίλεη ζε ςεπδή, παξαπιαλεηηθή 
ή απαηειή σο πξνο ην νπζηώδεο ζηνηρείν δήισζε ή απνθξύπηεη νπζηώδεο ζηνηρείν ή κε νηνλδήπνηε ηξόπν 
παξεκπνδίδεη ηε δηελέξγεηα εμέηαζεο παξαπόλνπ από ηνλ Φνξέα, είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο 
ηνπ ππόθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δύν έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα 
ρηιηάδεο επξώ (€10.000) ή θαη ζηηο δύν απηέο πνηλέο. 
 
Γ. ΓΗΛΧΗ ΤΓΚΑΣΑΘΔΗ για ςλλογή και Δπεξεπγαζία Γεδομένων Πποζωπικού Υαπακηήπα δςνάμει ηος 
Νόμος 138(Ι)/2001, ωρ εκάζηοηε ηποποποιείηαι ή ανηικαθίζηαηαι. 
 
Εγώ ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο (ζημειώζηε ηο ονομαηεπώνςμό ζαρ) ………………………………………….....................   
θαη κε αξ. ηαπηόηεηαο ............……………… ζπγθαηαηίζεκαη θαη εμνπζηνδνηώ ηνλ Εληαίν Φνξέα Εμώδηθεο Επίιπζεο 
Δηαθνξώλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φύζεο, όπσο πξνβεί ζε θύιαμε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 
γηα ζθνπνύο εμέηαζεο/ρεηξηζκνύ ηνπ παξαπόλνπ πνπ ππνβάιισ κε ην παξόλ έληππν.  
 
 

........................................................................ ........................................................................ 
[Πιήξεο Ολνκαηεπώλπκν] [Τπνγξαθή] 

 
Ηκεξνκελία: ………………….............. 

mailto:complaints@financialombudsman.gov.cy
http://www.financialombudsman.gov.cy/
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Γ. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟΤ 
 
Γ1. ηοισεία Παπαπονούμενος 

 

Όλνκα:  Επίζεην:  

Αξ.Σαπη.:  Τπεθνόηεηα:  

 

 Δηεύζπλζε Δηακνλήο: 

Οδόο:  Αξηζκόο:  

Δηακ.:  Σαρ. Κώδ.:  

Επαξρία:  

 

                                     Δηεύζπλζε Αιιεινγξαθίαο (εάν διαθέπει από ηη Διεύθςνζη διαμονήρ): 

Οδόο:  Αξηζκόο:  

Δηακ.:  Σαρ. Κώδ.:  

Επαξρία:  

    

Κηλεηό ηειέθσλν:  Σειέθσλν νηθίαο:  

Σειενκνηόηππν (Φαμ):  

Ηι.Σαρ. (e-mail):  

 
Γ2. ηοισεία Υπημαηοοικονομικήρ Δπισείπηζηρ καηά ηηρ οποίαρ ζηπέθεηαι ηο παπάπονο 

 
πκπιεξώζηε αλάινγα:  
(Σξάπεδα/Ίδξπκα ειεθηξνληθνύ ρξήκαηνο/Ίδξπκα Πιεξσκώλ/Αζθαιηζηηθή Επηρείξεζε/Ε.Π.Ε.Τ/Ε.Δ.Α.Κ/Άιιν) 
 

Επσλπκία:  

                                                                ηνηρεία Δηεύζπλζεο Παξαξηήκαηνο: 

Οδόο:  Αξηζκόο:  

Σαρ. Κώδ.:  Επαξρία:  

 
Γ3. Ανηικείμενο Παπαπόνος 
 
Γ.3.1. Υπημαηικό ποζό πος αθοπά ζηο παπάπονό ζαρ (κέρξη εθαηόλ εβδνκήληα ρηιηάδεο επξώ (€170.000)). 
 
Αξηζκεηηθά: €............................................. 
 
Οινγξάθσο: 

 
............................................................................................................. 

 
Γ.3.2. Πεπιγπαθή Παπαπόνος και αποηέλεζμα ηςσόν παπάβαζηρ   
 
(Ι) πλνπηηθή πεξηγξαθή παξαπόλνπ θαη θαηαγξαθή δεκηώλ πνπ έρνπλ πξνθιεζεί:  

 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................  
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.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 
Σε πεπίπηυζη πος σπειαζηείηε πεπιζζόηεπο σώπο, παπακαλώ σπηζιμοποιήζηε επιππόζθεηη ζελίδα πος να θέπει ηην ςπογπαθή 
ζαρ και επιζςνάτηε ηην ζηο ηέλορ ηος παπόνηορ ενηύπος. 

