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1. Πεδίο εφαρµογής - Σκοπός 

1.1.  Πεδίο εφαρµογής  

Ο παρών κανονισµός εφαρµόζεται στο Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης Προσωπικού Οµίλου 
Eurobank, το οποίο θα αποκαλείται στο εξής χάριν συντοµίας ως "ΤΕΑ Οµίλου Eurobank". 

Οι διαδικασίες του παρόντος κανονισµού λειτουργίας εξειδικεύουν και αποσαφηνίζουν την εφαρµογή 
των διατάξεων του καταστατικού και της νοµοθεσίας. Τα περιεχόµενα του παρόντος κανονισµού δεν 
αντικαθιστούν το Καταστατικό του ΤΕΑ Οµίλου Eurobank ή τη Νοµοθεσία. Σε περίπτωση διαφοράς 
υπερισχύουν οι διατάξεις του Καταστατικού και της Νοµοθεσίας. 

Ο Κανονισµός Παροχών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του 
ΤΕΑ Οµίλου Eurobank, και εφαρµόζεται σε κάθε λειτουργία που αφορά τον υπολογισµό της παροχής 
ενός µέλους. 

1.2.  Έναρξη ισχύος  

Ο Κανονισµός που ακολουθεί, ως κάθε φορά τροποποιείται, ισχύει από την ηµεροµηνία έγκρισής του 
από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΕΑ Οµίλου Eurobank.  

2.  Εγγραφή / ∆ιαγραφή µελών – Μητρώο 

2.1.   Εγγραφή µελών - Μεταβολές στοιχείων 

2.1.1. ∆ικαίωµα εγγραφής 

Στην ασφάλιση του TEA Οµίλου Eurobank υπάγεται το απασχολούµενο µε σχέση έµµισθης εντολής ή µε 
σχέση εξαρτηµένης εργασίας, ορισµένου ή αορίστου χρόνου, πλήρους ή µερικής απασχόλησης, 
προσωπικό των εταιρειών του Οµίλου Eurobank. 

Το δικαίωµα εγγραφής αποκτάται κατόπιν σχετικής απόφασης περί ένταξης της Εργοδότριας Εταιρείας 
και απόφασης έγκρισης του ∆.Σ. του ΤΕΑ επί της αίτησης εγγραφής. 

Η εγγραφή στο ΤΕΑ συνεπάγεται αυτόµατα την συµµετοχή στον Κλάδο Συνταξιοδοτικών Παροχών (Α). 

∆ικαίωµα επανεγγραφής έχουν τα µέλη που έχουν λάβει την παροχή λόγω πλήρωσης µίας εκ των 
προϋποθέσεων του άρθρου 28, παρ. 2(β), εφόσον παραµένουν ενεργοί υπάλληλοι Εργοδότριας 
Εταιρίας. Στη περίπτωση αυτή, το µέλος δεν µπορεί να κάνει εκ νέου χρήση των συγκεκριµένων 
προϋποθέσεων του άρθρου 28, παρ. 2(β). 

2.1.2. ∆ιαδικασία Εγγραφής 

Το υποψήφιο µέλος δικαιούται οποτεδήποτε να ζητήσει την εγγραφή του στο ΤΕΑ Οµίλου Eurobank. Η 
αίτηση µπορεί να γίνει υποβάλλοντας σχετική αίτηση (Αίτηση Εγγραφής Μέλους). Η αίτηση εγγραφής 
µέλους διατίθεται  από τον ιστότοπο / website του ΤΕΑ Οµίλου Eurobank (το “Website”). 

Η διαδικασία εγγραφής  απαιτεί τα ακόλουθα βήµατα: 

 Υποβολή αίτησης εγγραφής στο ΤΕΑ µε συµπληρωµένα όλα τα ζητούµενα στοιχεία  

 Επιβεβαίωση εργασιακής σχέσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο καταστατικό του ΤΕΑ 

 Αποστολή των λοιπών υποχρεωτικών στοιχειών από τις εργοδότριες εταιρείες στο ΤΕΑ 

 Έγκριση απολογιστικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή τον εξουσιοδοτηµένο Ταµία ∆ιαχειριστή. 

Η ηµεροµηνία ένταξης είναι η 1η του µήνα που έπεται της αίτησης εγγραφής . 

Ειδικά για τον πρώτο µήνα λειτουργίας του ταµείου (Απρίλιος 2022) οι αιτήσεις εγγραφής πρέπει να 
έχουν υποβληθεί µέχρι και 29/3/2022.  
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2.1.3. Μεταβολές στοιχείων 

Τα Μέλη του ΤΕΑ Οµίλου Eurobank έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να αλλάξουν τα στοιχεία τους 
όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Mελών. Η αίτηση µπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε 
υποβάλλοντας σχετική ενυπόγραφη αίτηση (Αίτηση Μεταβολής Στοιχείων Μέλους). 

Συγκεκριµένα για τα Προσωπικά Στοιχεία Ταυτοποίησης, η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
αντίγραφο του ∆ελτίου Ταυτότητας. 

Ο Κωδικός µισθοδοσίας (Group AM) και η ηµεροµηνία πρόσληψης αλλάζουν µόνο µετά από 
επιβεβαίωση από τις εργοδότριες εταιρείες. 

