
 

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Γρηγόρη Αυξεντίου 8, 1096 Λευκωσία, τηλ. 22 743000  |  www.kedipes.com.cy 

 

11 Μαΐου 2020 

ΘΕΜΑ: Απενεργοποίηση κωδικού SWIFT BIC της πρώην Συνεργατικής 
Κυπριακής Τράπεζας Λτδ  

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με 
πρόσφατη απόφαση της Ελληνικής Τράπεζας Δημόσια Εταιρεία Λτδ, 
προγραμματίζεται η απενεργοποίηση του SWIFT BIC: CCBKCY2N της πρώην 
Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας Λτδ (ως προηγουμένως ονομάζετο η 
Συνεργατική Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Λτδ (η 
«ΣΕΔΙΠΕΣ»). 

Σύμφωνα με την πιο πάνω απόφαση, από την 01 Ιουλίου 2020, εάν επιθυμείτε 
την καταχώρηση τραπεζικής εντολής ή εντολής εμβάσματος για πληρωμή 
λογαριασμών στην Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων 
Λιμιτεδ (η «ΚΕΔΙΠΕΣ») και/ή στη ΣΕΔΙΠΕΣ (στο εξής θα καλούνται μαζί ως οι 
«Εταιρείες»), θα πρέπει να προσκομίσετε επιπλέον στοιχεία στο πιστωτικό 
ίδρυμα  σας, όπως αναφέρονται πιο κάτω: 

 SWIFT CODE: HEBACY2N 

 IBAN: CY85 0050 0116 0001 1610 8455 7201 

 Όνομα Δικαιούχου: Κυπριακή Εταιρεία Διαχείρισης Περιουσιακών 
Στοιχείων Λτδ  

 Αριθμός του Λογαριασμού σας: θα πρέπει να καταχωρείται ο 
13ψήφιος αριθμός του λογαριασμού στην αρχή εκεί που αναγράφεται 
ο λόγος του εμβάσματος.  

Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε προχωρήσει στην ενημέρωση των 
εγχωρίων πιστωτικών ιδρυμάτων όσον αφορά τις ενέργειες που απαιτούνται 
να γίνουν για την απρόσκοπτη συνέχιση των υφιστάμενων εντολών σας.       

Για σκοπούς καλύτερης εξυπηρέτησης, σας παρακαλούμε όπως ζητήσετε από 
το πιστωτικό σας ίδρυμα την καταχώρηση του ονοματεπώνυμού σας στο πεδίο 
«λόγου» ως επιπλέον πληροφόρηση. 

Παρακαλούμε όπως εφοδιαστείτε από τα επαρχιακά κέντρα εξυπηρέτησης της 
ΚΕΔΙΠΕΣ με τη σχετική βεβαίωση ΙΒΑΝ σε έντυπη ηλεκτρονική μορφή, στην 
οποία αναφέρονται τα απαραίτητα στοιχεία. 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε στο 
τηλ:22743200.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

May 11 2020 

Re: Deactivation of ex Cyprus Cooperative Bank Ltd SWIFT BIC Code 

We hereby inform you that, according to a recent decision of Hellenic Bank 
Public Company Ltd, the SWIFT BIC Code: CCBKCY2N  of ex - Cyprus 
Cooperative Bank Ltd  (as Cooperative Asset Management Company Limited 
was formerly named (“CAMC”) will be deactivated.   

Therefore, should you wish to enter a bank order or remittance order for 
payment at Cyprus Asset Management Company Limited (“KEDIPES”) and/or 
at CAMC (collectively the “Companies”) from 01 July 2020, you must provide 
the additional information to your credit institution as follows: 

1. SWIFT CODE: HEBACY2N 

2. IBAN: CY85 0050 0116 0001 1610 8455 7201 

3. BENEFICIARY: Cyprus Asset Management Company Limited  
4. Your Account Number: 13-digit number to be entered at the beginning 

of the remittance “reason” fields. 

In order to ensure the smooth operation of the existing standing orders linked 
to your account, we would like to inform you that all the related banks have 
been already informed regarding all necessary actions that must be taken.    

We recommend that you request by the relevant credit institution to fill your 
name and surname to the remittance “reason” cell as additional information. 

Please obtain the relevant formal IBAN certificate from KEDIPES’ customer 
service centers, which includes all the necessary personal information to 
prevent any errors/delays.   

For any further information, kindly contact to 22743200. 

  


