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ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ( NAT )

ΕΝΤΥΠΟ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ
Το ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.),στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του
άρθρου 40 του Ν.3863/2010,θα προχωρήσει στην αλλαγή του τρόπου πληρωμής των
συντάξεων, τις οποίες, εφ΄ εξής, θα καταβάλλει με πίστωση Τραπεζικού λογαριασμού ή
λογαριασμού που θα τηρείται στα ΕΛ.ΤΑ. ( μέσω του Διατραπεζικού συστήματος Δ.Ι.Α.Σ. Α.Ε. ).
Με το νέο τρόπο, είναι σαφές ότι, όλοι οι συνταξιούχοι μας μετά το τέλος της απογραφής
λογαριασμού , θα πρέπει να διαθέτουν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού ( IBAN ) προκειμένου
να εισπράττουν την σύνταξή τους. Οι συνταξιούχοι, που έχουν ήδη λογαριασμό στην Εμπορική
Τράπεζα και δεν επιθυμούν αλλαγή , δεν είναι απαραίτητο να εμφανιστούν στην Τράπεζα και θα
πληρώνονται με τον IBAN Λογ/σμού Εμπορικής Τράπεζας όπως αυτός αναγράφεται πάνω
στο ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ. Οι συνταξιούχοι που
δεν έχουν καθόλου Λογαριασμό Τράπεζας ( IBAN ) ή επιθυμούν να τον αλλάξουν πρέπει να
προσέλθουν στο υποκατάστημα της Τράπεζας της αρεσκείας τους ή σε υποκατάστημα των
ΕΛ.ΤΑ. με το παρόν ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ για να
ανοίξουν τον νέο λογαριασμό.
ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ /ΔΗΛΩΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΑΠΟΓΡΑΦΗ)

1. Προκειμένου να απογραφείτε και να ανοίξετε λογαριασμό σε Τράπεζα ή στα ΕΛ.ΤΑ., ή να
δηλώσετε αυτόν που ήδη έχετε, πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τα στοιχεία σας που έχουν
εκτυπωθεί στο «ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ» και να το καταθέσετε από 03-09-2012 έως
31-10-2012 στο Κατάστημα της Τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. που θα επιλέξετε (από τον
κατάλογο τραπεζών, που σας επισυνάπτουμε).
Αν κάποιο από τα στοιχεία που ήδη αναγράφονται στο απογραφικό δελτίο δεν συμφωνεί με
τα πραγματικά σας στοιχεία ή έχει αλλάξει, παρακαλούμε, αφού το διαγράψετε, να
συμπληρώσετε το σωστό δίπλα στο αντίστοιχο πεδίο και να ενημερώσετε ΑΜΕΣΑ το
Ν.Α.Τ.
2. Κατά την κατάθεση του Απογραφικού σας Δελτίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχετε μαζί
σας:
α) Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο
β) Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος, ή βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
Αν δεν διαθέτετε Α.Φ.Μ., θα πρέπει να απευθυνθείτε στη Δ.Ο.Υ. που υπάγεστε, για να
λάβετε βεβαίωση απόδοσης Α.Φ.Μ.
γ) Οποιοδήποτε έγγραφο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε, θα πρέπει να
απευθυνθείτε στο πλησιέστερο Κ.Ε.Π. ή στα Γραφεία Α.Μ.Κ.Α. των Ασφαλιστικών Φορέων
για να σας χορηγηθεί.

δ) Αν λογαριασμός ανοιχτεί ή δηλωθεί από γονέα, επίτροπο ή αντιπρόσωπο, τα πιο κάτω
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα:

•

Αν ο δικαιούχος της σύνταξης είναι ανήλικος (μέχρι 18 ετών) και δεν διαθέτει δικό
του δελτίο ταυτότητας , πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή δικαστική
απόφαση ορισμού επιτρόπου.