2.1.4. Μεταβολές ∆ικαιούχων Εφάπαξ 

Τα Μέλη του ΤΕΑ Οµίλου Eurobank έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν να αλλάξουν τους δικαιούχους 
της εφάπαξ παροχής (του Κλάδου Α) όπως αυτά έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Mελών. Η αίτηση 
µπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε υποβάλλοντας σχετική ενυπόγραφη αίτηση (Αίτηση Μεταβολής 
Στοιχείων Μέλους). 

2.2.  ∆ιαγραφή µελών 

2.2.1. ∆ιαδικασία διαγραφής µελών 

Σύµφωνα µε το καταστατικό (άρθρο 6 παρ. 1 έως 4), η απώλεια της ιδιότητας του ενεργού ασφαλισµένου 
γίνεται σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία ανά περίπτωση: 

 Επί καταβολής της Εφάπαξ Παροχής του Κλάδου Α (άρθρο 6, παράγραφος 1α). 

 Λύση ή λήξη της σχέσεως εργασίας για οποιοδήποτε λόγο (άρθρο 6, παράγραφος 1δ), καθώς σε 

αυτή την περίπτωση δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 παράγραφος 1. Ως αλλαγή 
επαγγελµατικής δραστηριότητας νοείται πάντα και µόνο η λύση ή λήξη της σχέσεως εργασίας 
(άρθρο 7 παράγραφος 2 και άρθρο 29 παράγραφος 2). ∆εν θεωρείται αιτία διαγραφής η 
παραίτηση για να απασχοληθεί σε άλλη εταιρεία του Οµίλου που ανήκουν οι Εργοδότριες 
Εταιρείες. Σε αυτή την περίπτωση η ηµεροµηνία και η αιτία αποχώρησης βεβαιώνεται από τις 
Εργοδότριες Εταιρείες.   

 Υποβολή Οικειοθελούς Αίτησης ∆ιαγραφής βάσει της παρ. 10 του άρθρου 7 του ν. 3029/2002 

(άρθρο 6, παράγραφος 1β). ∆ικαίωµα οικειοθελούς διαγραφής έχουν τα µέλη που έχουν 
τουλάχιστον έναν χρόνο ασφάλισης και µε έγγραφη προειδοποίηση ενός µήνα (άρθρο 7, 
παράγραφος 2). Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται η Αίτηση Οικειοθελούς ∆ιαγραφής Μέλους, 
υπογεγραµµένη από το µέλος.  

 Απώλεια λόγω Θανάτου (άρθρο 29, παράγραφος 1γ) 

Σε περίπτωση που ο θανών είναι ενεργός εργαζόµενος Εργοδότριας Εταιρείας και ασφαλισµένος 
του ΤΕΑ Οµίλου Eurobank, το ΤΕΑ ενηµερώνεται από το Ανθρώπινο ∆υναµικό της εργοδότριας 
εταιρίας. Αν πρόκειται για µη ενεργό εργαζόµενο (µέλος που είχε διαγραφεί λόγω λύσης ή λήξης 
της πριν την θεµελίωση του δικαιώµατος), η υποχρέωση ενηµέρωσης του ΤΕΑ Οµίλου Eurobank 
βαρύνει τους δικαιούχους του.  Το ΤΕΑ Οµίλου Eurobank ενηµερώνει τους δικαιούχους του για 
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να αποδοθεί η εφάπαξ παροχή. 
 

 Απώλεια λόγω παραπτώµατος (άρθρο 6, παράγραφοι από 2β έως και 2στ).  

Σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται η σχετική απόφαση του ∆Σ. 

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή ο εξουσιοδοτηµένος Ταµίας – 
∆ιαχειριστής εγκρίνει απολογιστικά το αίτιο και την ηµεροµηνία διαγραφής.  
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2.3. Χρόνος ασφάλισης 

2.3.1. Χρόνος ασφάλισης στο ΤΕΑ Οµίλου Eurobank 

Ο χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται από την ηµεροµηνία ένταξης στο ΤΕΑ ως την ηµεροµηνία διαγραφής. 

Στις περιπτώσεις άδειας µητρότητας, άδειας άνευ αποδοχών ή άλλης ανάλογης κατάστασης, το χρονικό 
διάστηµα που το µέλος δεν λαµβάνει µισθό από τις Εργοδότριες Εταιρίες, προσµετράται στο χρόνο 
ασφάλισης στο Ταµείο. 

Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης χρησιµοποιείται και για την εφαρµογή της κλίµακας ωρίµανσης  (άρθρο 
29 παράγραφος 2) και για την θεµελίωση δικαιώµατος σε παροχή (άρθρο 28 παράγραφος 2β) βάσει 
του οποίου υπολογίζονται τα ποσοστά ωρίµανσης του Άρθρου 29, παράγραφος 2 του Καταστατικού.  

 

2.4.Μητρώο 

Το ΤΕΑ Οµίλου Eurobank τηρεί Μητρώο Ασφαλισµένων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 5 του 
Καταστατικού (το «Μητρώο»), όπου καταχωρούνται όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αφορούν τα µέλη 
του ΤΕΑ Οµίλου Eurobank.  

