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Ανακοίνωση Νο 21 
 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ (3) ΤΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
 

Σε συνέχεια της συμφωνίας μεταξύ Διοίκησης της Τράπεζας και Συλλόγου Συνταξιούχων σχετικά με τη 

χορήγηση χαμηλότοκου δανείου τριών (3) Κύριων Ακαθάριστων Συντάξεων (δεν συμπεριλαμβάνεται 

επικούρηση και πρόγραμμα) σύμφωνα με την πρόβλεψη του νόμου Ν. 3586/2007 και το άρθρο 13Α του 

Κανονισμού του πρώην Ταμείου Συντάξεων  σας γνωστοποιούμε τα εξής: 
 

1. Η υποβολή των αιτήσεων* με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα γίνεται, στο Γκισέ του Κ.Κ. μπροστά 

από το Τμήμα Δημοσίων Οργανισμών, στον 1ο όροφο της Σταδίου ή ταχυδρομικά με συστημένο 

γράμμα  στη Τράπεζα της Ελλάδος Τμήμα Διαχείρισης Εγγράφων Πανεπιστημίου 21 Αθήνα 10251. 
 

2. Η εξόφληση του δανείου θα γίνει σε 36 μηνιαίες δόσεις με επιτόκιο 1%**,  το οποίο ισχύει από 

1/1/15 έως 30/6/15, (μαζί με το ασφάλιστρο). Το ασφάλιστρο καλύπτει το ανεξόφλητο υπόλοιπο του 

δανείου σε περίπτωση θανάτου του δανειοδοτούμενου. 
 

3. Το δάνειο θα χορηγηθεί χωρίς πλαφόν σε κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο, ανεξαρτήτου ορίου 

ηλικίας και χωρίς συμψηφισμό με προηγούμενο δάνειο. Η προϋπόθεση ότι το  σύνολο των 

συντάξιμων αποδοχών δεν θα είναι λιγότερο των 600€ δε θα ισχύσει σε περιπτώσεις που 

αποδεικνύεται η επιτακτική και επιβεβλημένη ανάγκη για το χορηγούμενο δάνειο. (Θα εξετάζεται ανά 

περίπτωση). Επιπρόσθετα ο κάθε συνάδελφος θα έχει τη δυνατότητα με την καταβολή των 2 / 3 των 

οφειλομένων δόσεων, να καταθέτει αίτηση για τη χορήγηση νέου δανείου. 
 

4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την χορήγηση του δανείου έχουν όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης που 

δεν είχαν πάρει το αντίστοιχο δάνειο το Σεπτέμβρη του 2014 από την Τ.τ.Ε. (άμεσα και έμμεσα 

μέλη). 
 

5. Η χορήγηση του δανείου θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών:  

      α) Βεβαίωση φορολογικής οφειλής (φόρου εισοδήματος, ΕΝ.Φ.Ι.Α)  β) προσφορά κατασκευής η    

επισκευής κατοικίας (πατώματα, πλακάκια, είδη υγιεινής, αλουμίνια κ.α). 
 

. 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

* Συνημμένη: αίτηση δανείου 

** προηγούμενο επιτόκιο 1,8% 

 

 

 

 

 

 

http://www.sste.gr/


Α Ι Τ Η Σ Η  

ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ EΩΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

 ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ  ΤΗΣ  Τ.Ε. 

ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ  
 
 
Α.Μ. :  …………….……….. 
 
ΕΠΩΝΥΜΟ: ……………………………………. 
 
ΟΝΟΜΑ: ………………………………………… 
 

 ΙΔΙΩ ΔΙΚΑΙΩ  

 ΔΙΚΑΙΟΔΟΧΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 ΣΥΖΥΓΟΣ  

 ΤΕΚΝΟ 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: …………………… 

 …………………………………….…………...... 

THΛΕΦΩΝΟ: ………….………………………. 

 ……………………………………….…………. 
 (σταθερό / κινητό) 
 

…………………………………………….... 

(πόλη)                     (ημερομηνία) 

 

Προς την  
Τράπεζα της Ελλάδος  
Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Oργάνωσης 
Τμήμα Δανείων και Παροχών 
Αθήνα 
 
Παρακαλώ να εγκρίνετε τη χορήγηση δανείου ποσού € …….…… 
(τριών κύριων συντάξεων), σύμφωνα με το Ν.3586/10.7.2007 
και το άρθρο 13α του Καταστατικού του τ. Τ.Σ.Π.-Τ.Ε., 
εξοφλητέου σε 36 δόσεις, για κάλυψη επιτακτικών και 
επιβεβλημένων αναγκών μου, όπως αυτές πιστοποιούνται 
από τα συνημμένα δικαιολογητικά. 
 
