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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Στο πλαίσιο συνεργασίας με το Σαχυδρομικό Σαμιευτήριο, ενημερωθήκαμε 

ότι παρέχει δάνεια στους Δημοσίου Υπαλλήλους με προνομιακό 

κυμαινόμενο επιτόκιο 9,75%. 

Σας επισυνάπτουμε τη σχετική ανακοίνωση. 

Για περαιτέρω πληροφορίες επικοινωνήστε με το κατάστημα Λευκού 

Πύργου, Τσιμισκή 103, Θεσσαλονίκη και την κα Κόλια Δήμητρα στο 

2310257721. 

 

Για το Δ.. 

  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

 

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ ΩΣΗΡΗ                                                         ΒΕΡΓΙΔΗ ΔΗΜΗΣΡΗ 
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ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E. 
Όθωνος 8, 10557 Αθήνα 
Αρ.Γ.Ε.Μ.Η. 000223001000 

 

 

«Προσωπικό Δάνειο Μισθοδοσίας» 

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε μια νέα πρόταση με προνομιακούς όρους, που πιστεύουμε 

ότι θα καλύψει τις προσωπικές σας ανάγκες ,όσο και της οικογένειάς σας. Στο Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό 

Ταμιευτήριο ,σχεδιάσαμε το «Προσωπικό Δάνειο Μισθοδοσίας» , ένα καταναλωτικό δάνειο που προσφέρεται 

αποκλειστικά σε μισθωτούς Οργανισμών του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα συνεργαζόμενων με 

την Τράπεζα, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, όπως : 

 Προνομιακό κυμαινόμενο επιτόκιο 9,75%1 

 Ποσό δανείου έως και €10.000 (υπό προϋποθέσεις μπορεί να φτάσει έως και €30.0002) 

 Διάρκεια δανείου έως 84 μήνες 

 Διευκόλυνση αποπληρωμής του δανείου, με άμεση εξυπηρέτησή του μέσω της μισθοδοσίας 

Επιπλέον, μεταφέροντας τη μισθοδοσία σας στην τράπεζά μας, απολαμβάνετε, εκτός του ευνοϊκότερου επιτοκίου 

στο λογαριασμό μισθοδοσίας και της προνομιακής τιμολόγησης, σε προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν τις 

καθημερινές προσδοκίες από μια τράπεζα, έκπτωση στα έξοδα δανείου που ξεπερνά το 50% (Από €190           €90) 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την χορήγηση του δανείου είναι:  

 Υπογεγραμμένη αίτηση/σύμβαση χορήγησης δανείου 

 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας  

 Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος εφορίας 

 Μηχανογραφημένη μισθοδοσία (τελευταίου 2μήνου) 

 Λογαριασμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας 

 Αντίγραφο Ε9/ΕΤΑΚ/ΕΝ.Φ.Ι.Α προκειμένου στην αξιολόγηση να ληφθεί υπόψη η κατοχή ακίνητης 

περιουσίας 

 Πάγια εξουσιοδότηση /εντολή του δανειολήπτη προς τον φορέα απασχόλησής του για τη μηνιαία 

αποπληρωμή του δανείου μέσω της μισθοδοσίας 

Αναλυτική ενημέρωση για τους όρους και τις προϋποθέσεις  χορήγησης του δανείου, την προσκόμιση 

απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς  και οδηγίες για τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, μπορείτε 

να λάβετε από τα στελέχη του καταστήματος  Λ. Πύργου (Δίκτυο Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) , 

Τσιμισκή 103 - Βύρωνος - Ισαύρων, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310-257721.  

Με εκτίμηση,  

 

Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E. 

                                                           
1
 Το προνομιακό επιτόκιο ισχύει για όσο χρόνο το δάνειο εξυπηρετείται μέσω της μισθοδοσίας του πελάτη. Σε περίπτωση που ο δανειολήπτης επιλέξει τη 

διακοπή εξυπηρέτησης του δανείου του με τον συγκεκριμένο τρόπο (αποσύνδεση δανείου από τη μισθοδοσία του), αυτομάτως θα εφαρμόζεται το συμβατικό 
επιτόκιο, όπως αυτό εκάστοτε ισχύει (σήμερα 13,75%), πλέον εισφοράς 0,6% Ν. 128/75). 
2 Η δυνατότητα χορήγησης έως €30.000 ισχύει για κατόχους ακίνητης περιουσίας. Αλλιώς, το μέγιστο ποσό χορήγησης διαμορφώνεται έως €10.000 

 Αντιπροσωπευτικό παράδειγμα Σ.Ε.Π.Π.Ε.: για ποσό €5.000 που εκταμιεύτηκε την 1/6/2016 με αποπληρωμή σε 60 μηνιαίες καταβολές, των €107,10 
η κάθε μία, με ονομαστικό επιτόκιο 9,75%, πλέον εισφοράς 0,6% (Ν128/75) και έξοδα εξέτασης €190 παρακρατηθέντα κατά την εκταμίευση το 
Σ.Ε.Π.Π.Ε. που προκύπτει είναι 12,73% και το συνολικό ποσό καταβολής ανέρχεται σε €6.425,90. Συμπληρωματικές παραδοχές που λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό: Επιτόκιο αμετάβλητο καθ’ όλη τη διάρκεια αποπληρωμής έτος 365 ημερών εμπρόθεσμη πληρωμή των δόσεων. 

 Η χορήγηση του δανείου τελεί υπό την προϋπόθεση έγκρισης της αίτησης από την Τράπεζα 