 
(ΙΙ) Πόηε ή/θαη ππό πνηεο ζπλζήθεο ιάβαηε γλώζε ηεο επηβιαβνύο, θαηά ηελ άπνςή ζαο, πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηρείξεζεο ή ηνπ γεγνλόηνο όηη είραηε έξεηζκα γηα ππνβνιή παξαπόλνπ ζηνλ 
Υξεκαηννηθνλνκηθό Επίηξνπν;   

 

Ηκέξα Μήλαο Έηνο 

   

       

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

Σε πεπίπηυζη πος σπειαζηείηε πεπιζζόηεπο σώπο, παπακαλώ σπηζιμοποιήζηε επιππόζθεηη ζελίδα πος να θέπει ηην ςπογπαθή 
ζαρ και επιζςνάτηε ηην ζηο ηέλορ ηος παπόνηορ ενηύπος. 

 
(ΙΙΙ) Έρεηε πξνβεί ή/θαη γλσξίδεηε γηα ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο κε αληηθείκελν ην ππνβιεζέλ παξάπνλν 
ελώπηνλ νπνηνπδήπνηε Δηθαζηεξίνπ ζηε Δεκνθξαηία;  

Όρη    

Ναη   Εάν ναι, ζημειώζηε απιθμό ςπόθεζηρ: ............................................... 

 
Γ.3.3. Τποβολή Παπαπόνος ππορ ηη Υπημαηοοικονομική Δπισείπηζη  
 

(Ι) Έρεηε πξνβεί ζε ππνβνιή γξαπηνύ παξαπόλνπ πξνο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επηρείξεζε; 

Ναη / Όρη 

Εάλ λαη, ζπκπιεξώζηε ηα (ΙΙ)-(V) πην θάησ: 

(ΙΙ) Ηκεξνκελία ππνβνιήο παξαπόλνπ πξνο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε: 

 

Ηκέξα 
 
 

Μήλαο Έηνο 

(ΙΙΙ) αο έρεη γλσζηνπνηεζεί ε ιήςε παξαπόλνπ από ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επηρείξεζε;  
 
Εάλ λαη, πόηε; 

Ναη / Όρη 
 

Ηκέξα 
 
 

Μήλαο Έηνο 

(IV) Έρεηε ιάβεη απάληεζε από ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε; 
 
Εάλ λαη, πόηε; 

Ναη / Όρη 
 

Ηκέξα 
 
 

Μήλαο Έηνο 

(V) Εμεγήζηε ζπλνπηηθά γηαηί δελ ζαο ηθαλνπνηεί ε απάληεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηρείξεζεο. 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

 
Σε πεπίπηυζη πος σπειαζηείηε πεπιζζόηεπο σώπο, παπακαλώ σπηζιμοποιήζηε επιππόζθεηη ζελίδα πος να θέπει ηην ςπογπαθή 
ζαρ και επιζςνάτηε ηην ζηο ηέλορ ηος παπόνηορ ενηύπος. 
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Δ. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ/ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΔΠΙΤΝΑΦΔΣΔ 
 
Παπακαλούμε, όπυρ ελέγξεηε εάν έσεηε επιζςνάτει ηα πιο κάηυ έγγπαθα και όπυρ καηαγπάτεηε οποιοδήποηε άλλο 
έγγπαθο/ζηοισείο ηο οποίο  ηςσόν έσεηε επιζςνάτει με ηο παπόν ένηςπο (με απιθμό αναθοπάρ έκαζηος επιζςνημμένος 
εγγπάθος). 
 

