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 Τν Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ αλαθνηλώλεη ηε δεκηνπξγία δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ 
ζύγθξηζεο ηειώλ γηα ζθνπνύο πινπνίεζεο ηνπ Άξζξνπ 8 ηνπ πεξί ηεο 
Σπγθξηζηκόηεηαο ησλ Τειώλ, ηεο Αιιαγήο Λνγαξηαζκνύ Πιεξσκώλ θαη ηεο 
Πξόζβαζεο ζε Λνγαξηαζκνύο Πιεξσκώλ Νόκνπ ηνπ 2017 [Ν.64(Ι)/2017]. 

 Βάζεη ηνπ ελ ιόγσ άξζξνπ, ην Υπνπξγείν όθεηιε λα δηαζθαιίζεη ηε δσξεάλ πξόζβαζε 
ησλ θαηαλαισηώλ ζε ηνπιάρηζηνλ έλα δηαδηθηπαθό ηόπν ζύγθξηζεο ηειώλ πνπ 
ρξεώλνληαη από ηνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ πιεξσκώλ. Ο ελ ιόγσ λόκνο έρεη 
ελαξκνλίζεη ηε ζρεηηθή θνηλνηηθή Οδεγία 2014/92/ΔΔ γηα ηε γηα ηε ζπγθξηζηκόηεηα
ησλ ηειώλ πνπ ζπλδένληαη κε ινγαξηαζκνύο πιεξσκώλ, ηελ αιιαγή ινγαξηαζκνύ 
πιεξσκώλ θαη ηελ πξόζβαζε ζε ινγαξηαζκνύο πιεξσκώλ κε βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά.

 Ο δηαδηθηπαθόο ηόπνο ζύγθξηζεο ηειώλ είλαη δηαζέζηκνο ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε: 
www.mof.gov.cy/feecomparison. 

 Δίλαη εύθνια πξνζβάζηκνο, αμηόπηζηνο θαη ιεηηνπξγεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθώλ. Η ηζηνζειίδα έρεη ζρεδηαζηεί θαη αλαπηπρζεί από ην Τκήκα Υπεξεζηώλ 
Πιεξνθνξηθήο ηνπ Υπνπξγείνπ θαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμύ Υπνπξγείνπ θαη 
Κεληξηθήο Τξάπεδαο ηεο Κύπξνπ (πνπ είλαη θαη ε αξκόδηα αξρή γηα ζθνπνύο 
εθαξκνγήο ηνπ Ν.64(Ι)/2017). 
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 Ο δηαδηθηπαθόο ηόπνο απνηειεί έλα ζεκαληηθό θαη ρξεζηηθό εξγαιείν άκεζεο 
ελεκέξσζεο ησλ θαηαλαισηώλ γηα ηα ηέιε πνπ αθνξνύλ ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο 
ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ινγαξηαζκνύο πιεξσκώλ.

 Σηόρνο είλαη ε εύθνιε θαηαλόεζε ησλ ηειώλ, ε γξήγνξε, αμηόπηζηε θαη 
αληηπξνζσπεπηηθή αμηνιόγεζε θαη ζύγθξηζε αλά πάζα ζηηγκή ησλ ρξεώζεσλ ησλ 
ηξαπεδώλ γηα ινγαξηαζκνύο πιεξσκώλ νη νπνίνη παξέρνληαη ζηελ αγνξά.  

 Σην πιαίζην απηό, νη θαηαλαισηέο ιακβάλνπλ ηεθκεξησκέλεο θαη ζπλεηδεηέο 
απνθάζεηο νη νπνίεο θαιύπηνπλ απνηειεζκαηηθόηεξα ηηο αλάγθεο ηνπο θαη κπνξνύλ 
λα ληώζνπλ πην ζίγνπξνη πξηλ απνθαζίζνπλ λα πξνρσξήζνπλ ζε αγνξά ππεξεζηώλ.

 Οη ρξεώζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ζα επηθαηξνπνηνύληαη ζε ηαθηά 
ρξνληθά δηαζηήκαηα θάζε θνξά πνπ αλαζεσξνύληαη από ηηο ηξάπεδεο.

