ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
ΟΡΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΤΝ
1.Το ανώτατο ύψος δανείου που χορηγεί το ΜΤΝ σύµφωνα µε τον βαθµό µε
τον οποίο µισθοδοτείται/λαµβάνει µέρισµα ο δικαιούχος είναι το ακόλουθο:
α.Ανώτατοι 6.000€
β.Ανώτεροι 5.000€
γ.Κατώτεροι & Ανθυπασπιστές 4.000€
δ.Υπαξιωµατικοί 3.000€
2. Η εξόφληση θα γίνεται σε 12 έως 48 ισόποσες µηνιαίες τοκοχρεωλυτικές
δόσεις σύµφωνα µε την 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.
3. Το χορηγούµενο δάνειο βαρύνεται µε επιτόκιο 4% (συν 0,5% εφ΄ άπαξ
ασφάλιστρο για τα εν αποστρατεία µέλη του ΠΝ και του ΛΣ).
4. Οι ΕΠΟΠ και οι ΛΦ τα πρώτα 5 έτη από την κατάταξή τους, δεν δικαιούνται
χορήγησης δανείου. Μετά την 5ετία και µέχρι την 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 ότι προβλέπεται για
τους λοιπούς µετόχους, ανάλογα µε τον κατεχόµενο βαθµό.
5. Για αποδεδειγµένα σοβαρούς λόγους υγείας (µε την προσκόµιση των
απαιτουµένων δικαιολογητικών), θα χορηγείται δάνειο µέχρι 7.000 €, µε
επιτόκιο 3,5% και χρόνο εξόφλησης µέχρι πέντε (5) χρόνια, ανεξάρτητα του
κατεχόµενου βαθµού του δικαιούχου.
6.Ο δανειολήπτης βαρύνεται µε το τέλος χαρτοσήµου/ΟΓΑ χαρτοσήµου 3,6 %
επί του ποσού του χορηγούµενου δανείου.
7.Δεν θα χορηγείται νέο δάνειο, προ της εξοφλήσεως του προηγούµενου. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας οικονοµικής ανάγκης του δανειολήπτη, η
οποία δεν µπορεί να αντιµετωπισθεί διαφορετικά, είναι δυνατή η χορήγηση
συµπληρωµατικού δανείου 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.
8.Σε περίπτωση θανάτου του οφειλέτη, το ΜΤΝ θα παρακρατεί τις κάθε φορά
οφειλόµενες τοκοχρεολυτικές δόσεις από το µέρισµα που θα απονεµηθεί στην
οικογένεια αυτού, µέχρι εξοφλήσεως ολόκληρου του οφειλόµενου ποσού.
9.Αν ο οφειλέτης λαµβάνει άδεια άνευ αποδοχών ή τίθεται σε οποιαδήποτε
άλλη υπηρεσιακή κατάσταση πλην ενέργειας υποχρεούται (εφόσον δεν του
καταβάλλεται µισθός ή µέρισµα ) στην 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.
10. Σε κάθε περίπτωση το ΜΤΝ δύναται να επιδιώξει την είσπραξη του
δανείου από τυχόν ποσά που δικαιούται να λάβει ο οφειλέτης ή η οικογένειά
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.
11.Σε περίπτωση που κατά την αποστρατεία του µετόχου, υφίσταται
ανεξόφλητο υπόλοιπο, αυτό θα εξοφλείται µε την λήψη της εφ΄ άπαξ
αποζηµίωσης από τον ΕΛΟΑΝ.
12.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).
13.Η έγκριση χορήγησης δανείων τελεί σε κάθε περίπτωση υπό τους
ακόλουθους περιορισµούς:
α. Ύψος διαθέσιµων πιστώσεων.
β. Aριθµός υποβαλλόµενων αιτήσεων.
γ. Τυχόν προηγούµενη έγκριση χορήγησης δανείου στο ίδιο πρόσωπο.
δ. Οικονοµική επάρκεια του ενδιαφερόµενου για αποπληρωµή του
αιτούµενου ποσού δανείου.
14.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.
15.Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι τα ακόλουθα:
α. Αίτηση του δικαιούχου.
β. Υπεύθυνη δήλωση του Νόµου 1599/86, στην οποία ο αιτών θα δηλώνει
τα ακόλουθα:
(1) Τον λόγο λήψης του δανείου.
(2) Τις τυχόν δανειακές του υποχρεώσεις αναλυτικά ανά περίπτωση.
(3) Την πλήρη και ανεπιφύλακτη έγγραφη αποδοχή των όρων
χορήγησης δανείων ΜΤΝ του παρόντος παραρτήµατος οι οποίοι επέχουν
θέση όρων δανειακής σύµβασης.
γ. Πρόσφατο βεβαιωτικό αποδοχών για τους εν ενεργεία και πρόσφατο
µηνιαίο ενηµερωτικό από το Γενικό Λογιστήριο για τους µερισµατούχους.
δ. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας.

ε. Για αποδεδειγµένα σοβαρούς λόγους υγείας, απαιτείται και η
προσκόµιση γνωµάτευσης ΑΝΥΕ ή ΝΝΑ ή άλλου Δηµόσιου Νοσοκοµείου.
Για την ακρίβεια
Αντιπλοίαρχος (Ο) Ο. Κουµάνια Π.Ν.
Διευθυντής Αξιοποίησης Περιουσίας