Τα στοιχεία των µελών που τηρούνται στο Μητρώο Μελών είναι:  

Προσωπικά Στοιχεία Ταυτοποίησης 

 Όνοµα 

 Επώνυµο 

 Αριθµός Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΑΜΚΑ) 

 E-mail (το εταιρικό ή το προσωπικό σε περίπτωση αποχώρησης) 

 Αριθµός Τραπεζικού Λογαριασµού (IBAN) 

Λοιπά Υποχρεωτικά Στοιχεία από Εργοδότριες Εταιρείες 

 Εργοδότρια Εταιρεία 

 Κωδικός Μισθοδοσίας (Group AM) Εργαζοµένου 

 Ηµεροµηνία Πρόσληψης (πρώτη ηµεροµηνία πρόσληψης στoν Όµιλο) 

 Αριθµό Ταυτότητας ( / ∆ιαβατήριο) 

 Τηλέφωνο κατοικίας 

 ∆ιεύθυνση κατοικίας 

 Τ.Κ. (Ταχυδροµικός Κώδικας) κατοικίας 

 Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

 Κινητό Τηλέφωνο 

 Φύλο 

Στοιχεία ∆ικαιούχων Εφάπαξ (για τον κλάδο Α) 

 Πλήρες Όνοµα  

 Αριθµός Μητρώου Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΑΜΚΑ) ή ΑΦΜ σε περίπτωση Νοµικών Προσώπων 

 Ποσοστό δικαιούχου επί παροχής 

 Τηλέφωνο επικοινωνίας 

 E-mail (εφόσον υπάρχει) 
 

Το ΤΕΑ Οµίλου Eurobank τηρεί επίσης Μητρώο Ατοµικών Λογαριασµών (παράγραφος 5 του παρόντος 
κανονισµού) µε όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον υπολογισµό της παροχής των µελών. 
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3.  Όροι µεταφοράς/καταβολής παροχής Κλάδου Α 

Για όλες τις περιπτώσεις µεταφοράς/ καταβολής παροχής απαιτείται η σχετική απόφαση του ∆Σ ή 
σχετικού εξουσιοδοτηµένου µέλους του.  

3.1.Προϋποθέσεις χορήγησης συνταξιοδοτικής παροχής Κλάδου Α 

Το µέλος δικαιούται να λάβει παροχή από το ΤΕΑ Οµίλου Eurobank όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 
για τη χορήγηση συνταξιοδοτικής παροχής του άρθρου 28 του Καταστατικού. Συγκεκριµένα το µέλος 
δικαιούται να λάβει παροχή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

3.1.1. Συνταξιοδότησης 

Απόδοση σύνταξης από φορέα κύριας ασφάλισης δηµοσίου δικαίου για οποιοδήποτε λόγο (κανονικής 
ή πρόωρης λόγω γήρατος, µόνιµης ή προσωρινής αναπηρίας κ.λπ.), ανεξαρτήτως ηλικίας και 
ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης στο ΤΕΑ Οµίλου Eurobank. 

Απαιτείται η Αίτηση Απόδοσης Παροχής, υπογεγραµµένη από το µέλος. Η αίτηση συνοδεύεται 
απαραίτητα από την συνταξιοδοτική αίτηση στον Φορέα Κύριας Ασφάλισης ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

3.1.2. Συµπλήρωσης προϋποθέσεων άρθρου 28, παράγραφος 2β 

Εφόσον το µέλος έχει συµπληρώσει την ηλικία των 58 ετών µε ελάχιστο χρόνο ασφάλισης τα 2 έτη στο 
ΤΕΑ ή έχει συµπληρώσει την ηλικία των 54 ετών µε ελάχιστο χρόνο ασφάλισης τα 5 έτη στο ΤΕΑ ή 
ανεξαρτήτως ηλικίας εφόσον έχει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στο ΤΕΑ, όποιο συµβεί νωρίτερα. 

Απαιτείται η Αίτηση Απόδοσης Παροχής, υπογεγραµµένη από το µέλος. Η αίτηση συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από αντίγραφο του ∆ελτίου Ταυτότητας. 

Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 28 παράγραφος 2β, το µέλος µπορεί να κάνει χρήση µόνο µία 
φορά των συγκεκριµένων προϋποθέσεων χορήγησης παροχής του Κλάδου Α. Σε περίπτωση 
επανεγγραφής µετά την χορήγηση παροχής λόγω συµπλήρωσης των συγκεκριµένων προϋποθέσεων, το 
µέλος δεν µπορεί να κάνει ξανά χρήση της συγκεκριµένης παραγράφου του Καταστατικού.  

3.1.3.  Θάνατος 

Σε περίπτωση θανάτου οι δικαιούχοι δικαιούνται να λάβουν την παροχή, ανεξαρτήτως ηλικίας και 
ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης στο ΤΕΑ Οµίλου Eurobank του θανούντος ή χρόνου υπηρεσίας του 
ασφαλισµένου στις Εργοδότριες Εταιρείες.  

∆ικαιούχος της εφάπαξ παροχής του ασφαλισµένου, είναι το πρόσωπο ή πρόσωπα που έχουν εγγράφως 
ορισθεί από αυτόν ή οι νόµιµοι κληρονόµοι σύµφωνα µε το άρθρο 28, παράγραφος 1. 