 Τν Υπνπξγείν παξακέλεη πξνζεισκέλν ζηελ πξνώζεζε ηεο δηαθάλεηαο, πξνο 
εμππεξέηεζε ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ θαηαλαισηώλ.
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Αληηπξνζσπεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε 
ινγαξηαζκνύο πιεξσκώλ

Ο δηαδηθηπαθόο ηόπνο πεξηιακβάλεη ζύγθξηζε ηειώλ γηα ηηο πην θάησ αληηπξνζσπεπηηθέο 
ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ινγαξηαζκνύο πιεξσκώλ: 

 ηήξεζε ινγαξηαζκνύ (ηξερνύκελνπ, ηακηεπηεξίνπ, θ.ι.π)

 παξνρή ρξεσζηηθώλ θαξηώλ

 παξνρή πηζησηηθώλ θαξηώλ

 αλάιεςε κεηξεηώλ

 παξαρώξεζε βηβιηαξίνπ επηηαγώλ

 κεηαθνξέο πίζησζεο SEPA ζε επξώ

 κεηαθνξέο πίζησζεο εθηόο SEPA ζε επξώ θαη ζε άιιν λόκηζκα

 πάγηεο εληνιέο

 άκεζεο ρξεώζεηο

 επηζηξνθέο επηηαγώλ ιόγσ αλεπαξθνύο ππνινίπνπ

 ππεξεζίεο ζπλαιιάγκαηνο

 ππεξαλαιήςεηο

 ππεξβάζεηο

 αληίγξαθν θαηάζηαζεο ινγαξηαζκνύ.
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 Ο δηαδηθηπαθόο ηόπνο ζύγθξηζεο ηειώλ:

 απνηειεί έλα απνηειεζκαηηθό κέζν αμηνιόγεζεο ησλ ηειώλ από ηνπο 
θαηαλαισηέο αλά πηζησηηθό ίδξπκα κέζσ ηεο παξνρήο ζαθνύο, πεξηεθηηθήο, 
νινθιεξσκέλεο θαη πιήξνπο πιεξνθόξεζεο 

 ελώ παξάιιεια, ζπκβάιιεη ζηελ αύμεζε ηεο δηαθάλεηαο. 

 Η ηζηνζειίδα δύλαηαη επίζεο λα ζπκβάιεη ζηε κείσζε ηνπ θόζηνπο παξνρήο ησλ 
αληηπξνζσπεπηηθώλ ππεξεζηώλ πνπ ζπλδένληαη κε ινγαξηαζκνύο πιεξσκώλ, θαζόηη

 νη θαηαλαισηέο δελ ζα ρξεηάδεηαη λα ζπιιέγνπλ πιεξνθνξίεο ρσξηζηά από ηνπο 
δηάθνξνπο παξόρνπο ππεξεζηώλ πιεξσκώλ

 ζα ζπκβάιεη ζηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνύ. 

 Τν δεηνύκελν είλαη ε πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηώλ θαη ηνπ πγηνύο αληαγσληζκνύ, 
ρσξίο ππέξκεηξε επηβάξπλζε ησλ ηξαπεδώλ από ηηο νπνίεο δεηείηαη ε ζρεηηθή 
πιεξνθνξία. 
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 Σην δηαδηθηπαθό ηόπν ζύγθξηζεο ηειώλ ππάξρνπλ μερσξηζηέο θαηεγνξίεο γηα:

 Τακηεπηήξηα

 Τξερνύκελνπο ινγαξηαζκνύο

 Πηζησηηθέο θάξηεο

 γηα εύθνιε αλαδήηεζε.

 Σηελ ζειίδα πεξηιακβάλνληαη νη ρξεώζεηο ηόζν γηα πειάηεο ιηαληθήο όζν θαη γηα 
πειάηεο Γηεζλώλ Τξαπεδηθώλ Δξγαζηώλ.