Δηλώνω υπεύθυνα ότι έχω διαβάσει τους κατωτέρω όρους του 
δανείου, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα. Δηλώνω ότι 
αποδέχομαι οποιοδήποτε ύψος δανείου ήθελε εγκριθεί, μέχρι 
του ζητούμενου, υπό οιουσδήποτε όρους ως προς τον αριθμό 
και το ύψος των τοκοχρεoλυτικών   δόσεων. Σε περίπτωση που 
εγκριθεί το δάνειο υπό προϋποθέσεις, δηλώνω ότι συμφωνώ με 
αυτές.  
 
Με το ποσό του δανείου που θα μου εγκριθεί, παρακαλώ να 
πιστωθεί ο λογαριασμός που κατατίθεται και η σύνταξή μου. 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ    ……..      ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ. 
(συμπληρώνεται ο αριθμός των δικαιολογητικών). 

 

ΟΡΟΙ ΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ  
 

Το ποσό του δανείου που εγκρίνεται από την Τράπεζα (δανείστρια) και καταβάλλεται στο συνταξιούχο (οφειλέτη), αποτελεί 
δάνειο για κάλυψη επιτακτικών και επιβεβλημένων αναγκών, χορηγούμενο βάσει του Ν. 3856/10.7.2007 και του άρθρου 
13α του Καταστατικού του τ.Τ.Σ.Π.-Τ.Ε. Το ποσό που θα εγκριθεί  δεν μπορεί να υπερβαίνει την πιστοποιημένη από 
τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά οφειλή  σε ουδεμία δε περίπτωση το άθροισμα τριών κύριων συντάξεων.  

   Το δάνειο θα χορηγηθεί με ετήσιο επιτόκιο 1,0%. Από το άνω επιτόκιο ποσοστό 0,75%, θα παρακρατείται μηνιαίως από τον 
δανειοδοτούμενο με σκοπό την ενίσχυση του λογαριασμού προβλέψεων από τον οποίο θα εξοφλείται αυτόματα το 
εναπομένον ανεξόφλητο υπόλοιπο του δανείου, σε περίπτωση θανάτου του δανειοδοτηθέντος. Το δάνειο θα εξοφλείται σε   
36 μηνιαίες τοκοχρεoλυτικές δόσεις, οι οποίες θα παρακρατούνται από την καταβαλλόμενη μηνιαία σύνταξη του 
δανειολήπτη με αρχή την 1η του μεθεπόμενου μήνα της χορήγησης του δανείου. 

   Το ποσό του δανείου πιστώνεται στο λογαριασμό σύνταξης του οφειλέτη. Τα τηρούμενα στη δανείστρια Τράπεζα αντίγραφα 
και αποσπάσματα της κίνησης του λογαριασμού αυτού αποτελούν πλήρη απόδειξη των γενόμενων χρεώσεων και 
πιστώσεων. 

    Για να εξασφαλισθεί η κανονική πληρωμή των τοκοχρεολυτικών δόσεων του δανείου και προς ασφάλεια της δανείστριας, ο 
οφειλέτης δηλώνει ότι εκχωρεί και μεταβιβάζει προς αυτήν μηνιαίως από τη σύνταξή του ή από κάθε άλλη παροχή που 
λαμβάνει, ποσό ίσο προς εκάστη μηνιαία τοκοχρεολυτική δόση, παρέχει δε από τώρα ανέκκλητα στη δανείστρια το 
δικαίωμα και την εντολή να παρακρατεί χωρίς μεσολάβησή του κάθε μήνα από τη σύνταξή του ή από κάθε άλλη προς αυτόν 
παροχή το ποσό που αντιστοιχεί σε αυτήν και να το συμψηφίζει στο παρόν δάνειο. Σε περίπτωση αδυναμίας 
παρακρατήσεως κάποιας δόσης (όπως λόγω μη υπάρξεως επαρκούς υπολοίπου) αυτή θα καταβάλλεται από τον 
δανειοδοτούμενο σε προθεσμία που δεν υπερβαίνει το μήνα, καταλογιζομένων τυχόν τόκων υπερημερίας για κάθε 
καθυστέρηση. Εάν η υπερημερία του οφειλέτη υπερβεί τις τριάντα ημέρες η δανείστρια δύναται να κηρύσσει το δάνειο 
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό. 

   Σε περίπτωση που οι ως άνω όροι δεν γίνουν αποδεκτοί από τον υπόχρεο εξοφλήσεως, η οφειλή μπορεί να κηρύσσεται 
ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.  

   Τα έξοδα και οι εν γένει δαπάνες εκ του παρόντος δανείου βαρύνουν αποκλειστικά εξ ολοκλήρου τον οφειλέτη, ο οποίος 
έλαβε πλήρη γνώση των προαναφερθέντων όρων. 

Συνημμένα:   …….. 

 

Ο ΑΙΤΩΝ / Η ΑΙΤΟΥΣΑ 

 
…………………… 

(υπογραφή) 

 


