ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ <<Γ>>
ΟΡΟΙ / ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
1. Η εξόφληση θα γίνεται σε 12 έως 48 ισόποσες μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές
δόσεις σύμφωνα με τη δήλωση του αιτούντος, η παρακράτηση των οποίων θα
γίνεται από τον μισθό ή το μέρισμα των οφειλετών, σύμφωνα με τις διατάξεις
του ΠΔ 31/1932.
2. Το χορηγούμενο δάνειο βαρύνεται με επιτόκιο 4%, το οποίο ορίζεται
σύμφωνα με την Πράξη υπ΄ αριθμ. 2669/20-8-2013/ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(συν 0,5% εφάπαξ ασφάλιστρο για τα εν αποστρατεία μέλη του ΠΝ και του ΛΣ).
3. Οι ΕΠΟΠ και οι ΛΦ τα πρώτα 5 έτη από την κατάταξή τους, δεν δικαιούνται
χορήγησης δανείου. Μετά την 5ετία και τη συμπλήρωση 10 ετών υπηρεσίας, το
δικαιούμενο ποσό για τους ΕΠΟΠ καθορίζεται μέχρι 3.000 €, με χρόνο
εξόφλησης μέχρι 24 μήνες, ενώ για τους ΛΦ το δικαιούμενο από το βαθμό του
Κελευστή και άνω. Μετά την 10ετία, δικαιούνται ό,τι προβλέπεται για τους
λοιπούς μετόχους, ανάλογα με τον κατεχόμενο βαθμό.
4. Στους εν ενεργεία, για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους υγείας (με την
προσκόμιση των απαιτουμένων δικαιολογητικών), να χορηγείται δάνειο μέχρι
7.000 €, με επιτόκιο 3,5% και χρόνο εξόφλησης μέχρι πέντε (5) χρόνια,
ανεξάρτητα του κατεχόμενου βαθμού του δικαιούχου. Στους μερισματούχους,
για αποδεδειγμένα σοβαρούς λόγους υγείας (µε την προσκόμιση των
απαιτούμενων δικαιολογητικών), να χορηγείται σε αυτούς δάνειο του ποσού
που αναλογεί σε μηνιαία δόση αποπληρωμής μέχρι το 60% του καθαρού
πληρωτέου μηνιαίου μερίσματος ΜΤΝ και δεν θα υπερβαίνει τα 7.000,00 €, µε
επιτόκιο 3,5% και χρόνο εξόφλησης µέχρι πέντε (5) χρόνια, ανεξάρτητα του
μερισματικού βαθµού.
5. Ο δανειολήπτης βαρύνεται με το τέλος χαρτοσήμου/ΟΓΑ χαρτοσήμου 3,6%
επί του ποσού του χορηγούμενου δανείου.
6. Δεν θα χορηγείται νέο δάνειο, προ της εξοφλήσεως του προηγουμένου. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας οικονομικής ανάγκης του δανειολήπτη, η
οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά, είναι δυνατή η χορήγηση
συμπληρωματικού δανείου, κατόπιν απόφασης του ΔΣ/ΜΤΝ, το οποίο δύναται
να ανέρχεται σωρευτικά με το τρέχον υπόλοιπο του αρχικού δανείου μέχρι του
ποσού που δικαιούται ο δανειοδοτούμενος, βάσει του βαθμού που φέρει ως
ανωτέρω.
7. Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, το ΜΤΝ θα παρακρατεί τις κάθε φορά
οφειλόμενες τοκοχρεωλυτικές δόσεις από το μέρισμα που θα απονεμηθεί στην
οικογένεια αυτού, μέχρι εξοφλήσεως ολόκληρου του οφειλόμενου ποσού.
8. Αν ο οφειλέτης λαμβάνει άδεια άνευ αποδοχών ή τίθεται σε οποιαδήποτε
άλλη υπηρεσιακή κατάσταση πλην ενέργειας, υποχρεούται (εφόσον δεν του

καταβάλλεται μισθός ή μέρισμα) στη συνέχιση καταβολής των μηνιαίων δόσεων
αποπληρωμής χορηγηθέντος δανείου ΜΤΝ με αυτοπρόσωπη παρουσία στο
Ταμείο ή με κατάθεση σε μηνιαία βάση των αναλογούντων ποσών δόσεων σε
λογαριασμό που θα του γνωστοποιείται με μέριμνα του.
9. Σε κάθε περίπτωση το ΜΤΝ δύναται να επιδιώξει την είσπραξη του δανείου
από τυχόν ποσά που δικαιούται να λάβει ο οφειλέτης ή η οικογένεια του ή οι
κληρονόμοι του από το Ταμείο ή με κάθε άλλο νόμιμο μέσο σε βάρος
οποιασδήποτε άλλης περιουσίας του οφειλέτη ή της οικογένειας αυτού ή των
κληρονόμων του.
10. Σε περίπτωση που κατά την αποστρατεία του μετόχου, υφίσταται
ανεξόφλητο υπόλοιπο, αυτό θα εξοφλείται με την λήψη της εφάπαξ
αποζημίωσης από τον ΕΛΟΑΝ.
11. Το ΔΣ/ΜΤΝ δύναται να μην εγκρίνει αίτημα χορήγησης δανείου εφόσον
υφίσταται σαφής ένδειξη επισφαλούς είσπραξης (μεγάλη ηλικία, χωρίς
κληρονόμους, ανεπάρκεια χορηγούμενου μερίσματος ή μισθού, έτερες
δανειακές υποχρεώσεις, κλπ).
12. Η έγκριση χορήγησης δανείων τελεί σε κάθε περίπτωση υπό τους
ακόλουθους περιορισμούς
α. Ύψος διαθέσιμων πιστώσεων
β. Αριθμός υποβαλλόμενων αιτήσεων
γ. Τυχόν προηγούμενη έγκριση χορήγησης δανείου στο ίδιο πρόσωπο.
δ. Οικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου για αποπληρωμή του
αιτούμενου ποσού δανείου.
13. Το ΔΣ/ΜΤΝ δύναται να αποφασίζει, κατά την απόλυτη διακριτική του
ευχέρεια, στο πλαίσιο της εκάστοτε εφαρμοζόμενης πολιτικής, αναστολή
παρακράτησης δόσεων αποπληρωμής χορηγηθέντων δανείων ή επιμήκυνση
του χρόνου αποπληρωμής αυτών με αναλογική μείωση της μηνιαίας
καταβαλλόμενης δόσης άνευ πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης για τους
δανειολήπτες.