Α/
Α 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ; 
(ΝΑΙ/ΟΥΙ) 

1. Απόδεημε θαηαβνιήο ηέινπο παξαπόλνπ  

2. Αληίγξαθν ηαπηόηεηαο ή δηαβαηεξίνπ  

3. Αληίγξαθν ηνπ παξαπόλνπ πνπ ππνβιήζεθε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε  

4. Γλσζηνπνίεζε ιήςεο παξαπόλνπ από ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε  

5. Αληίγξαθν απάληεζεο πνπ ιήθζεθε από ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε  

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

 
 
Σ. ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ  
Δηα ηεο παξνύζεο δειώλσ όηη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθδνζεί ή/θαη δελ εθθξεκεί έθδνζε απόθαζεο από Δηθαζηήξην 
ηεο Δεκνθξαηίαο ή/θαη δελ εθθξεκεί νπνηαδήπνηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία ελώπηνλ Δηθαζηεξίνπ ηεο Δεκνθξαηίαο ζε 
ζρέζε κε ην ππνβιεζέλ πξνο ηνλ Φνξέα παξάπνλό κνπ. 
 
 
 
 
 

........................................................................ ........................................................................ 
[Πιήξεο Ολνκαηεπώλπκν] [Τπνγξαθή] 

 
 

 
Ηκεξνκελία:………………….............. 
 
 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΑΚΗ ΥΡΗΗ 
 

Ημεπομηνία  
παπαλαβήρ                                                                     
 

   Αύξων  
Απιθμόρ:………../……… 

Ημέπα Μήναρ Έηορ ΚΧΓΙΚΟ  

 

Γιά σειπόρ  Σηλεομοιοηςπικώρ  Μέζω Ηλεκηπ. Σασςδπομείος  Σασςδπομικώρ  

 

Ημεπομηνία 
Καηαβολήρ Σέλοςρ  

   
ΑΠΙ ζηο οποίο έγινε καηάθεζη: 

Ημέπα Μήναρ Έηορ  

 

Απιθμόρ Απόδειξηρ Πληπωμήρ Σέλοςρ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ  

Οδηγία 4  

 
 
(ΔΤΠ  2) 
 
 
 

 

ΕΝΙΑΙΟ  ΦΟΡΕΑ  ΕΞΩΔΙΚΗ  ΕΠΙΛΤΗ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΤΗ 

 
 

 
 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΧΝ 

ΑΠΟ  

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ,  

ΦΙΛΑΝΘΡΧΠΙΚΑ ΙΓΡΤΜΑΣΑ, ΧΜΑΣΔΙΑ, ΔΝΧΔΙ ΠΡΟΧΠΧΝ,  

ΣΑΜΔΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ, ΚΑΣΑΠΙΣΔΤΜΑΣΑ 

 

 

 

Σο παπόν είναι αναπηημένο ζηην Ιζηοζελίδα ηος Δ.Φ.Δ.Δ.Γ.Υ.Φ.,  

www.financialombudsman.gov.cy,  

από ηην οποία μποπεί να εκηςπωθεί και να ζςμπληπωθεί. 

 

 

  

http://www.financialombudsman.gov.cy/
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ΔΝΙΑΙΟ ΦΟΡΔΑ ΔΞΧΓΙΚΗ ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 
ΥΡΗΜΑTΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΦΤΗ 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΠΟΝΧΝ 
ΚΑΣΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ 

ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΧΠΑ 
δςνάμει ηος Ν.84(Ι)/2010, ωρ εκάζηοηε ηποποποιείηαι ή ανηικαθίζηαηαι (εθεξήρ «ο Νόμορ»). 

 

Α. ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ 
Με ηε ζπκπιήξσζε ηνπ παξόληνο εληύπνπ, λνκηθά πξόζσπα, θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα, ζσκαηεία, ελώζεηο 
πξνζώπσλ, θαηαπηζηεύκαηα θαη ηακεία πξνλνίαο, δύλαληαη λα ππνβάιινπλ παξάπνλν ζηνλ Υξεκαηννηθνλνκηθό 
Επίηξνπν θαηά ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηρείξεζεο, πνπ αθνξά δηακαξηπξία ή αληίξξεζε ή δηαθνξά ύςνπο κέρξη ην 
πνζό ησλ εθαηόλ εβδνκήληα ρηιηάδσλ επξώ (€170.000), λννπκέλνπ όηη πιεξνύληαη ζσξεπηηθά νη πξνϋπνζέζεηο πνπ 
πξνλννύληαη ζηα άξζξα 9 θαη 10 ηνπ Νόκνπ.  
 