•

Αν ο δικαιούχος της σύνταξης τελεί υπό δικαστική απαγόρευση-αντίληψη, δικαστική
απόφαση ορισμού συμπαραστάτη.

•

Αν ο δικαιούχος της σύνταξης αδυνατεί να προσέλθει ή απουσιάζει, πληρεξούσιο ή
πρόσφατη εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής.

3. Για να κατατίθεται η σύνταξη στο λογαριασμό σας, που θα τηρείται σε Τράπεζα ή στα
ΕΛ.ΤΑ., πρέπει να γνωρίζετε ότι:
•

Ο Λογαριασμός μπορεί να είναι καταθέσεων Τράπεζας ή ΕΛ.ΤΑ.

•

Μπορεί να είναι ατομικός ή κοινός.

Αν ο λογαριασμός είναι κοινός, πρώτο όνομα θα είναι
σύνταξης.

αυτό του δικαιούχου της

Κατ’ εξαίρεση, επί ανηλίκων τέκνων (έως 18 ετών),πρώτο όνομα πρέπει να είναι του Γονέα
ή του Επιτρόπου.
Εάν ήδη εισπράττετε τη σύνταξή σας από την Εμπορική Τράπεζα και επιθυμείτε να
αλλάξετε Τράπεζα, θα απευθυνθείτε στην Τράπεζα επιλογής σας με το απογραφικό
δελτίο λογαριασμού για να αποκτήσετε ένα καινούργιο IBAN λογαριασμού Τράπεζας,
διαφορετικά θα θεωρηθεί ότι επιλέγετε τη συνέχιση της καταβολής της σύνταξής σας στο
λογαριασμό που ήδη έχετε στην Εμπορική Τράπεζα.
Εάν εισπράττετε τη σύνταξή σας από τα ΕΛ.ΤΑ. και επιθυμείτε τη συνέχιση της
καταβολής της μέσω αυτών, πρέπει να προσέλθετε οπωσδήποτε σε ένα κατάστημα των
ΕΛ.ΤΑ. με το απογραφικό δελτίο λογαριασμού, και να αποκτήσετε ένα IBAN
λογαριασμού στα ΕΛ.ΤΑ.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Μετά το τέλος της απογραφής, η σύνταξή σας θα αρχίσει να καταβάλλεται με πίστωση του
λογαριασμού που θα έχετε υποδείξει στην Τράπεζα της επιλογής σας ή στα ΕΛ.ΤΑ.
Μετά την έναρξη της καταβολής της σύνταξής σας, μπορείτε αν θέλετε, ν’ αλλάξετε το
λογαριασμό πίστωσης και να επιλέξετε κάποια άλλη Τράπεζα ή τα ΕΛ.ΤΑ. υποβάλλοντας στο
Ν.Α.Τ. σχετική αίτηση με αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασμού που
θέλετε να δηλώσετε ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ !!!
ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ
ΘΑ ΓΙΝΕΙ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ .

31-10-2012

Δεν πρέπει να κλείσετε τον παλαιό λογαριασμό αν δεν βεβαιωθείτε ότι η σύνταξη κατατίθεται
στο νέο.
Κάθε εξάμηνο θα σας αποστέλλεται από το Ν.Α.Τ. ενημερωτικό σημείωμα με ανάλυση των
μηνιαίων συντάξεων (κύριας και επικουρικής ) και άλλων παροχών που έχουν πιστωθεί στο
λογαριασμό που τηρείτε σε Τράπεζα ή ΕΛ.ΤΑ.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το νέο τρόπο πληρωμής και τη διαδικασία της
απογραφής μπορείτε να απευθύνεστε:
•

Σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης Παροχών του Ν.Α.Τ. και στο Γραφείο Εξυπηρέτησης
Πολίτη.

•

Στα τηλέφωνα 2104149541 2104149280 2104149260 210 4149270

•

Στην ιστοσελίδα του Ν.Α.Τ. www.nat.gr

