Υπεύθυνη Δήλωση Αιτητή που έχει λάβει υπηρεσίες για σκοπούς του
Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος

Η δήλωση αυτή πρέπει να συμπληρώνεται και να υποβάλλεται από τον αιτητή που έχει λάβει
υπηρεσίες για σκοπούς του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (στο εξής
«Πρόγραμμα»), από πάροχο υπηρεσιών εγγεγραμμένο στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών
του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (στο εξής «Μητρώο»).
Εγώ ο/η (όνομα)………………….(επίθετο)……………….., υπηκοότητας ………………. κάτοχος
διαβατήριου (χώρα)…………………….……με αριθμό………………………, έχω επαγγελματική
επαφή με τον κ./κα. (όνομα)…………………..(επίθετο)………………………, ο οποίος ως
εκπρόσωπος της εταιρείας ………………………………. με αριθμό Μητρώου ……………………..
μου παρέχει επαγγελματικές υπηρεσίες σε σχέση με το Πρόγραμμα.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι:
1. Ο πάροχος υπηρεσιών, στη βάση συμφωνίας παροχής υπηρεσιών, με έχει ενημερώσει
πλήρως για το Πρόγραμμα και μου έχει επεξηγήσει με ακρίβεια και σε ικανοποιητικό βαθμό
όλες τις διατάξεις του Προγράμματος και τις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά στην
εφαρμογή του.
2. Ο πάροχος υπηρεσιών μου έχει κοινοποιήσει και επεξηγήσει τον Κώδικα Συμπεριφοράς με
τον οποίο έχει δηλώσει ότι έχει συμμορφωθεί καθώς και με οποιεσδήποτε άλλες ρυθμίσεις
αφορούν στο Πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών και κατευθυντήριων
γραμμών προβολής του Προγράμματος.
3. Διενεργώντας τις επενδύσεις μου, όπως αυτές προνοούνται στο Πρόγραμμα, έχω
ακολουθήσει πιστά τις διατάξεις και σκοπούς του Προγράμματος. Βεβαιώνω ότι, δεν έχω
προβεί και δεν προτίθεμαι να προβώ σε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία καταστρατηγεί τις
διατάξεις και σκοπούς του Προγράμματος. Αντιλαμβάνομαι ότι, τυχόν καταστρατήγηση
των διατάξεων, ή/και σκοπών του Προγράμματος, δυνατό να έχει ως αποτέλεσμα την
απώλεια της υπηκοότητας η οποία αναμένεται να μου χορηγηθεί με βάση το Πρόγραμμα.
Αντιλαμβάνομαι επίσης ότι, τυχόν καταστρατήγηση των διατάξεων, ή/και σκοπών του
Προγράμματος, αποτελεί εξαπάτηση του κράτους, γεγονός που συνιστά ποινικό
αδίκημα.
4. Δηλώνω ότι ο πάροχος υπηρεσιών μου έχει παράσχει, είτε ο ίδιος είτε μέσω βασικών
συνεργατών του, πλήρη πληροφόρηση και συμβουλές σε σχέση με τις διατάξεις και τους

σκοπούς του Προγράμματος, την επιλογή επένδυσης καθώς και την επιλογή οικιστικού
ακινήτου.
5. Αντιλαμβάνομαι ότι, η κατάθεση συμβολαίων ακινήτων, η εξασφάλιση τραπεζικών
εγγυήσεων σε σχέση με την εκτέλεση συμβολαίων επενδύσεων (performance bank
guarantees), η εξασφάλιση bank waiver για ακίνητα στα οποία επενδύω, είναι μερικά από
τα εργαλεία που μπορώ να χρησιμοποιήσω με στόχο την εξασφάλιση των συμφερόντων
μου. Βεβαιώνω ότι, ο πάροχος υπηρεσιών μου έχει εξηγήσει πλήρως όλα τα σχετικά
μέτρα.
6. Έχω διορίσει τον πάροχο υπηρεσιών για το χειρισμό της αίτησης μου και για την υποβολή
όλων των εκθέσεων κατάστασης πραγμάτων που απαιτούνται με βάση τις διατάξεις του
Προγράμματος.
7. Αν περιέλθει στην αντίληψή μου οποιαδήποτε ένδειξη μη συμμόρφωσης του παρόχου
υπηρεσιών ή των συνεργατών του με τον Κώδικα Συμπεριφοράς ή/και με οποιεσδήποτε
άλλες ρυθμίσεις αφορούν στο Πρόγραμμα, οφείλω να το αναφέρω άμεσα και γραπτώς
στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παρόχων Υπηρεσιών.
8. Δηλώνω ότι δεν θα προχωρήσω σε οποιαδήποτε ενέργεια είτε προσωπικά είτε μέσω του
παρόχου υπηρεσιών με τον οποίο συνεργάζομαι, που έχει ως στόχο τον επηρεασμό του
έργου των κυβερνητικών υπηρεσιών που ασχολούνται με την εξέταση της αίτησής μου.
9. Όλες οι πληροφορίες που παρείχα σχετικά με την αίτησή μου για κατ’ εξαίρεση
πολιτογράφηση, που αφορούν σε εμένα και στην οικογένειά μου, είναι αληθείς και
πλήρεις.
10. Είμαι ενήμερος/η ότι, σε περίπτωση που διαφανεί οποιαδήποτε παρατυπία/ατασθαλία
στη διαδικασία ή παραβίαση των πιο πάνω όρων, το κράτος μπορεί είτε να απορρίψει
την αίτησή μου είτε να μου αποστερήσει την υπηκοότητα η οποία αναμένεται να μου
χορηγηθεί με βάση το Πρόγραμμα. Σε τέτοια περίπτωση, πιθανόν να επηρεαστεί και η
αίτηση πολιτογράφησης ή η υπηκοότητα των μελών της οικογενείας μου, όπως αυτά
προδιαγράφονται στο Πρόγραμμα.
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