ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
Ι. Δικαιούμενα ποσά δανείων από τον Τομέα Πρόνοιας Αστυνομικών Τ.Π.ΑΣ./ Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
(πρώην Τ.Α.ΑΣ. - Χωροφυλακής).
ΠΟΣΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΥ
ΔΑΝΕΙΟΥ ΜΕ
ΕΠΙΤΟΚΙΟ 5,5%
3.001,40€
4.002,86€

ΕΤΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΤΟΝ Τ.Π.ΑΣ.
10-20
20 και άνω

ΜΗΝΙΑΙΑ
ΔΟΣΗ
(36 δόσεις)

ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ
ΚΑΘΑΡΕΣ
ΑΠΟΔΟΧΕΣ

ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
3,6%

90,63€
120,87€

700,00€
800,00€

117,46€
156,64€

ΠΟΣΟ ΠΟΥ
ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ
ΣΤΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ
2.883,94€
3.846,22€

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
α) Σε κάθε περίπτωση ο δανειολήπτης δύναται να λαμβάνει μικρότερο ποσό από αυτό που
δικαιούται, σύμφωνα με τους ανωτέρω πίνακες.
β) Επί του δικαιούμενου ποσού δανείου, παρακρατείται χαρτόσημο 3,6% επί του κεφαλαίου
και επί των τόκων.
ΙΙ. Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση δανείου από τον
Τ.Π.ΑΣ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
1. ΑΙΤΗΣΗ

sefeaa.gr

2. Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου (Α’ ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, σελ. 4-6).
3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/1986, όπου αναφέρονται οι έκτακτοι λόγοι
χορήγησης του δανείου και η οφειλή ή μη άλλου/ων δανείου/ων σε πιστωτικό ίδρυμα ή
ασφαλιστικό φορέα, αναγράφοντας τη μηνιαία δόση αυτού/ών σε συντρέχουσα περίπτωση.
4. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ.
5. Φωτοαντίγραφο λογαριασμού μισθοδοσίας του/της αιτούντα/σας, όπου θα φαίνεται
ευκρινώς ο αριθμός IBAN.
Παρατίθεται ο τύπος των δικαιολογητικών ως ακολούθως:

………………………………2016
(Πόλη)

(Ημερομηνία)

ΠΡΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Α’ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Π.ΑΣ.)
ΒΕΡΑΝΖΕΡΟΥ 48 - Τ.Κ. 104 38 ΑΘΗΝΑ

(Συμπληρώστε υποχρεωτικά όλα τα πεδία)

Α.Γ.Μ. ……………………………………....
ΒΑΘΜΟΣ………………………..……..……
ΕΠΩΝΥΜΟ…………………………...……..

Παρακαλώ

όπως

□ 3.001,40€
□ 4.002,86€

μου

εγκρίνετε

και

χορηγήσετε

3.001,40€ για όσους έχουν τουλάχιστον 10 έτη ασφάλισης.
4.002,86€ για όσους έχουν τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης.
Επιλέξτε μόνο ένα ποσό.

ΟΝΟΜΑ……………………………….….....

Ο έκτακτος λόγος για τον οποίο αιτούμαι το δάνειο είναι:

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ…………………...……..

□ Γάμος

Α.Δ.Τ………………………………………….

Επιλέξτε μόνο μία αιτιολογία.

□ Τοκετός
□ Σοβαρή ασθένεια

Α.Μ.Κ.Α………………………………………

□ Θάνατος

Α.Φ.Μ…………………………………………

□ Έκτακτη στεγαστική ανάγκη

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΩ…….….…….
…………………………………………………
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ………………...…….
…………………………………………………
Τ.Κ…………………………………...……….
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ………………………..
…………………………………………………
Τ.Κ……………………...…………………….
ΤΗΛ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ…………..……………..
IBAN ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
GR …………………………….…..………….
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ. Σταθερό …………………..……………
Τηλ. Κινητό …………………………….……
Email :…………………………………….…..
Fax :……………………………………….…..

