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ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Συνάντηση με τη Διεύθυνση 
Ανθρωπίνου Δυναμικού  

Μετά από αίτημα του Συλλόγου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προεδρείου με τους αρμόδιους 
της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού για θέματα Δανείων προσωπικού, με θέμα τις ρυθμίσεις των 
Δανείων μας. 

 
Το ζήτημα των Δανειακών μας υποχρεώσεων είναι ένα οξύτατο πρόβλημα για ένα μεγάλο μέρος των 
εργαζομένων στην τράπεζα καθώς σε συνδυασμό, με τις μειώσεις των αμοιβών μας και τηv αύξηση της 
φορολογίας, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα ενίοτε και διαβίωσης. 

 
Στη συνάντηση μας θέσαμε τα εξής θέματα : 

 
1. Η Θεωρητική δυνατότητα ένταξής των συναδέλφων μας στα προγράμματα  ρυθμίσεων των 

δανείων του προσωπικού της τράπεζας δεν υλοποιείται καθώς στις περιπτώσεις δανείων με 

μεταβαλλόμενη δόση η Τράπεζα δεν τα υποστηρίζει.  

 

Απαιτεί δε, ως προϋπόθεση ένταξης στις ρυθμίσεις, την αλλαγή του τρόπου απόδοσης της 

δόσης από μεταβαλλόμενη σε τοκοχρεωλυτική, με συνέπεια ο συνάδελφος να μην έχει 

ουσιαστικό όφελος από τη ρύθμιση. 

Ζητήσαμε να βρεθούν οι συστημικές – τεχνικές λύσεις ώστε να διευκολυνθεί ο συνάδελφος. 

 

2. Ζητήσαμε  επίσης τη δημιουργία ευέλικτων προγραμμάτων ρυθμίσεων ώστε το Συνολικό ποσό 

των δόσεων για τα δάνεια να μην ξεπερνά το 25% του μηνιαίου εισοδήματος,  χωρίς φυσικά να 

επιβαρύνουν το κεφάλαιο. 

 

3. Να εφαρμοστούν για τις ρυθμίσεις των δανείων του προσωπικού τουλάχιστον τα ισχύοντα για 

τους πελάτες. Ειδικότερα ο τρόπος αποπληρωμής με split balance, δηλαδή ένα μέρος του 

κεφαλαίου να συνεχίζει να εξυπηρετείται και το υπόλοιπο να παγώνει άτοκα και να αρχίζει να 

εξυπηρετείται σε βάθος χρόνου. 

 Για όλα τα θέματα αυτά οι αρμόδιοι της τράπεζας διαβεβαίωσαν ότι θα τα εξετάσουν και θα  
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εργαστούν ώστε  να τα αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο της πολιτικής ρυθμίσεων της  τράπεζας. 
 

Υπενθυμίζουμε ότι με την λήξη της ετήσιας περιόδου τοκοπληρωμής έχουμε την δυνατότητα 
επέκτασης της για άλλο ένα έτος.  
 

 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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