Απαιτείται η Αίτηση Απόδοσης Παροχής, υπογεγραµµένη από τον κάθε δικαιούχο. Η αίτηση συνοδεύεται 
υποχρεωτικά από αντίγραφο του ∆ελτίου Ταυτότητας. 

Αν δεν έχει οριστεί δικαιούχος, η αίτηση απόδοσης παροχής συνοδεύεται απαραίτητα από τα 
απαιτούµενα δηµόσια έγγραφα που αποδεικνύουν τον/τους νόµιµους δικαιούχους, το αντίστοιχο 
ποσοστό της παροχής που δικαιούνται. 

Η ρευστοποίηση του λογαριασµού θα γίνεται σε διάστηµα δύο ηµερών από την ηµεροµηνία 
γνωστοποίησης του γεγονότος στο ΤΕΑ είτε από την ∆ιεύθυνση Προσωπικού είτε από δικαιούχο του 
θανούντος. 

Απαραίτητα ∆ικαιολογητικά 

Όλα τα απαιτούµενα έγγραφα που αποδεικνύουν τον/τους νόµιµους δικαιούχους και το αντίστοιχο 
ποσοστό της παροχής που δικαιούνται. 
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3.1.4.  Μόνιµη Ανικανότητα Συνεπεία Ασθενείας 

 Αίτηση Συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον ΕΦΚΑ 

3.1.5.  Μόνιµη Ανικανότητα Συνεπεία Ατυχήµατος 

 Αίτηση Συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας από τον ΕΦΚΑ 

3.2. Αλλαγή επαγγελµατικής δραστηριότητας ή οικειοθελής διαγραφή ασφαλισµένου 

Προβλέπεται εφάπαξ παροχή Κλάδου Α, σύµφωνα µε το Άρθρο 29, παράγραφος 2 και ο ασφαλισµένος 
έχει τις εξής τρεις εναλλακτικές, : 

 να αιτηθεί παροχής Κλάδου Α µε την συµπλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 28, 
παράγραφοι 2α, 2β και 2γ, ή 

 να αιτηθεί άµεσης καταβολής της παροχής του Κλάδου Α, σε περίπτωση που αυτή δεν υπερβαίνει 
το όριο των €2.000, όπως αυτό αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε το άρθρο 5 παράγραφος 4 του 
ν.4575/2018, ή 

 να αιτηθεί µεταφορά των δικαιωµάτων του σε άλλο ΤΕΑ που λειτουργεί στο χώρο της 
απασχολήσεώς του 

Το όριο των €2.000 αναπροσαρµόζεται ετησίως µε το µέσο ετήσιο γενικό ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, αρχής γενοµένης το 2021.  

Για τον υπολογισµό του ορίου σε κάθε ηµερολογιακό έτος (Ε), θα χρησιµοποιείται ο σωρευµένος 

συντελεστής ∆ΤΚΕ-1 / ∆ΤΚ2018. Το εκάστοτε όριο  που ισχύει θα διατίθεται στον ιστότοπο / website  του 

ΤΕΑ Οµίλου Eurobank. 

Ο σωρευµένος συντελεστής που προκύπτει από τους κατ’ έτος προαναφερόµενους δείκτες δεν µπορεί 
στην τελευταία περίπτωση να είναι µικρότερος από ένα (1), κατά το άρθρο 5 παρ. 4 του ν. 4575/2018.  

3.3. ∆ιαδοχική ασφάλιση 

Σύµφωνα µε το Άρθρο 38 (Κεφ. 9) του Καταστατικού, το Μέλος έχει δικαίωµα να υποβάλει αίτηση για 
µεταφορά συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων σε άλλο ΤΕΑ. 

Το ποσό των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων µεταφέρεται άµεσα στο διάδοχο Τ.Ε.Α.  

Απαιτείται η Αίτηση Μεταφοράς Συνταξιοδοτικών ∆ικαιωµάτων, υπογεγραµµένη από το µέλος.  

Η αίτηση συνοδεύεται απαραίτητα από έγγραφο του διάδοχου ΤΕΑ (εντός Ελλάδος ή άλλης χώρας-
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης), που θα πιστοποιεί την αποδοχή και ένταξή του σε αυτό. 

3.4. Καταβολή παροχής Κλάδου Α 

Η πληρωµή της παροχής στον ασφαλισµένο ή στο διάδοχο ΤΕΑ θα γίνεται εντός δύο µηνών από την  
ηµεροµηνία  προσκόµισης της αίτησης και των απαραίτητων ανά περίπτωση δικαιολογητικών κατά τα 
προαναφερόµενα και µετά την έγκριση της από το ∆Σ ή τον εξουσιοδοτηµένο Ταµία - ∆ιαχειριστή.  

Για την εκτέλεση της πληρωµής απαιτείται βεβαίωση όπου φαίνεται ο δικαιούχος και το IBAN του 
τραπεζικού λογαριασµού. 

4. Μηνιαίες εισφορές 

4.1. Ποσοστά Εισφορών Κλάδου Α 

4.1.1. Αρχικός καθορισµός/µεταβολή ποσοστών εργαζοµένων (προαιρετικής τακτικής) 
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Τα µέλη του ΤΕΑ Οµίλου Eurobank καθορίζουν υποχρεωτικά τα ποσοστά προαιρετικής εισφοράς κατά 
την εγγραφή τους στο ΤΕΑ Οµίλου Eurobank.  