Οη ελ ιόγσ πξνϋπνζέζεηο είλαη νη εμήο:  
(α) ην παξάπνλν λα ππνβάιιεηαη από θαηαλαισηή. 
(β) ν θαηαλαισηήο λα έρεη πξνεγνπκέλσο ππνβάιεη γξαπηώο ην παξάπνλό ηνπ πξνο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επηρείξεζε θαηά ηεο νπνίαο ζηξέθεηαη ην παξάπνλν, εληόο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) κελώλ από ηελ εκεξνκελία 
πνπ έιαβε γλώζε ή πνπ ινγηθά ζα έπξεπε λα είρε ιάβεη γλώζε ηεο επηβιαβνύο, θαηά ηελ άπνςή ηνπ, πξάμεο ή 
παξάιεηςεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηρείξεζεο ή ηνπ γεγνλόηνο όηη είρε έξεηζκα γηα ππνβνιή παξαπόλνπ.  
(γ) ν θαηαλαισηήο λα έρεη ιάβεη απάληεζε από ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε επί ηνπ παξαπόλνπ ηνπ, ε νπνία λα 
κελ ηνλ ηθαλνπνηεί, εληόο θαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ηξηώλ (3) κελώλ από ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηνπ 
παξαπόλνπ ή λα κελ έρεη ιάβεη απάληεζε από ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο. 
Σν παξάπνλν λα ππνβάιιεηαη ζηνλ Επίηξνπν εληόο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ (4) κελώλ από ηελ εκεξνκελία 
παξαιαβήο ηεο απάληεζεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηρείξεζεο ή ηεο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο θαηά ηελ νπνία ε 
ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε όθεηιε λα απαληήζεη ζηνλ θαηαλαισηή.   
(δ) ε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε θαηά ηεο νπνίαο ζηξέθεηαη ην παξάπνλν λα ιεηηνπξγνύζε, θαηά ηνλ ρξόλν ζηνλ 
νπνίν αλαθέξεηαη ην παξάπνλν βάζεη λόκηκεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ή δπλάκεη θαζεζηώηνο ειεύζεξεο εγθαηάζηαζεο. 
(ε) ε ζπλαιιαγή λα εκπίπηεη ζηηο επνπηηθέο αξκνδηόηεηεο ησλ αξκόδησλ επνπηηθώλ αξρώλ. 
(ζη) λα κελ έρεη ήδε εθδνζεί απόθαζε γηα ην ίδην παξάπνλν από Δηθαζηήξην ηεο Δεκνθξαηίαο θαη λα κελ εθθξεκεί 
δηθαζηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ εμέηαζε ηνπ ίδηνπ παξαπόλνπ. 
(ε) ην παξάπνλν λα ππνβάιιεηαη από λνκηθό πξόζσπν ελαληίνλ άιιεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηρείξεζεο θαη λα 
αθνξά ππεξεζίεο ηηο νπνίεο ην ίδην δελ πξνζθέξεη ζηνπο πειάηεο ηνπ. 
 

Σν παξάπνλν ππνβάιιεηαη ζηνλ Υξεκαηννηθνλνκηθό Επίηξνπν: 
(α) Δηα ρεηξόο ή ηαρπδξνκηθά ζηε δηεύζπλζε Λεωθόπος Λόπδος Βύπωνορ 13, 1096, Λεςκωζία ή Σ.Θ. 25735, 1311, 
Λεςκωζία ή 
(β) Μέζσ ηειενκνηόηππνπ (θαμ) ζην 22-660584 ή ζην 22-660118 ή 
(γ) Μέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ζηε δηεύζπλζε complaints@financialombudsman.gov.cy 
 

Σν παξάπνλν πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη κε ηελ απόδεημε πιεξσκήο ηνπ ηέινπο ησλ είθνζη επξώ (€20). Η πιεξσκή 
κπνξεί λα γίλεη ζε έλαλ από ηνπο αθόινπζνπο ινγαξηζκνύο: 
(α) πλεξγαηηθή Κεληξηθή Σξάπεδα ή πλεξγαηηθό Πηζησηηθό Ίδξπκα, IBAN: CY16 0070 1010 0000 0000 4002 8214 
(β) Ειιεληθή Σξάπεδα, IBAN: CY78 0050 0109 0001 0901 7087 6401 
(γ) Σξάπεδα Κύπξνπ, IBAN: CY52 0020 0195 0000 3570 1944 4789    
 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο, παξαθαινύκε όπσο απεπζύλεζηε ζηηο αλαξηήζεηο ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ Φνξέα 
(www.financialombudsman.gov.cy). 
 

