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ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Π.Ε.Ο
ΑΙΤΗΣΗ  ΔΑΝΕΙΟΥ

Ο υποφαινόμενος/η ..........................................................................................................................

Διεύθυνση…………………………………………………………………...Ταχ.Κωδ…………….

Αριθμός Ταυτότητας ........................................   Αρ.Κοιν.Ασφαλίσεων…………………………..

Ημερομηνία Γέννησης ......................................  Τηλέφωνο .........................................

ζητώ να μου παραχωρηθεί δάνειο σύμφωνα με τις πρόνοιες του Καταστατικού του ΤΑΜΕΙΟΥ

ύψους €........................................................................................       €............................../..........

Είμαι μέλος της Συντεχνίας     ........................................................................................ και

εργάζομαι ως μόνιμος /έκτακτος  υπάλληλος στη Εταιρεία ....................................................

Ο συνολικός ετήσιος μισθός μου είναι €..............................

Ο σκοπός του Δανείου είναι ............................................................................................

(Επισυνάπτω όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία)

Για την αποπληρωμή του δανείου θα καταβάλλω μηνιαία δόση ύψους €................../....... ή όση ορίζει το

καταστατικό του ΤΑΜΕΙΟΥ, την οποία ο εργοδότης μου αναλαμβάνει να μου αποκόπτει και

εμβάζει στο ΤΑΜΕΙΟ στο τέλος κάθε μήνα.

Αποδέχομαι όπως καταβάλλω επιτόκιο στο εκάστοτε υπόλοιπο του δανείου μου σύμφωνα με το

επιτόκιο που καθορίζει η Διαχειριστική Επιτροπή με βάση το καταστατικό του ΤΑΜΕΙΟΥ.

Σε περίπτωση αποχώρησης μου από μέλος του ΤΑΜΕΙΟΥ εξουσιοδοτώ την Δ.Ε. όπως αφαιρέσει

από τον λογαριασμό μου στο ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ κάθε υπόλοιπο στο δάνειο μου.

Αποδεικτικά στοιχεία:

Για ανοικοδόμηση ή βελτίωση στέγης:

Πιστοποιητικό εγγραφής, Αγοραπωλητήριο Έγγραφο, Ενυπόγραφη προσφορά.

Για εκπαίδευση:

Πιστοποιητικό φοίτησης, Αποδεικτικά στοιχεία για έξοδα.

Για έξοδα σοβαρής ασθένειας:

Πιστοποιητικό από θεράποντα ιατρό.

Η αίτηση πριν φθάσει στα γραφεία του Ταμείου, θα πρέπει να υπογραφεί και

να σφραγισθεί από τη Συντεχνία του μέλους.

Ημερομηνία...............................

Υπογραφή αιτητού / τριας  .........................................................................

Πιστοποίηση Συντεχνίας

Όνομα                                 (Σφραγίδα Συντεχνίας )                   Υπογραφή

......................................................                             ..............................................................

Τ.Κ.21885, 1514 ΛΕΥΚΩΣΙΑ – ΚΥΠΡΟΣ, ΤΗΛ. 22866400, ΦΑΞ. 22349830

P. O. Box 21885.CY 1514 NICOSIA – CYPRUS Αρχέρμου 29

TEL. +357 – 22866400. FAX. +357 – 22349830

E-mail: tameio.pronoias@peo.org.cy
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Σχετική πρόνοια του καταστατικού για δάνεια 

 

Άρθρο 16 

 

 Δάνεια θα παρέχονται προς τα μέλη μόνο με τους ακόλουθους όρους: 

 

16.1.Το ύψος του δανείου δεν θα υπερβαίνει το 45% των υπολοίπων του μέλους στους λογαριασμούς 

‘Α’ και ‘Β’ που δικαιούται να εισπράξει εάν αποχωρούσε οικειοθελώς από την εργασία του.

  

 

16.2.Το επιτόκιο δεν θα είναι χαμηλότερο από εκείνο που κατά μέσο όρο καταβάλλεται από τις 

Tράπεζες προς το Tαμείο για εμπρόθεσμες καταθέσεις. 

 

16.3.Όταν το μέλος αποχωρεί από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο (αφυπηρέτηση, παραίτηση, 

απόλυση, ασθένεια ή θάνατο), κάθε υπόλοιπο του δανείου, θα εξοφλείται και από τους δύο 

λογαριασμούς του μέλους, ‘A’ και ‘B’. 

 

16.4.Oι σκοποί και οι όροι με τους οποίους παρέχονται δάνεια είναι οι  ακόλουθοι: 

▪ H ανοικοδόμηση ή βελτίωση στέγης του μέλους ή παιδιού του. 

▪ H εκπαίδευση του μέλους ή του παιδιού του.  

▪ H αντιμετώπιση εξόδων σε περίπτωση σοβαρής ασθένειας του μέλους ή μέλους της 

οικογένειάς του. 

 

16.5.H αποπληρωμή του δανείου να γίνεται με μηνιαία δόση που δεσμεύεται ο εργοδότης να 

αποκόπτει από το μισθό του μέλους και να την εμβάζει στο Ταμείο κάθε μήνα, μέχρι την πλήρη 

εξόφληση του δανείου. 

 

16.6.Σε περιπτώσεις που ο εργοδότης, για τεχνικούς λόγους, αδυνατεί να αποκόπτει τη δόση, το 

μέλος αναλαμβάνει υπεύθυνα όπως εμβάζει προσωπικά κάθε μήνα τη δόση του δανείου στο 

Ταμείο. 

 

16.7.Tο ύψος της δόσης εξόφλησης του δανείου θα καθορίζεται από την Διαχειριστική Επιτροπή, 

λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες και την ηλικία του μέλους, νοουμένου ότι η 

αποπληρωμή θα γίνει πριν την αφυπηρέτηση ή σε διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τα 20 χρόνια. 

16.8.Kάθε μέλος έχει το δικαίωμα να συνάπτει μόνο ένα δάνειο το χρόνο.  Σε περιπτώσεις πολύ 

σοβαρών προβλημάτων υγείας, η Eπιτροπή μπορεί να  αποφασίσει διαφορετικά. 

 


