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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 007 / 11-05-2018

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές που έχουν επέλθει στην επιστροφή των εισφορών
μετά τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 03/12/2017 και την τροποποίηση του
καταστατικού όπως ισχύει από 31/01/2018.

Α. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΛΟΓΩ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
1. Όσοι έχουν υπάρξει ασφαλισμένοι στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ οποτεδήποτε στο παρελθόν αλλά δεν
συνεχίζεται η ασφάλισή τους στο Ταμείο, καθώς και όσοι έχουν αποχωρήσει από
την Τράπεζα πριν την 31/01/2018, δικαιούνται να λάβουν τις ατομικές τους εισφορές
μέχρι τις 30/07/2018.
2. Όσοι έχουν αποχωρήσει από την Τράπεζα από την 31/01/2018 και μετά, καθώς και όσοι
αποχωρήσουν στο μέλλον, δικαιούνται να λάβουν τις ατομικές τους εισφορές μέσα σε
έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αποχώρησης.
3. Όσοι δεν λάβουν τις εισφορές τους στα παραπάνω χρονικά διαστήματα έχουν
την δυνατότητα, είτε να λάβουν αυτοτελή σύνταξη από το Ταμείο, είτε να
χρησιμοποιήσουν τον χρόνο ασφάλισης στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για συνταξιοδότηση με την
διαδικασία της διαδοχικής ασφάλισης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις επιλογές επισυνάπτεται επιστολή
του Ταμείου.

Β. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ
Από την 14/05/2018 και εφεξής οι ασφαλισμένοι που αποχωρούν από την Τράπεζα
και επιθυμούν να λάβουν τις ατομικές τους εισφορές, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι
το επιστρεφόμενο ποσό θα ισούται με τα 3/7 της ατομικής τους μερίδας όπως αυτή εμφανίζεται
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και στην ιστοσελίδα του Ταμείου και δεν ισχύει πλέον το άθροισμα των διαχρονικών
ονομαστικών εισφορών.
Υπενθυμίζουμε εδώ ότι οι ατομικές μερίδες ενημερώνονται δύο φορές το χρόνο με
συνυπολογισμό (εκτός από τις ονομαστικές εισφορές) και της πραγματικής περιουσίας του
Ταμείου (αποδόσεις, πορεία ενεργητικού, λειτουργικά έξοδα κλπ), όπως διαμορφώνεται την
31/12 και 30/06 εκάστου έτους. Συνεπώς όλες οι επιστροφές θα εκταμιεύονται δύο φορές τον
χρόνο, αμέσως μετά τις παραπάνω ημερομηνίες και θα αφορούν όλες τις αιτήσεις επιστροφής
που θα έχουν υποβληθεί κατά το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο.
Επισυνάπτεται σχετική ενημέρωση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Η εκπροσώπηση του Σωματείου μας στην Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (Γιάννης Σιδεράτος Αντιπρόεδρος Δ.Σ. και Κώστας Δικαιοφύλαξ - Μέλος Δ.Σ.) συνέβαλε αποφασιστικά στον
εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Ταμείου μας, αλλά και στις απαραίτητες καταστατικές
αλλαγές που έγιναν έτσι ώστε να προστατευθούν τα δικαιώματα/συμφέροντα των μελών μας.
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