
ΑΡΘΡΟ 5 
 

Προϋποθέσεις χορήγησης εφάπαξ παροχής 
 
 

    1.Δικαίωμα για λήψη εφάπαξ παροχής από το Ταμείο έχει ο ασφαλισμένος στις παρακάτω 
περιπτώσεις : 

 
    α) Με τη συμπλήρωση δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης λόγω αποχώρησης του 

μέλους από την υπηρεσία της Τράπεζας, λόγω λήξεως ή λύσεως καθ’ οιονδήποτε τρόπο και 
για οποιαδήποτε αιτία της σχέσεώς του με την Τράπεζα. 

    β) Με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών ασφάλισης λόγω αποχώρησης του μέλους 
από την υπηρεσία της Τράπεζας εξαιτίας διαρκούς, πλήρους ή μερικής ανικανότητας, 
διαπιστουμένης όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 6. 

    γ) Με τη συμπλήρωση πέντε (5) ετών ασφάλισης που προέρχεται από διανυθείσα 
υπηρεσία στην Τράπεζα, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα, σε περίπτωση αποχώρησης του 
Προέδρου, του Διευθύνοντα Συμβούλου ή των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων 
λόγω μη επανεκλογής ή παραιτήσεώς τους. 

    δ) Σε περίπτωση αποχώρησης του μέλους λόγω  παροχής κινήτρων από  την 
εργοδότρια Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (εθελουσία αποχώρηση του Προσωπικού) με 
καθεστώς προαιρετικής ασφάλισης όπου το σύνολο των εισφορών εργοδότη – εργαζομένου 
προκαταβάλλονται κατά την έξοδο από τον εργοδότη, για το σκοπό της αποφυγής της 
διαταράξεως της αναλογιστικής ισορροπίας του Ταμείου, η ασφαλιστική περίπτωση λογίζεται 
ότι θα επέρχεται την ημερομηνία που θα αναγράφεται στη βεβαίωση του οικείου     
Ασφαλιστικού Φορέα.  

 
    2.Σε περίπτωση θανάτου μέλους του Ταμείου μετά από διετή ασφάλιση δικαίωμα για λήψη 
εφάπαξ παροχής έχουν τα κατά το άρθρο 6 οριζόμενα πρόσωπα. 
 
    3. Εκπίπτουν κάθε δικαιώματος εφάπαξ παροχής ή επιστροφής εισφορών:  

    α) Οι αποχωρούντες της υπηρεσίας  της Τράπεζας λόγω κλοπής, υπεξαιρέσεως, 
απάτης, απιστίας, παράβασης καθήκοντος, πλαστογραφίας, νόθευσης εγγράφου ή 
υπεξαγωγής εγγράφου σε βάρος της Τράπεζας ή των Ασφαλιστικών Οργανισμών του 
Προσωπικού αυτής, διαπιστουμένης με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση. Στην  
περίπτωση αυτή το Δ.Σ., μπορεί κατά την κρίση του, να καταβάλει την εφάπαξ παροχή είτε 
ολόκληρη είτε μέρος αυτής ή τις εισφορές στη σύζυγο και στα ανήλικα τέκνα του μέλους. 
Αλλιώς η εφάπαξ παροχή ή οι εισφορές περιέρχονται στο Ταμείο, ως πόρος αυτού. 

    β) Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου, οι κατά το άρθρο 6 δικαιούχοι οι 
οποίοι καταδικάστηκαν αμετάκλητα για πράξη, συνεπεία της οποίας επήλθε ο θάνατος του 
ασφαλισμένου. Στην περίπτωση αυτή το δικαίωμα για τη λήψη εφάπαξ παροχής ή 
επιστροφής εισφορών περιέρχεται αναλόγως είτε στους λοιπούς συνδικαιούχους, εάν 
υπάρχουν, είτε στους δικαιούχους της επόμενης σειράς, εφόσον επέρχεται διαδοχή σειρών. 
Αλλιώς η εφάπαξ παροχή ή οι εισφορές περιέρχονται στο Ταμείο ως πόρος αυτού. 

 
 
Το Ταμείο απαλλάσσεται κάθε υποχρεώσεως αν καταβάλει την εφάπαξ παροχή ή τις 

εισφορές στους κατά το άρθρο 6 δικαιούχους, εφ’ όσον όποιος έχει έννομο συμφέρον 
αποκλεισμού των άνω υπαιτίων δικαιούχων δεν προσκομίσει στην υπηρεσία του Ταμείου 
εντός τριών (3) μηνών από το θάνατο του ασφαλισμένου βεβαίωση, ότι έχει εγερθεί κατ’ 
αυτών ποινική δίωξη. 

 
    4. Η ποινική δίωξη της παραγράφου 3 αναστέλλει την υποχρέωση του Ταμείου καταβολής 
της εφάπαξ παροχής ή της επιστροφής εισφορών μέχρι να εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση ή βούλευμα επί του διαπραχθέντος αδικήματος. Η ως άνω αναστολή δεν επιφέρει 
καμία επιζήμια συνέπεια για το Ταμείο σε περίπτωση απαλλαγής, αθωώσεως, παύσεως της 
ποινικής διώξεως, παραγραφής του αδικήματος κλπ. 
 
    5. Η κτήση των δικαιωμάτων εφάπαξ παροχών ή επιστροφής εισφορών που προβλέπει ο 
παρών Κανονισμός λαμβάνει χώρα μόλις επέλθει η ασφαλιστική περίπτωση, υπό την 
απαραίτητη προϋπόθεση ότι ουδεμία οφειλή του ασφαλισμένου, έστω και μη ληξιπρόθεσμη ή 
εμπραγμάτως ασφαλισμένη, υπάρχει προς το Ταμείο ή την Τράπεζα από την οποία 
αποχωρεί. Οι ασφαλισμένοι όμως, μπορούν, για να αποκτήσουν δικαίωμα, να παράσχουν 



εντολή προς το Ταμείο ώστε από το ποσό της εφάπαξ παροχής ή των επιστρεφομένων  
εισφορών το οποίο θα εδικαιούντο εάν δεν συνέτρεχε περίπτωση οφειλής τους, το Ταμείο να 
παρακρατήσει το ποσό της οφειλής προς αυτό, ή να παρακρατήσει και να καταβάλει το ποσό 
της οφειλής προς την Τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή η κτήση του δικαιώματος επέρχεται για 
το απομένον υπόλοιπο. 
 
    6. Απαγορεύεται η εκχώρηση των δικαιωμάτων εφάπαξ παροχής ή επιστροφής εισφορών 
με την επιφύλαξη των διατάξεων περί εκχωρήσεως ή κατασχέσεως υπέρ του Δημοσίου και 
του παρόντος Κανονισμού. 
 

7. Ο χρόνος παραγραφής των αξιώσεων των ασφαλισμένων του Ταμείου, των 
δικαιοδόχων και των κληρονόμων τους για εφάπαξ βοήθημα ή επιστροφή εισφορών καθώς 
και κάθε χρηματική αξίωση κατά του Ταμείου, από οποιαδήποτε αιτία, είναι πέντε (5) έτη. Η 
παραγραφή αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε η αξίωση 
και μπορεί να επιδιωχθεί δικαστικά. 

Οι ως άνω διατάξεις εφαρμόζονται και επί των ήδη γεγενημένων κατά την έναρξη της 
ισχύος τους αξιώσεων, για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 