Β. ΦΔΤΓΔΙ ΓΗΛΧΔΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΡΤΦΗ ΣΟΙΥΔΙΧΝ 
Δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Νόκνπ, πξόζσπν νπνίν, θαηά ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα νπνηνδήπνηε από ηνπο 
ζθνπνύο ηνπ Νόκνπ ή ησλ δπλάκεη απηνύ εθδηδόκελσλ Οδεγηώλ, ελ γλώζεη ηνπ πξνβαίλεη ζε ςεπδή, παξαπιαλεηηθή 
ή απαηειή σο πξνο ην νπζηώδεο ζηνηρείν δήισζεο ή απνθξύπηεη νπζηώδεο ζηνηρείν ή κε νηνλδήπνηε ηξόπν 
παξεκπνδίδεη ηε δηελέξγεηα εμέηαζεο παξαπόλνπ από ην Φνξέα, είλαη έλνρν αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο 
ηνπ, ππόθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο πνπ δελ ππεξβαίλεη ηα δύν έηε ή ζε ρξεκαηηθή πνηλή πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο δέθα 
ρηιηάδεο επξώ (€10.000) ή ηηο δύν απηέο πνηλέο. 
 

Γ. ΓΗΛΧΗ ΤΓΚΑΣΑΘΔΗ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ για ςλλογή και Δπεξεπγαζία Γεδομένων Πποζωπικού 
Υαπακηήπα δςνάμει ηος Νόμος 138(Ι)/2001, ωρ εκάζηοηε ηποποποιείηαι ή ανηικαθίζηαηαι. 
 

Εγώ ν θάησζη ππνγεγξακκέλνο (ζημειώζηε ηο ονομαηεπώνςμό ζαρ) …………………………………….............................   
θαη κε αξ. ηαπηόηεηαο ............……………… ζπγθαηαηίζεκαη θαη εμνπζηνδνηώ ηνλ Εληαίν Φνξέα Εμώδηθεο Επίιπζεο 
Δηαθνξώλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Φύζεο όπσο πξνβεί ζε θύιαμε θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 
γηα ζθνπνύο εμέηαζεο/ρεηξηζκνύ ηνπ παξαπόλνπ πνπ ππνβάιισ κε ην παξόλ έληππν.  
 

........................................................................ ........................................................................ 
[Πιήξεο Ολνκαηεπώλπκν] [Τπνγξαθή] 

 

Ηκεξνκελία: ………………….............. 

mailto:complaints@financialombudsman.gov.cy
http://www.financialombudsman.gov.cy/
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Γ. ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΑΡΑΠΟΝΟΤ 
 
Γ1. ηοισεία Παπαπονούμενος 

  

ΣΟΙΥΔΙΑ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΧΠΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΑΙΣΗΗ 

Επσλπκία:  

Αξ. Εγγξαθήο:  Υώξα Εγγξαθήο:  

Είδνο Ννκηθνύ Πξνζώπνπ: 

(επιλέξηε με Χ ένα από ηα πιο κάηυ και ζςμπληπώζηε ανηίζηοισα ηη διπλανή ζηήλη) Αξηζκεηηθό πνζό (ζε επξώ)
1
: 

Ννκηθό Πξόζσπν  Με εηήζην θύθιν εξγαζηώλ
2
  

Φηιαλζξσπηθό Ίδξπκα  

Με εηήζηα έζνδα2 

 

σκαηείν   

Έλσζε Πξνζώπσλ   

Σακείν Πξνλνίαο  Με θαζαξό ελεξγεηηθό θαηά ηελ 31
ε
 Δεθεκβξίνπ ηνπ 

πξνεγνύκελνπ έηνπο
3
 

 

Καηαπίζηεπκα   

Δηεύζπλζε Επηθνηλσλίαο: 

Οδόο: 

 Αξηζκόο:  

Σαρ. Κώδ.:  Επαξρία:  

Σειέθσλν Επηθνηλσλίαο:  Σειενκνηόηππν (Φαμ):  

Ηι.Σαρ. (e-mail):  

 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ 

Όλνκα:  Επίζεην:  

Αξ. Σαπη.:  Τπεθνόηεηα:  

Δηεύζπλζε Επηθνηλσλίαο: 

Οδόο:  Αξηζκόο:  

Σαρ. Κώδ.:  Επαξρία:  

Σειέθσλν Επηθνηλσλίαο:  Σειενκνηόηππν (Φαμ):  

Ηι.Σαρ. (e-mail):  

 
Γ2. ηοισεία Υπημαηοοικονομικήρ Δπισείπηζηρ καηά ηηρ οποίαρ ζηπέθεηαι ηο παπάπονο. 
 

