τεαγε

ΣΑΜΔΙΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ (Σ.Δ.Α.ΓΔ. - Ν.Π.Ι.Γ.)
Γιδόηος 26, 4ορ όποθορ, Σ.Κ. 10680, Αθήνα
ηηλ. 210-3613182, ηηλεομ: 210-3613183, e-mail: teage@geotee.gr, http://www.teage.gr/

ΑΙΣΗΗ ΔΓΓΡΑΦΗ ΜΔΛΟΤ - ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΓΔΛΣΙΟ
Α. ΑΣΟΜΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΜΔΛΟΤ
Δπώνςμο (σο αλαγξάθεηαη ζην Γειηίν Αζηπλνκηθήο Ραπηόηεηαο)
Όνομα παηπόρ

Όνομα

Ημεπ/νία. γέννηζηρ (εε/κκ/εεεε)

Α.Φ.Μ.

Απιθμόρ Γεληίος Αζηςνομικήρ Σαςηόηηηαρ

Γ.Ο.Τ. ππνβνιήο δήισζεο

Οικογενειακή Καηάζηαζη
Δ=Έγγακνο/ε, Α=Άγακνο/ε, Γ=Γηαδεπγκέλνο/ε, Σ=Σήξνο/α
Κλάδορ ΓΔΩΣΔΔ

Φύλο
Α=άξξελ Θ=ζήιπ

Θσδηθόο Γ.Ο.Τ.

Τπηκοόηηηα

Απ. Σέκνυν

Πηςσιούσορ Σμήμαηορ & Ιδπύμαηορ (πρ Εσηθήο Ξαξαγσγήο ΓΞΑ)

Γιεύθςνζη Αλληλογπαθίαρ
Νδόο & Αξηζκόο
Δπικοινυνία
Θηλεηό Ρειέθσλν

(Νηθίαο

Άιιε

)

Ρειέθσλν Νηθίαο

Ρ.Θ.

Άιιν Ρειέθσλν

Ξόιε & Λνκόο

Ζιεθηξνληθό Ραρπδξνκείν (email αλ ππάξρεη)

Β. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΜΔΛΟΤ
ημεπινόρ Φοπέαρ Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ για Κύπια ςνηαξιοδόηηζη
Α/Α ζύκθσλα κε ηνλ Ξίλ. 1 ηεο επόκελεο ζειίδαο & Όλνκα Φνξέα
Αξηζκόο Κεηξώνπ Φνξέα

Αξ. Κεηξ. Θνηλ. Αζθ. (ΑΚΘΑ)

Έηνο πξώηεο ππαγσγήο ζε Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο θύξηαο Ππληαμηνδόηεζεο

Γ. ΠΟΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΔΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΦΟΡΩΝ
ύμθυνα με ηο άπθπο 9 ηος Καηαζηαηικού, Γικαίυμα Δγγπαθήρ ύτοςρ
20,00 (είθνζη) € (ςποσπευηικά)
ύμθυνα με ηο άπθπο 37 ηος Καηαζηαηικού, Διζθοπά για ηον Κλάδο Αλληλεγγύηρ ύτοςρ
ή είκαη ζπληαμηνύρνο
ή έρσ αλαπεξία 67%
50,00 (πελήληα) € (ςποσπευηικά)
ύμθυνα με ηο άπθπο 22 ηος Καηαζηαηικού, Διζθοπά για ηον Κλάδο Δθάπαξ (καη' επιλογήν)
Δλάσιζηο Ξνζό Δηζθνξάο: 60,00 € ανά ηπίμηνο
Μέγιζηο Ξνζό Δηζθνξάο: 1.500,00 € ανά ηπίμηνο
ςμπληπώζηε ηο ηπιμηνιαίο ποζό (ζε €) ειζθοπών πος επιθςμείηε για ηον Κλάδο Δθάπαξ
Νινγξάθσο:
Αξηζκεηηθώο:

ανά ηπίμηνο

ανά ηπίμηνο

Γ. ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΗ ΔΙΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΔΓΓΡΑΦΗ ΣΟ ΣΑΜΔΙΟ
1. Κε Πάγια Δνηολή ρξέσζεο ηνπ Ρξαπεδηθνύ. Ινγαξηαζκνύ ηνπ κέινπο *
2. Κε Παπακπάηηζη από ηνλ Δξγνδόηε **
Α.Κ. Κηζζνδνζίαο
3. Κε Πληπυμή ζηελ Ρξάπεδα
* Ρν Ρακείν πξνθξίλεη, ηδηαίηεξα γηα ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο, ηελ επηινγή ηεο "πιεξσκήο Δηζθνξώλ κέζσ Ξάγηαο Δληνιήο" ζηελ
Ρξάπεδα κε ηελ νπνία ζπλεξγάδεζηε, γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ηνπ ρξόλνπ ζαο, ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγώλ θαη ηελ κείσζε ηνπ
ιεηηνπξγηθνύ ηνπ θόζηνπο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο επηινγήο απηήο, ζα ζαο απνζηαιεί από ην Ρακείν επηζηνιή ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν
απαηηνύκελνο θσδηθόο αλάζεζεο.
** Κόλν ζηελ πεξίπησζε, πνπ έρεη ππάξμεη ζρεηηθή ζπκθσλία εγθεθξηκέλε από ην Ρακείν (άξζξν 23 ηνπ Θαηαζηαηηθνύ. Ζ παξνύζα επηινγή,
αθνξά θπξίσο απαζρνινύκελνπο ζε ΓΖΚΝΠΗΝ, ΓΔΘΝ θαη ΡΟΑΞΔΕΔΠ.

