ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

1. Το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνει ότι με την υπ. αριθμ.
33/26-10-2017 ΑΔΣ/ΜΤΑ εγκρίθηκε η επαναχορήγηση δανείων σε μετόχους και
μερισματούχους της Π.Α., με δυνατότητα εξόφλησής των έως 60 μήνες.
2. Οι χορηγήσεις δανείων σε μετόχους διαμορφώνονται ως κατωτέρω:
ΜΕΤΟΧΟΙ – Μ.Υ. ΜΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Άγαμοι
έως :
Άγαμοι
έως :
Έγγαμοι χωρίς τέκνα
έως :
Έγγαμοι έως 2 τέκνα
έως :
Έγγαμοι από 3 τέκνα και άνω έως :

ΠΟΣΑ
2.000,00 €
3.000,00 €
4.000,00 €
5.000,00 €
6.000,00 €

ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ
(60 ΜΗΝΕΣ)
36,38 €
54,58 €
72,77 €
90,96 €
109,15 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Το ποσό του δανείου δεν
δύναται να υπερβαίνει το
τριπλάσιο των μηνιαίων
αποδοχών έκαστου
δανειοδοτούμενου.

Αντίστοιχα για τους μερισματούχους του Ταμείου τα δάνεια έχουν ως κάτωθι:
ΠΟΣΑ
1.500,00 €
2.000,00 €
3.000,00 €

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΟΣΗ
(60 ΜΗΝΕΣ)
Η δόση του δανείου δεν δύναται να υπερβαίνει το
27,29 €
30% του μηνιαίου πληρωτέου μερίσματος.
36,38 €
54,56 €
(χωρίς τον συνυπολογισμό του ΕΚΟΕΜΑ).

3. Τα ανωτέρω δάνεια επιβαρύνονται με επιτόκιο 3,5% καθώς και με
όλες τις λοιπές νόμιμες κρατήσεις (χαρτόσημο, ΟΓΑ και εφ’ άπαξ ασφάλιστρο
0, 5%).
4. Η είσπραξη των δανείων για τους μετόχους που έχουν οφειλή από
προηγούμενο δάνειο θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από το Ταμείο. Όσοι εκ
των μετόχων δεν έχουν οφειλή από προηγούμενο θα εισπράττουν το δάνειό
τους από την μονάδα τους.
5. Όσον αφορά τους μερισματούχους που έχουν ήδη οφειλή από
προηγούμενο δάνειο, η είσπραξη του νέου δανείου θα γίνεται αποκλειστικά
και μόνο από το Ταμείο από τις 26 εκάστου μηνός έως τις 3 του επομένου.
Για τους μερισματούχους που δεν έχουν οφειλή από προηγούμενο δάνειο, το
ποσό του εγκεκριμένου δανείου θα κατατίθεται εντός των ανωτέρω
αναφερόμενων ημερομηνιών στον τραπεζικό λογαριασμό που ήδη τηρείται για
την κατάθεση του μερίσματός τους.
ΓΙΑ ΤΟ ΜΤΑ
Σμχος (Ο) Ιωάννης Τσοπλακτσόγλου
Γενικός Διευθυντής ΜΤΑ
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