Τα ποσοστά είναι σε ακέραιο ποσοστό µεταξύ 0% και 30% επί δεκατέσσερις (14) φορές ετησίως 
(συµπεριλαµβάνονται µισθοδοσίες δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόµατος Αδείας), 

Τα ποσοστά αυτά µπορούν να τροποποιηθούν δύο (2) φορές το χρόνο, σύµφωνα µε το άρθρο 24, 
παράγραφος 2 και συγκεκριµένα τον επόµενο Ιούλιο για αιτήσεις που κατατίθενται από 01 Ιανουαρίου 
έως και 30 Ιουνίου  και τον επόµενο Ιανουάριο για αιτήσεις από την 01 Ιουλίου  έως και 31 ∆εκεµβρίου. 

Η αίτηση µεταβολής µπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά είτε υποβάλλοντας σχετική αίτηση (Αίτηση Αλλαγής 
Προαιρετικής Εισφοράς 

Η παραπάνω διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που τα µέλη θέλουν να κάνουν το ποσοστό 
εισφοράς τους µηδέν (διακοπή καταβολής εισφοράς). 

4.1.2. Έκτακτες Εισφορές εργαζοµένων  

Τα Μέλη δύνανται, έως και δύο (2) φορές το έτος, Απρίλιο, Ιούλιο και ∆εκέµβριο και επίσης σε επιπλέον 
ηµερολογιακό µήνα που θα ορίζει µε απόφασή του το ∆Σ, να καταβάλλουν έκτακτες εισφορές 
αποκλειστικά και µόνο µέσω παρακράτησης µισθοδοσίας.   

Η παρακράτηση θα γίνεται από τη µισθοδοσία ∆ώρου Πάσχα ή Επιδόµατος Αδείας ή ∆ώρου 
Χριστουγέννων και µέχρι εξαντλήσεως του πληρωτέου ποσού της εκάστοτε µισθοδοσίας. Για τον 
επιπλέον µήνα που θα ορίσει µε απόφαση του το ∆Σ η παρακράτηση για την έκτακτη εισφορά θα γίνεται 
από την κανονική µισθοδοσία του µήνα και µέχρι εξαντλήσεως του πληρωτέου ποσού της. 

Για την καταβολή έκτακτης εργατικής εισφοράς, απαιτείται η Αίτηση Έκτακτης Εργατικής Εισφοράς, από 
το µέλος του Ταµείου κατά τους µήνες Μάρτιο, Ιούνιο και Νοέµβριο και τον προηγούµενο µήνα από 
αυτόν που θα ορίσει το ∆Σ για την καταβολή της επιπλέον έκτακτης εισφοράς. 

Η παρακράτηση θα υλοποιείται τον επόµενο µήνα από το µήνα που έγινε η αίτηση. 

 

 

 

 

Κατά παρέκκλιση των παραπάνω, οι ασφαλισµένοι µπορούν να αιτηθούν έκτακτη εισφορά για το προϊόν 
εξαγοράς οµαδικού ασφαλιστηρίου συµβολαίου µε τους παρακάτω περιορισµούς: 

 Το προϊόν εξαγοράς πρέπει να προκύπτει από την συµµετοχή σε οµαδικό ασφαλιστήριο συµβόλαιο 
εταιρεία του Οµίλου Eurobank µε την Eurolife  

 Η αίτηση µπορεί να αφορά το σύνολο ή µέρος του ποσού εξαγοράς  

 Η καταβολή των έκτακτων εισφορών µπορεί να γίνει σε 4 ετήσιες δόσεις, µε την προϋπόθεση ότι το 
συνολικό ποσό δεν θα υπερβαίνει το προϊόν εξαγοράς 

 Οι έκτακτες εισφορές θα πρέπει να γίνονται µέσα στα 4 επόµενα έτη από την ηµεροµηνία εξαγοράς 

Ο ασφαλισµένος θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση συνοδευόµενη από την βεβαίωση καταβολής παροχής 
εφάπαξ από την Eurolife. Η αίτηση έκτακτης καταβολής ποσού εξαγοράς εγκρίνεται απολογιστικά από 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ή τον εξουσιοδοτηµένο Ταµία ∆ιαχειριστή. 

4.1.3. Τακτικές Εργοδοτικές εισφορές 

Οι τακτικές εργοδοτικές εισφορές ανέρχονται σε: 

 ∆ύο (2) % επί του τµήµατος των Αποδοχών του ασφαλισµένου µέχρι του Ορίου Αποδοχών και µε 
ισχύ µέχρι και την 31/12/2022, δύο κόµµα τρία (2,3) % επί του τµήµατος των Αποδοχών του 
ασφαλισµένου µέχρι του Ορίου Αποδοχών µε ισχύ από την 1/1/2023 µέχρι και την 31/12/2023 και 
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δύο κόµµα πέντε (2,5) % επί του τµήµατος των Αποδοχών του ασφαλισµένου µέχρι του Ορίου 
Αποδοχών µε ισχύ από την 01/01/2024 και µετά 