πκπιεξώζηε αλάινγα:  

(Σξάπεδα/Ίδξπκα ειεθηξνληθνύ ρξήκαηνο/Ίδξπκα Πιεξσκώλ/Αζθαιηζηηθή Επηρείξεζε/Ε.Π.Ε.Τ/Ε.Δ.Α.Κ/Άιιν) 

 

Επσλπκία:  

ηνηρεία Δηεύζπλζεο Παξαξηήκαηνο: 

Οδόο:  Αξηζκόο:  

Σαρ. Κώδ.:  Επαξρία:  

 
Γ3. Ανηικείμενο Παπαπόνος 
 
Γ.3.1. Υπημαηικό ποζό πος αθοπά ζηο παπάπονό ζαρ (κέρξη εθαηόλ εβδνκήληα ρηιηάδεο επξώ (€170.000)). 
 
 
Αξηζκεηηθά: €.............................................................................. 
 
 
Οινγξάθσο: 

 
 
......................................................................................................................................... 

                                                           
1
 Σν πνζό δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηηο δηαθόζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξώ (€250.000). 

2
 ε πεξίπησζε πνπ ην λνκηθό πξόζσπν ζπζηάζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, λα αλαγξάθεηαη ην πνζό ηεο 

πεξηόδνπ από ηελ 1
ε
 Ιαλνπαξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο κέρξη ζήκεξα κε αλαγσγή θαη’ αλαινγία ζηνπο δώδεθα κήλεο.  

3
 ε πεξίπησζε πνπ ην λνκηθό πξόζσπν ζπζηάζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, λα αλαγξάθεηαη ην θαζαξό ελεξγεηηθό 

θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ παξαπόλνπ. 



15 

 

Γ.3.2. Πεπιγπαθή Παπαπόνος και αποηέλεζμα ηςσόν παπάβαζηρ   
 
(Ι) πλνπηηθή πεξηγξαθή παξαπόλνπ θαη θαηαγξαθή δεκηώλ πνπ έρνπλ πξνθιεζεί:  
 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

Σε πεπίπηυζη πος σπειαζηείηε πεπιζζόηεπο σώπο, παπακαλώ σπηζιμοποιήζηε επιππόζθεηη ζελίδα πος να θέπει ηην ςπογπαθή 
ζαρ και επιζςνάτηε ηην ζηο ηέλορ ηος παπόνηορ Ενηύπος. 

 
(ΙΙ) Πόηε ή/θαη ππό πνηεο ζπλζήθεο ιάβαηε γλώζε ηεο επηβιαβνύο, θαηά ηελ άπνςή ζαο, πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο 
ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηρείξεζεο ή ηνπ γεγνλόηνο όηη είραηε έξεηζκα γηα ππνβνιή παξαπόλνπ ζηνλ 
Υξεκαηννηθνλνκηθό Επίηξνπν;   

 

Ηκέξα Μήλαο Έηνο 

   

       

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

Σε πεπίπηυζη πος σπειαζηείηε πεπιζζόηεπο σώπο, παπακαλώ σπηζιμοποιήζηε επιππόζθεηη ζελίδα πος να θέπει ηην ςπογπαθή 
ζαρ και επιζςνάτηε ηην ζηο ηέλορ ηος παπόνηορ Ενηύπος. 

 
(ΙΙΙ) Έρεηε πξνβεί ή/θαη γλσξίδεηε πεξί ηεο έλαξμεο νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο κε αληηθείκελν ην ππνβιεζέλ 
παξάπνλν ελώπηνλ νπνηνπδήπνηε Δηθαζηεξίνπ ζηε Δεκνθξαηία;   

Όρη    

Ναη   Εάν ναι, ζημειώζηε απιθμό ςπόθεζηρ: ............................................... 

