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ΑΝΑΙΟΘΝΩΗ Νο 7 
 
πλάδειθνη, πλαδέιθηζζεο, 

 Μεηά ηελ νινθιήξωζε ηεο ηππηθήο δηαδηθαζίαο (ππνγξαθή Π.Γ.) εγθξίζεθαλ νη πην θάηω 

αλαθεξόκελεο ξπζκίζεηο γηα ηα Γάλεηα. 

Δάλ επηζπκείηε ηελ βειηίωζε ηωλ όξωλ εμόθιεζεο ηωλ δαλείωλ ζαο παξαθαινύκε αθνύ 

ζπκπιεξώζεηε ηελ ζπλεκκέλε αίηεζε, πος ζαρ αθοπά, λα ηελ ηαρπδξνκήζεηε ή λα ηελ 

πξνζθνκίζεηε κέρξη 30/6/2012 ζηα γξαθεία ηνπ πιιόγνπ.  

ύλλογορ ςνηαξιούσων Σπαπέζηρ ηηρ Ελλάδορ  

ίνα 16 

     106 72 Αθήνα,  

      2ορ όποθορ  

 
1.   Δάνεια «ιδίω δικαίω» ζςνηαξιούσων, οι εγκπίζειρ ηων οποίων δόθηκαν όζο αςηοί 

ήηαν ζηην ενεπγό ςπηπεζία ηηρ Σπάπεζαρ. 
 

  Η απνπιεξωκή ηα 5 επόκελα ρξόληα ηνπ 50% ηεο εθάζηνηε νθεηιόκελεο δόζεο ηωλ 
ζηεγαζηηθώλ δαλείωλ Α΄, Β΄ θαη Γ΄ θαηεγνξίαο. Μεηά ηελ πεληαεηία, γηα ηα δάλεηα Α΄ θαη 
Γ΄ θαηεγνξίαο, ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζην 50% θαη ην νπνίν δελ απνπιεξώζεθε ζα 
ελζωκαηωζεί ζηελ ήδε ππάξρνπζα δόζε θαη ζα απνπιεξωζεί κέρξη ηελ ειηθία ηωλ 88 
εηώλ, αλεμάξηεηα από ηε ιήμε εμόθιεζεο ηνπ ρνξεγεζέληνο δαλείνπ. Γηα ηα δάλεηα  Β΄ 
θαηεγνξίαο, ε νθεηιόκελε δόζε ηνπ 50% ζα εηζπξαρζεί κε ηελ πξνζζήθε πέληε ρξόλωλ 
ζην ηέινο ηεο ιήμεο ηνπ θάζε δαλείνπ.   
 
Σα νθεηιόκελα πνζά ιόγω ηεο απνπιεξωκήο ηνπ 50% ηεο δόζεο ζα εμνθιεζνύλ ρωξίο 
επηπξόζζεην επηηόθην.  

 
  Γελ εκπίπηνπλ ζηηο πην πάλω ξπζκίζεηο ηα δάλεηα Α΄ θαη Γ΄ θαηεγνξίαο ηα νπνία 
εμνθινύληαη ζε ιηγόηεξεο από 100 δόζεηο θαη ηα δάλεηα Β΄ θαηεγνξίαο ηα νπνία  
εμνθινύληαη ζε ιηγόηεξεο από 36 δόζεηο.  
ηηο πην πάλω ξπζκίζεηο εκπίπηνπλ θαη όια ηα δάλεηα ηωλ νπνίωλ ε απνπιεξωκή δελ έρεη 
μεθηλήζεη αθόκα αιιά βξίζθνληαη ζηελ πεξίνδν ράξηηνο. Γάλεηα ππαιιήιωλ νη νπνίνη  
ζπληαμηνδνηνύληαη πξηλ από ηελ 1.5.2012 εληάζζνληαη ζηηο πην πάλω ξπζκίζεηο.  
 

2.   Δάνεια «ιδίω δικαίω» ζςνηαξιούσων, οι εγκπίζειρ ηων οποίων δόθηκαν όηαν ήηαν 
ήδη ζςνηαξιούσοι ηηρ Σπάπεζαρ.  

 
        Η δηάξθεηα απνπιεξωκήο ηωλ δαλείωλ Α΄ θαη Β΄ θαηεγνξίαο  επηκεθύλεηαη θαηά 10 ρξόληα. 

Η εμόθιεζή ηνπο ζα έρεη νινθιεξωζεί όηαλ ν ζπληαμηνύρνο ζα είλαη 88 εηώλ, άιιωο ε 
επηκήθπλζε πεξηνξίδεηαη αλάινγα. Καη ζε απηή ηελ θαηεγνξία, δε ζα ππάξμεη επηβάξπλζε κε 
επηπξόζζεην επηηόθην.  

 
Οη ξπζκίζεηο ζα ηζρύζνπλ κεηά από ζρεηηθή αίηεζε ηωλ ελδηαθεξόκελωλ θαη ζα έρνπλ 
αλαδξνκηθή ηζρύ από 1.1.2012, θαιύπηνπλ δε αλάινγα όινπο ηνπο ππαιιήινπο πνπ 
ζπληαμηνδνηήζεθαλ έωο θαη 30.4.2012.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 
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