και 

 Οκτώ (8) % επί του τµήµατος των Αποδοχών του ασφαλισµένου που υπερβαίνουν το Όριο 
Αποδοχών µε ισχύ µέχρι και την 31/12/2023 και οκτώ κόµµα είκοσι πέντε (8,25) % επί του τµήµατος 
των Αποδοχών του ασφαλισµένου που υπερβαίνουν το Όριο Αποδοχών µε ισχύ από την 
01/01/2024 και µετά. Αποκλειστικά και µόνον για τα εκάστοτε µέλη της ∆ιοικητικής Επιτροπής της 
Τράπεζας Eurobank Α.Ε., το αντίστοιχο ποσοστό ορίζεται σε 15% επί του τµήµατος των Αποδοχών 
του ασφαλισµένου που υπερβαίνει το Όριο Αποδοχών. 

Ως «Όριο Αποδοχών» ορίζεται το ποσό των δύο χιλιάδων τετρακοσίων τριάντα δύο ευρώ και είκοσι 
πέντε λεπτών (€2.432,25). Ειδικά για τις µισθοδοσίες ∆ώρων Πάσχα και Επιδόµατος Αδείας καθώς και 
για περιπτώσεις όπου ο αριθµός των εργάσιµων ηµερών είναι λιγότερες από 25, ο υπολογισµός των 
εισφορών λαµβάνει υπόψη του αναλογικά µέρος του «Ορίου Αποδοχών». 

4.1.4. Έκτακτες Εργοδοτικές εισφορές 

Οι Εργοδότριες Εταιρείες έχουν την δυνατότητα να καταβάλλουν στο Ταµείο έκτακτες εργοδοτικές 
εισφορές, µετά από σχετική γραπτή ειδοποίηση προς το TEA Οµίλου Eurobank και έπειτα από σχετική 
έγκριση από το ∆.Σ. του ΤΕΑ Οµίλου Eurobank ή τον εξουσιοδοτηµένο Ταµία ∆ιαχειριστή. 

Το ποσό ανά µέλος βεβαιώνεται από τις εργοδότριες εταιρείες µέσω της µισθοδοσίας. 

4.2. Βάση υπολογισµού εισφορών Κλάδου Α 

Η βάση υπολογισµού των εισφορών είναι η ίδια για τα παραπάνω είδη εισφορών.  

4.2.1 Αποδοχές  

Για τον υπολογισµό των εισφορών στο TEA, θεωρούνται ως αποδοχές ο µικτός µηνιαίος συµβατικός 
µισθός/αντιµισθία, πλέον του τυχόν επιδόµατος γέννησης τέκνου που λαµβάνει ο ασφαλισµένος από τις 
Εργοδότριες Εταιρείες, συµπεριλαµβανοµένου και του συνόλου των αµοιβών που τυχόν λαµβάνουν οι 
ασφαλισµένοι του TEA ως µέλη του διοικητικού συµβουλίου των Εργοδοτριών Εταιρειών. 

Ο υπολογισµός των ετήσιων τακτικών εργοδοτικών εισφορών και των προαιρετικών τακτικών εργατικών 
εισφορών λαµβάνει υπόψη του δεκατέσσερις (14) καταβολές των αποδοχών ετησίως, δηλαδή 
συµπεριλαµβάνονται µισθοδοσίες δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόµατος Αδείας. Ειδικά για τον 
Πρόεδρο του ∆.Σ. ο υπολογισµός λαµβάνει υπόψη του δώδεκα (12) καταβολές ετησίως. 

Οι παραπάνω αποδοχές, καθώς και οι ηµέρες εργασίας ανά µισθολογική περίοδο βεβαιώνονται από την 
εργοδότρια εταιρεία και στέλνονται στο ΤΕΑ στις αρχές του επόµενου της εκκαθάρισης της µισθοδοσίας 
ηµερολογιακού µήνα. Για το απασχολούµενο µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας προσωπικό οι 
µισθολογικές περίοδοι ∆ώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και Επιδόµατος Αδείας δίνονται χωριστά. 

4.2.2 Άδεια / απουσία άνευ αποδοχών  

Σε περιπτώσεις όπου το µέλος δεν λαµβάνει µισθό από τον εργοδότη του («Άδεια / απουσία άνευ 
αποδοχών») και µέχρι τη λήξη αυτής οι Αποδοχές θεωρούνται µηδενικές και αντίστοιχα δεν θα υφίσταται 
υποχρέωση καταβολής οποιασδήποτε εισφοράς των εργοδοτικών εταιρειών ή των εργαζοµένων. 

4.3. Εισφορές για κάλυψη εξόδων  

Οι εργοδότριες εταιρείες καλύπτουν τα δεδουλευµένα λειτουργικά έξοδα του ΤΕΑ (Άρθρο 22) µε έκτακτες 
εισφορές κάλυψης εξόδων. Στα λειτουργικά έξοδα περιλαµβάνονται όλα τα έξοδα που απαιτούνται για 
την λειτουργία του ΤΕΑ, όπως ενδεικτικά οι αµοιβές αναλογιστών, ορκωτών/εσωτερικών ελεγκτών, 
νοµικών και λοιπών συµβούλων, υπηρεσιών διαχείρισης κινδύνων, των µελών της Επενδυτικής 
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Επιτροπής, το κόστος δηµιουργίας και συντήρησης µητρώου µελών, το κόστος ενηµέρωσης των µελών, 
η λογιστική και ηλεκτρονική οργάνωση του TEA και τα κόστη θεµατοφυλακής και διαχειριστή 
επενδύσεων. 

