Αθήνα, 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
---------------------------------------ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω./Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε .
ΤMHMA MHΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10, 106 79 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.210 362 3434 , 362 3435 , 362 3436
Fax: 210 362 3437
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 1
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε
( πρώην Εμπορικής Τραπέζης)
Λόγω της μεταστέγασης του Τμήματος Μητρώου των Ασφαλισμένων του
Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε. στο κτίριο της Χαριλάου Τρικούπη 6-8-10 , σάς ενημερώνουμε ότι
δεν είναι εφικτή η αποστολή των ενημερωτικών επιστολών για τη συνέχιση της
ασφάλισης των έμμεσων μελών των ασφαλισμένων.
Ως εκ τούτου οι άμεσα ασφαλισμένοι υποχρεούνται :
1. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΩΝ
Για τη συνέχιση της ασφάλισης των συζύγων να αποστείλουν στο Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε./
Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων , για μία μόνο φορά, συμπληρωμένη
την πρωτότυπη συνημμένη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ(1)
Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής στις προϋποθέσεις που αναγράφονται
στην Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει ο άμεσα ασφαλισμένος να ενημερώσει το
Τμήμα Μητρώου Aσφαλισμένων για τη διακοπή της ασφάλισης.
2. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΚΝΩΝ
α. Συνέχιση Ασφάλισης ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ (άνεργα τέκνα)
Για τα άνεργα τέκνα ασφαλισμένων ηλικίας 18 έως 24 ετών , να αποστείλουν
στο Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε./ Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων, για μία μόνο φορά ,
συμπληρωμένη την πρωτότυπη συνημμένη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (2)
β. Συνέχιση Ασφάλισης ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ (άνεργα σπουδάζοντα τέκνα)
Για τα άνεργα σπουδάζοντα τέκνα ασφαλισμένων ηλικίας 18 έως 24 ετών , να
αποστείλουν στο Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε./ Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων, για μία μόνο
φορά, συμπληρωμένη την πρωτότυπη συνημμένη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (3)
γ. Συνέχιση Ασφάλισης ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 26 ΕΤΩΝ
Για τα άνεργα τέκνα ασφαλισμένων ηλικίας 24 έως 26 ετών, παρατείνεται η
ασφάλιση τους, ως εξής:

• συνεχίζουν τις σπουδές τους , οπότε οι άμεσα ασφαλισμένοι υποχρεούνται να
αποστέλλουν στο Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε./Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων, κάθε έτος,
Βεβαίωση Σπουδών, για το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος.
• με την ολοκλήρωση των σπουδών , οι άμεσα ασφαλισμένοι υποχρεούνται να
αποστείλουν στο Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε /Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων, Πτυχίο, όπου
για τα άνεργα και άγαμα τέκνα σας παρατείνεται η ασφάλισή τους με ανώτατο
όριο το 26ο έτος της ηλικίας τους.
Για τους Στρατευμένους , οι άμεσα ασφαλισμένοι υποχρεούνται να αποστείλουν
στο Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε./Τμήμα Μητρώου Ασφαλισμένων : αρχικά το Αντίγραφο
Κατάταξης και εν συνεχεία το Αντίγραφο Απολυτηρίου Στρατού.
3. ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67%
Οι άμεσα ασφαλισμένοι , οι οποίοι έχουν τέκνα με αναπηρία 67% και άνω και τα
οποία δεν εργάζονται, υποχρεούνται να αποστέλλουν στο Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε/ Τμήμα
Μητρώου Ασφαλισμένων, πρωτότυπη απόφαση από τις αρμόδιες Υγειονομικές
Επιτροπές των Κ.Ε.Π.Α.
4. ΑΓΑΜΕΣ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ
Οι άγαμες θυγατέρες, οι οποίες λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου των άμεσων
μελών, από το πρώην ΤΕΑΠΕΤΕ, υποχρεούνται κάθε εξάμηνο να αποστέλλουν
στο Τμήμα Μητρώου , Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Συντάξεως
τελευταίου τριμήνου.
Η εκτύπωση των ενημερωτικών σημειωμάτων πληρωμής συντάξεως γίνεται
μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του ΕΤΕΑ www.etea.gov.gr.
Η ασφάλιση, απασφάλιση και διαγραφή των εμμέσων μελών που εμπίπτουν στις
παραπάνω περιπτώσεις γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του Άμεσα
Ασφαλισμένου .
Σε κάθε περίπτωση μεταβολής πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το Τμήμα
Μητρώου Ασφαλισμένων του Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε.
Τονίζουμε ότι σε περίπτωση διακοπής του δικαιώματος της ασφάλισης στο
Ταμείο των εμμέσων μελών , οι άμεσα ασφαλισμένοι πρέπει να προσκομίζουν
, στο Τμήμα Μητρώου , υποχρεωτικά το Βιβλιάριο Ασθενείας τους , ώστε να
διαγράφονται τα προστατευόμενα μέλη που δε δικαιούνται ασφάλιση και να
μην εμφανίζονται στο Βιβλιάριο Ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου.
Επισυνάπτουμε συνημμένα τις σχετικές ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ (1) (2) (3).
Υπενθυμίζουμε ότι τα δικαιολογητικά για τη συνέχιση/διακοπή της ασφάλισης
θα πρέπει να αποστέλλονται στο Ταμείο στην παρακάτω ταχυδρομική
διεύθυνση:
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω./Τ.Α.Π.Ε.Τ.Ε.
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