 Τα δεδνκέλα θνηλνπνηήζεθαλ ζην Υπνπξγείν από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα θαη ζα 
αλαζεσξνύληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Τα πηζησηηθά ηδξύκαηα ππνρξενύληαη 
όπσο ελεκεξώλνπλ ην Υπνπξγείν γηα θάζε αλαζεώξεζε ησλ ηειώλ ηνπο ζε ζρέζε κε 
ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο ππεξεζίεο πνπ ζπλδένληαη κε ινγαξηαζκό πιεξσκώλ, νύησο 
ώζηε ην Υπνπξγείν λα πξνρσξεί άκεζα ζηελ επηθαηξνπνίεζε ησλ ηειώλ πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηελ ηζηνζειίδα.
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Δπηζθεςηκόηεηα

Τν Υπνπξγείν έρεη ηε δπλαηόηεηα λα παξαθνινπζεί ηελ επηζθεςηκόηεηα ηνπ 
δηαδηθηπαθνύ ηόπνπ κέζσ ηνπ google analytics. 

 Μέρξη ηώξα ηελ ζειίδα έρνπλ επηζθεθζεί πεξίπνπ 7.000 ρξήζηεο (46.963 page views)

 Πιείζηνη ρξήζηεο είλαη από Κύπξν (92%). Τν 10% πεξίπνπ ησλ ρξεζηώλ είλαη 
επαλαιακβαλόκελνη (640).

 Η πξόζβαζε είλαη εθηθηή θαη από θηλεηά θαη tablets (54% ησλ ρξεζηώλ επηζθέπηνληαη ηελ 
ηζηνζειίδα κέζσ ει. ππνινγηζηώλ, 38% από θηλεηά ηειέθσλα θαη νη ππόινηπνη από tablets. 

 Η επηζθεςηκόηεηα γίλεηαη από θαηαλαισηέο όισλ ησλ ειηθηώλ θπξίσο 35-44 (28%), 45-54 
(23%) θαη 25-34 (22%).
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Γειηία πιεξνθόξεζεο Τειώλ θαη Γισζζάξην

 Από ηηο 31 Οθησβξίνπ 2018, ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα πξνζθέξνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο 
ηππνπνηεκέλα Γειηία Πιεξνθόξεζεο Τειώλ ζε ζρέζε κε ηνπο ινγαξηαζκνύο 
πιεξσκώλ (ππνρξέσζε πνπ εκπίπηεη ζηηο πξόλνηεο ηεο Οδεγίαο 2014/92/ΔΔ), ηα 
νπνία ζπλνδεύνληαη από Γισζζάξην, ην νπνίν πεξηέρεη ζαθείο νξηζκνύο θαη 
επεμεγήζεηο αλαθνξηθά κε ηηο αληηπξνζσπεπηηθέο ππεξεζίεο. Τα Γειηία είλαη 
δηαζέζηκα δσξεάλ ζηα θαηαζηήκαηα ησλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ θαη ζε ειεθηξνληθή 
κνξθή ζηηο ηζηνζειίδεο ηνπο.

 Γηα ζθνπνύο πιεξόηεηαο πιεξνθόξεζεο θαη εύθνιεο πξόζβαζεο ζηα Γειηία 
Πιεξνθόξεζεο Τειώλ, ηα δειηία δηαηίζεληαη θαη ζην ηκήκα «Σπλδέζεηο» ηεο 
ηζηνζειίδαο.

 Γηα ζθνπνύο πιεξόηεηαο πιεξνθόξεζεο ζηελ ηζηνζειίδα πεξηιακβάλεηαη 
Γισζζάξην, ζην ηκήκα «Αληηπξνζσπεπηηθέο Υπεξεζίεο ηεο ηζηνζειίδαο. 
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Δπηθνηλσλία

 Σην θάησ κέξνο ηεο ζειίδαο ππάξρεη ζύλδεζκνο επηθνηλσλία γηα ηελ ηπρόλ 
παξαηεξήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ νη νπνίεο κπνξνύλ λα απνζηέιινληαη ζην 
ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: feecomparisonwebsite@mof.gov.cy. 

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα απεπζύλεζηε:

 ζηα ηειέθσλα:  22601273 ή 20601172 

 ή ζην ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν: feecomparisonwebsite@mof.gov.cy.
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