Η κάλυψη των λοιπών λειτουργικών εξόδων θα γίνεται αναλογικά από τις Εργοδότριες Εταιρίες µε βάση 
τις συνολικές εισφορές κάθε εταιρείας στην περίοδο. 

Η καταβολή της εισφοράς γίνεται µε βάση την βεβαίωση του ποσού από το λογιστήριο του ΤΕΑ, στο 
τέλος κάθε τριµήνου. 

5. Ποσό Παροχής Κλάδου Α 

5.1. Γενικά 

5.1.1  Υπολογισµός ποσού παροχής 

Το ποσό της παροχής είναι ίσο µε τον Ατοµικό Λογαριασµό Εφάπαξ Παροχών του ασφαλισµένου κατά 
την ηµεροµηνία ρευστοποίησης. 

5.1.2  Υπολογισµός ποσού συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων 

Το ποσό των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων είναι ίσο µε τον Ατοµικό Λογαριασµό Εφάπαξ Παροχών του 
ασφαλισµένου κατά την ηµεροµηνία µεταφοράς στο διάδοχο ΤΕΑ.  

5.1.3.  Υπολογισµός ατοµικού λογαριασµού 

Ο ατοµικός λογαριασµός αποτελείται από το άθροισµα των εισφορών και των αποδόσεων επενδύσεων 
µείον του ποσού µείωσης λόγω κλίµακας ωρίµανσης. 

5.2. Ατοµικός Λογαριασµός 

5.2.1. Σύνολο ατοµικών λογαριασµών 

Για καθένα από τα µετέχοντα µέλη του ΤΕΑ Οµίλου Eurobank δηµιουργείται, στα πλαίσια του Κλάδου Α 
(εφάπαξ συνταξιοδοτικής παροχών) του ΤΕΑ Οµίλου Eurobank, Ατοµικός Λογαριασµός. 

Οι τακτικές εργοδοτικές εισφορές, καθώς και τυχόν προαιρετικές τακτικές εργατικές και έκτακτες 
εργοδοτικές και εργατικές εισφορές καταχωρούνται στο Αποθεµατικό Προγράµµατος εφάπαξ Παροχών. 
Το αποθεµατικό αυτό προορίζεται για να καλύπτει τις καταβαλλόµενες παροχές του ΤΕΑ Οµίλου 
Eurobank. Για την διευκόλυνση της διαχείρισης του αποθεµατικού και της ενηµέρωσης των µελών, τα 
κεφάλαια του αποθεµατικού αυτού κατανέµονται σε Ατοµικούς Λογαριασµούς. Η κατανοµή αυτή 
πραγµατοποιείται µε βάση: 

 τις εισφορές του Κλάδου (Α), εκτός αυτών που προορίζονται για την κάλυψη εκτάκτων δαπανών, 
και  

 από τις αποδόσεις επενδύσεων του κλάδου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον κανονισµό 
επενδύσεων του ΤΕΑ Οµίλου Eurobank.  

Οι αποδόσεις επενδύσεων, πιστώνονται αναλογικά σε κάθε Ατοµικό Λογαριασµό κάθε µήνα, εντός του 
πρώτου δεκαήµερου του επόµενου µήνα. Τα ποσά των Ατοµικών Λογαριασµών αποτελούνται από τις 
συσσωρευµένες εισφορές του εργοδότη, των εργαζοµένων, τυχόν άλλες πηγές εισφορών και εσόδων, 
καθώς και από τις αναλογούσες αποδόσεις των επενδύσεων, λαµβάνοντας υπόψη τυχόν έξοδα (π.χ. 
έξοδα επενδύσεων κλπ) µε βάση τα οριζόµενα στο Καταστατικό. Το σύνολο της αξίας όλων των Ατοµικών 
Λογαριασµών είναι ίσο µε το Αποθεµατικό του Κλάδου Α. 

Οι ατοµικοί λογαριασµοί ενηµερώνονται αντίστοιχα µε το Αποθεµατικό του Κλάδου Α (εφάπαξ 
συνταξιοδοτικής παροχών), δηλαδή µε βάση την ηµεροµηνία που τα έσοδα ή έξοδα λογιστικοποιούνται 
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και όχι την ηµεροµηνία της ταµειακής κίνησης. Οι ατοµικοί λογαριασµοί τηρούνται µε την ίδια αριθµητική 
ακρίβεια που χρησιµοποιείται στις λογιστικές καταστάσεις.  

Για την ορθή εφαρµογή της κλίµακας ωρίµανσης, ο ατοµικός λογαριασµός κάθε µέλους τηρείται χωριστά 
για το τµήµα που αναλογεί στις εργατικές εισφορές  και στις εργοδοτικές εισφορές. 