 
Γ.3.3. Τποβολή Παπαπόνος ππορ ηη Υπημαηοοικονομική Δπισείπηζη  

   

(Ι) Έρεηε πξνβεί ζε ππνβνιή γξαπηνύ παξαπόλνπ πξνο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επηρείξεζε; 

Ναη / Όρη 

Εάλ λαη, ζπκπιεξώζηε ηα (ΙΙ)-(V) πην θάησ: 

(ΙΙ) Ηκεξνκελία ππνβνιήο παξαπόλνπ πξνο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε: 

 

Ηκέξα 
 

Μήλαο Έηνο 

(ΙΙΙ) αο έρεη γλσζηνπνηεζεί ε ιήςε παξαπόλνπ από ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επηρείξεζε;  
Εάλ λαη, πόηε; 

Ναη / Όρη 
 

Ηκέξα 
 

Μήλαο Έηνο 

(IV) Έρεηε ιάβεη απάληεζε από ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε; 
Εάλ λαη, πόηε; 

Ναη / Όρη 
 

Ηκέξα 
 

Μήλαο Έηνο 

(V) Εμεγήζηε ζπλνπηηθά γηαηί δελ ζαο ηθαλνπνηεί ε απάληεζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επηρείξεζεο. 

..........................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 

Σε πεπίπηυζη πος σπειαζηείηε πεπιζζόηεπο σώπο, παπακαλώ σπηζιμοποιήζηε επιππόζθεηη ζελίδα πος να θέπει ηην ςπογπαθή 
ζαρ και επιζςνάτηε ηην ζηο ηέλορ ηος παπόνηορ Ενηύπος. 
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Δ. ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ/ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΟΤ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ ΔΠΙΤΝΑΦΔΣΔ 
 
Παπακαλούμε, όπυρ ελέγξεηε εάν έσεηε επιζςνάτει ηα πιο κάηυ έγγπαθα και όπυρ καηαγπάτεηε οποιοδήποηε άλλο 
έγγπαθο/ζηοισείο ηο οποίο ηςσόν επιζςνάταηε με ηο παπόν ένηςπο (με απιθμό αναθοπάρ εκάζηος επιζςνημμένος 
εγγπάθος). 
 

Α/
Α 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΕΠΙΤΝΑΠΣΕΣΑΙ; 
(ΝΑΙ/ΟΥΙ) 

1. Απόδεημε θαηαβνιήο ηέινπο παξαπόλνπ  

2. Εμνπζηνδόηεζε ή απόθαζε Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ λνκηθνύ πξνζώπνπ από ηελ νπνία 
πξνθύπηεη ε δπλαηόηεηα εθπξνζώπεζήο ηνπ    

 

3. Πηζηνπνηεηηθό ζύζηαζεο λνκηθνύ πξνζώπνπ  

4. Αληίγξαθν ηνπ παξαπόλνπ πνπ ππνβιήζεθε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε  

5. Γλσζηνπνίεζε ιήςεο παξαπόλνπ από ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε  

6. Αληίγξαθν απάληεζεο πνπ ιήθζεθε από ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επηρείξεζε  

7. Απνδεηθηηθό έγγξαθν θύθινπ εξγαζηώλ ή εηήζησλ εζόδσλ ή θαζαξνύ ελεξγεηηθνύ  

8.   

9.   

10.   

 
Σ. ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ  
Δηα ηεο παξνύζεο δειώλσ όηη κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εθδνζεί ή/θαη δελ εθθξεκεί έθδνζε απόθαζεο από Δηθαζηήξην 
ηεο Δεκνθξαηίαο ή/θαη δελ εθθξεκεί νπνηαδήπνηε δηθαζηηθή δηαδηθαζία ελώπηνλ Δηθαζηεξίνπ ηεο Δεκνθξαηίαο ζε 
ζρέζε κε ην ππνβιεζέλ πξνο ηνλ Φνξέα παξάπνλό κνπ. 
 
 
 
 
 

........................................................................ ........................................................................ 
[Πιήξεο Ολνκαηεπώλπκν Εθπξνζώπνπ] [θξαγίδα Ννκηθνύ Πξνζώπνπ θαη  

Τπνγξαθή Εθπξνζώπνπ] 
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