Ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής
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εργαζόμενους
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ΣΚΟΠΟΣ & ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΕΑ

σκοπός

διαφάνεια

Εποπτεία από Εθνική Αναλογιστική Αρχή,
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Υπουργείο Εργασίας

Το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης
(ΤΕΑ) της Τράπεζας Πειραιώς αποσκοπεί

ασφάλεια Επενδυτική πολιτική οριοθετημένη από

στην παροχή σε όλους τους

εργαζόμενους της Τράπεζας,

νομοθετικές ρυθμίσεις

φορολογικά κίνητρα
o 100% φορολογική απαλλαγή των εφάπαξ παροχών
o εισφορές των εργαζομένων εξαιρούνται από το
φορολογητέο τους εισόδημα

συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές
καλύψεις γήρατος, απώλειας ζωής και
μόνιμης ολικής ανικανότητας.

Επιπρόσθετα ο Κλάδος Υγείας θα

ανάδειξη εταιρικού προφίλ
ένταξη Κλάδου Ζωής & Υγείας

παρέχει πρόσθετη υγειονομική περίθαλψη.
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Disclaimer: Το ΤΕΑ υπόκειται σε έγκριση από τις αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΑ

Το πρόγραμμα

• Εισφορές εργοδότη
- τακτικές (μηνιαίες εισφορές 2% επί του μηνιαίου μικτού μισθού)
- έκτακτες (έως δύο (2) φορές ετησίως)
• Εισφορές εργαζομένου
τακτικές (0-20% επί του μηνιαίου μικτού μισθού)
προαιρετικές
έκτακτες (έως δύο φορές ετησίως)
• Εισφορές * 14 φορές ετησίως

Προϋποθέσεις
καταβολής
παροχής

Σε περίπτωση αποχώρησης μέλους που πληροί μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις
• 55ο έτος ηλικίας
• 10 έτη εργασίας στην Τράπεζα
• 15 έτη προηγούμενης ένσημης εργασίας σε χρηματοοικονομικό τομέα
• Καθορισμένος χρόνος παραμονής στο ΤΕΑ (min. 3 έτη)
• Απώλεια Ζωής
• Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
Kαι έχει συμπληρώσει

Παροχή

Λαμβάνει παροχή:
• 100% του τμήματος του Ατομικού Λογαριασμού που οφείλεται σε τυχόν
εθελοντικές εισφορές (δεν απαιτείται η συμπλήρωση τριών ετών στο
ΤΕΑ, αρκεί η πλήρωση μιας από τις υπόλοιπες ανωτέρω προϋποθέσεις)
• 100% του Ατομικού Λογαριασμού που οφείλεται σε εισφορές της
Εταιρίας

Έτη ασφάλισης
στο ΤΕΑ

3 έτη ή περισσότερα
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Disclaimer: Το ΤΕΑ υπόκειται σε έγκριση από τις αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΕΑ | ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Βασικά
στοιχεία

•
•
•
•

Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
Ελάχιστος αριθμός 100 μελών
Σύσταση κλάδου σύνταξης με ισχύ από 01.01.2019
Πρόβλεψη για προσθήκη κλάδου ζωής & υγείας

παροχή
• Θητεία: 4ετής και παρατείνεται αυτόματα μέχρι 6 μήνες μετά τη λήξη της

Διοικητικό
Συμβούλιο

Κανονισμός
Λειτουργίας

• 7μελές Δ.Σ. με αναπληρωτές
− Τράπεζα Πειραιώς: 6 μέλη
− Εκπρόσωπος Εργαζομένων : 1 μέλος
• Αμοιβή μελών: Δε θα προβλέπεται

• Ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας μαζί με τα παραρτήματά του (κανονισμός
Επενδύσεων, Αναλογιστική Έκθεση, Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου κλπ.) υποβάλλεται
στις αρμόδιες Εποπτεύουσες Αρχές.
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Disclaimer: Το ΤΕΑ υπόκειται σε έγκριση από τις αρμόδιες εποπτικές και ρυθμιστικές αρχές.

Ευχαριστούμε
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