δάνειο

Συνημμένα υποβάλλω τα σχετικά δικαιολογητικά:

sefeaa.gr

α) Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 – Θεωρημένη για
το γνήσιο της υπογραφής, όπου αναγράφεται ο έκτακτος
λόγος χορήγησης δανείου σύμφωνα με το άρθρο 16 § 1γ
του ν. 3586/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο 20 § 12ε του
ν. 4019/2011 (γάμος, τοκετός, σοβαρή ασθένεια,
θάνατος, έκτακτη στεγαστική ανάγκη). Επίσης,
αναγράφονται, εφόσον υπάρχουν, οι μηνιαίες δόσεις πάσης
φύσεως οφειλών ή δανείων σε φορείς ασφάλισης ή
χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα,
οι
οποίες
δεν
παρακρατούνται μέσω της μισθοδοσίας.
β)

Αναλυτικό σημείωμα μηνιαίων αποδοχών (τελευταίας
μισθοδοσίας).

γ)

Aντίγραφο
Φύλλου
Μητρώου
(Α’
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, σελ.4-6).

δ)

Φωτοαντίγραφο λογαριασμού μισθοδοσίας, στο οποίο
να φαίνεται ευκρινώς ο αριθμός IBAN.

-

Παρακαλώ όπως για την έγκριση χορήγησης του
αιτουμένου δανείου, ειδοποιηθώ στο έναντι αναγραφόμενο
κινητό μου τηλέφωνο με sms, προκειμένου να μεριμνήσω
για την περιέλευση στο Ταμείο σας εντός δέκα (10)
ημερών απαρεγκλίτως, του προβλεπομένου Χρεωστικού
Ομολόγου (Απόδειξη χρέους) που επέχει θέση Δανειακής
Σύμβασης, καθώς και ακολούθως για την εκταμίευση του.
Ο/Η ΑΙΤ…...

ΜΕΡΟΣ

sefeaa.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8
παρ. 4 Ν. 1599/1986)

(1)

ΠΡΟΣ :

Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. / ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ (Τ.Π.ΑΣ.)

Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
(Εmail):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1. Επιθυμώ να λάβω δάνειο από τον Τομέα σας λόγω(*)……..…..….…………………………….……..……
(*)

Αναφέρεται ο λόγος χορήγησης του δανείου σύμφωνα με το άρθρο 16§1 εδάφιο γ του Ν.3586/2007 σε συνδυασμό με το άρθρο
20 § 12 του Ν.4019/2011 (γάμος, τοκετός, σοβαρή ασθένεια, θάνατος, έκτακτη στεγαστική ανάγκη).

2(**)α) □ Δεν οφείλω κανένα δάνειο σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα ή ασφαλιστικό φορέα
(πέραν εκείνων που εμφαίνονται στη μισθοδοσία μου).
ή β) □ Έχω λάβει δάνειο από …………………………………………… με μηνιαία δόση…….….…,.…Ευρώ
και από.…………………………………….………………………………με μηνιαία δόση…….….…,.…Ευρώ
και από.…………………………………….……………………..………με μηνιαία δόση…….….…,.…Ευρώ
……………………………………………………………………………………………..…………………………………
(**) Επιλέξτε υποχρεωτικά το σχετικό κουτί που αντιστοιχεί στην περίπτωση σας.

Σας επισημαίνουμε ότι αναγράφονται, εφόσον υπάρχουν, οι μηνιαίες δόσεις
πάσης φύσεως οφειλών ή δανείων σε φορείς ασφάλισης ή χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα, οι οποίες δεν παρακρατούνται μέσω της μισθοδοσίας.

Ημερομηνία: ……/..….20……
Ο – Η Δηλ…….
(Υπογραφή)

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Για το γνήσιο της υπογραφής του/ης
………………………………………..………...
………………….…του ……………………….
ΑΔΤ ……………………… …../……/….20....
………………………………………………….
Εν .....……………………..……. …../.…/20…
Ο ΒΕΒΑΙΩΝ

1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου
τομέα, που απευθύνεται.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά
με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον
τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει
άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και
υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