5.2.2.  Κεφάλαιο Εισφορών 

Ισούνται µε το κεφάλαιο που έχει σωρευθεί στον Ατοµικό Λογαριασµό κάθε µέλους από τις τακτικές και 
επιπλέον τακτικές εργοδοτικές, τις προαιρετικές εργατικές εισφορές, τις έκτακτες εργοδοτικές και 
εργατικές εισφορές. 

5.2.3. Αποδόσεις επενδύσεων 

Τα αναλογούντα έσοδα από τα επενδυτικά κέρδη ή απώλειες µέχρι και την ηµεροµηνία ρευστοποίησης 
του λογαριασµού. 

5.2.4. Ποσό µείωσης λόγω κλίµακας ωρίµανσης  

Σύµφωνα µε το άρθρο 29 παράγραφος 2 του καταστατικού, εφαρµόζεται µείωση όπως προβλέπεται 
από τη κλίµακα ωρίµανσης του πίνακα θεµελίωσης δικαιώµατος στα µέλη τα οποία αποχωρούν λόγω 
οικειοθελούς διαγραφής ή λόγω λύσης ή λήξης της σχέσης εργασίας και δεν έχουν συµπληρώσει τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 28, παράγραφος 2 (α) έως (γ). Από τη συγκεκριµένη µείωση εξαιρείται το 
συσσωρευµένο ποσού των προαιρετικών και έκτακτων εργατικών εισφορών του µέλους, τα οποία το 
µέλος λαµβάνει 100%. 

Το ποσό µείωσης, λόγω εφαρµογής της κλίµακας ωρίµανσης, υπολογίζεται κατά την ηµεροµηνία 
διαγραφής του κάθε µέλους και ανάλογα µε τον χρόνο ασφάλισης, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα: 

 

Έτη ασφάλισης στο Ταµείο Ποσοστό 

3 συµπληρωµένα έτη 50% 

4 συµπληρωµένα έτη 75% 

5 συµπληρωµένα έτη 100% 

 

Η προβλεπόµενη µείωση εφαρµόζεται στο µέρος του Ατοµικού Λογαριασµού που οφείλεται στις 
εισφορές των Εργοδοτριών Εταιριών. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 29, παράγραφος 4, το ποσό του συσσωρευµένου κεφαλαίου που δεν δικαιούται 
ο ασφαλισµένος, µετά την εφαρµογή της κλίµακας ωρίµανσης, θα αξιοποιείται για την κάλυψη των 
λειτουργικών εξόδων του Ταµείου. 

Το αποθεµατικό που προκύπτει συνυπολογίζεται στα ίδια κεφάλαια για την κάλυψη του περιθωρίου 
φερεγγυότητας.  
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6. Παροχές Συµπληρωµατικού Κλάδου Β 

Ο Κλάδος Β θα ενεργοποιηθεί µε σχετική απόφαση του ∆Σ στο προσεχές χρονικό διάστηµα 

7. Ενηµέρωση Μελών 

7.1.  Ενηµερωτικό δελτίο 

Προς ενηµέρωση των µελών του το ΤΕΑ Οµίλου Eurobank θα παρέχει σε κάθε µέλος µετά το κλείσιµο 
κάθε οικονοµικής χρήσης ειδικό ενηµερωτικό δελτίο στο οποίο θα απεικονίζονται αναλυτικά τα ποσά των 
εισφορών, η αξία του ατοµικού λογαριασµού καθώς και η απόδοση των επενδύσεων. Η ανωτέρω 
πληροφόρηση δύναται να παρασχεθεί σε ηλεκτρονική µορφή µέσω σχετικών εφαρµογών στον ιστότοπο 
/ website  του ΤΕΑ Οµίλου Eurobank που θα επιτρέπουν σε κάθε µέλος µε ασφάλεια και µυστικότητα να 
ενηµερώνεται ανά πάσα στιγµή αναφορικά µε τις εισφορές που πιστώνονται στο Λογαριασµό του.  

7.2.  Βεβαίωση εισφορών 

Οι εργοδότριες εταιρείες βεβαιώνουν το ποσό εργατικών εισφορών για φορολογική χρήση µε την 
υποβολή της αντίστοιχης κατάστασης στο TaxisNet. 

Το ΤΕΑ δύναται να παρέχει στα µέλη βεβαίωση για τα ποσά των εισφορών που έχουν καταβάλλει σε 
οποιαδήποτε περίοδο, για κάθε νόµιµη χρήση κατόπιν αίτησης. 

8. Ανάθεση Αρµοδιοτήτων 

Το ∆.Σ. του ΤΕΑ Οµίλου Eurobank δύναται να ορίσει και να εξουσιοδοτήσει Ταµία και ∆ιαχειριστή, για την 
εκτέλεση  ορισµένων διαχειριστικών διαδικασιών, όπως ενδεικτικά:  

 την κίνησή του Τραπεζικού λογαριασµού κίνησης  

 την αποδοχή αίτησης εγγραφής µελών, 

 την αποδοχή έκτακτων εργοδοτικών εισφορών, 

 την απόφαση διαγραφής µελών, και 

 την απόφαση απονοµής παροχών εφάπαξ 

 

Ο παρών Κανονισµός εγκρίθηκε στην συνεδρίαση της Προσωρινής ∆ιοικούσας Επιτροπής του ΤΕΑ 

Οµίλου Eurobank στις 14 Φεβρουαρίου 2022. 

 