Λοιπά Πληποθοπιακά ηοισεία (π.ρ. αλ ην κέινο ήηαλ ήδε αζθαιηζκέλν ζε άιιν Δπαγγεικαηηθό Ρακείν Αζθάιηζεο, θ.ι.π.)
Ν/Ζ θάησζη ππνγξάθσλ/νπζα δειώλσ ππεύζπλα όηη ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη πιήξε θαη αιεζή θαη όηη έιαβα γλώζε ησλ θαηαζηαηηθώλ δηαηάμεσλ
ηνπ ΡΑΚΔΗΝ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΑΠΦΑΙΗΠΖΠ ΓΔΩΡΔΣΛΗΘΩΛ (Ρ.Δ.Α.ΓΔ.) ηηο νπνίεο απνδέρνκαη αλεπηθύιαθηα.
Κε ηελ παξνύζα αίηεζε δεηώ ηελ εγγξαθή κνπ σο κέινπο ζην Ρ.Δ.Α.ΓΔ. θαη επιζςνάπηυ ζε θυηοηςπία ηηο δύν (2) όςεηο ηνπ Γεληίος Σαςηόηηηάρ
κνπ θαη ην Πηςσίο κνπ.
ε πεπίπηυζη μεηαβολήρ ηυν παπαπάνυ ζηοισείυν θα πποβώ ζηην άμεζη έγγπαθη ενημέπυζη ηος Σαμείος με εςθύνη μος.

πνγξαθή κέινπο
Ρόπνο & εκεξνκελία

ΠΡΟΟΥΗ: οι ζςμπληπυμένερ αιηήζειρ
εγγπαθήρ αποζηέλλονηαι
-- ηλεκηπονικά http://www.teage.gr/Aithsh.aspx θαη
-- ζηην ηασςδπομική διεύθςνζη ηος Σαμείος

ΟΓΗΓΙΔ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΑΙΣΗΗ ΣΟΤ Σ.Δ.Α.ΓΔ.
Πίνακας Β. Σηα ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΜΔΛΟΤ, πος θα ζςμπληπώζεηε ζηην
αίηηζή ζαρ είναι απαπαίηηηο να αναθεπθεί ο Φοπέαρ Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ για Κύπια
Σςνηαξιοδόηηζη.
Παπακάηυ αναθέποςμε ηοςρ Φοπείρ Κοινυνικήρ Αζθάλιζηρ, ζηοςρ οποίοςρ είναι Αζθαλιζμένοι ηο
ζύνολο πεπίπος ηυν Γευηεσνικών. Σε πεπίπηυζη, πος είζηε αζθαλιζμένοι ζε άλλο θοπέα αναθέπεηέ
ηον.
Εάν είζηε Σςνηαξιούσορ, ανηί Αζθαλιζηικού Φοπέα, γπάτηε ηη λέξη ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΦΟΣ.

Α/Α
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Όλνκα Φνξέα Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο γηα Θύξηα Ππληαμηνδόηεζε
ΓΖΚΝΠΗΝ
ΗΘΑ - ΔΡΑΚ
ΡΔΒΔ
ΡΑΚΔΗΝ ΠΛΡΑΜΔΩΠ & ΞΟΝΛΝΗΑΠ ΞΟΝΠΩΞΗΘΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΡΟΑΞΔΕΑΠ
ΠΛΡΑΜΗΝΣΝΠ
ΑΙΙΝΠ (λα αλαγξαθεί παξαθάησ)

Πίνακας Γ. Καηά ηην ζςμπλήπυζη ηος πίνακα «ΠΟΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΟ ΔΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ
ΔΙΦΟΡΩΝ», εάν είζηε ζςνηαξιούσορ ή έσεηε ποζοζηό αναπηπίαρ ίζο ή μεγαλύηεπο ηος 67%
διαγπάτηε ηο ποζό ηυν 45 € εηηζίυρ, πος αθοπά ηην ειζθοπά για ηον κλάδο Αλληλοβοήθειαρ και
ζςμπληπώζηε () ηο ανηίζηοισο πλαίζιο.
ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΑΦΑΛΙΜΔΝΟΤ ΣΟ ΣΑΜΔΙΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ (Σ.Δ.Α.ΓΔ.)
Πύκθσλα κε ην αξ. 11 ηνπ Λ. 2472/1997, όπσο ηζρύεη, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο
ησλ δεδνκέλσλ ηεο αίηεζεο εγγξαθήο - απνγξαθηθνύ δειηίνπ είλαη ην Ρ.Δ.Α.ΓΔ., πνπ εδξεύεη ζηελ Αζήλα,
ζηελ νδό Γηδόηνπ 26, Ρ.Θ. 10680. Πθνπόο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε έληαμε ησλ αηηνύλησλ
ζηελ αζθάιηζε ηνπ Ρακείνπ, ζύκθσλα κε ηα ζρεηηθά ηνπ Θαηαζηαηηθνύ ηνπ Ρακείνπ, ρσξίο ηα νπνία δε
δύλαηαη απηή λα πξαγκαηνπνηεζεί.
Απνδέθηεο ησλ ζρεηηθώλ δεδνκέλσλ είλαη ην Ρ.Δ.Α.ΓΔ., θαζώο θαη ε ΔΡΑΗΟΗΑ ε νπνία έρεη αλαιάβεη ηε
δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ρ.Δ.Α.ΓΔ.
Παο ελεκεξώλνπκε όηη νη αζθαιηζκέλνη ζην Ρακείν δηαηεξνύλ ηα δηθαηώκαηα πξόζβαζεο θαη αληίξξεζεο
γηα ηα δεδνκέλα, πνπ ηνπο αθνξνύλ ησλ αξ. 12 θαη 13 ηνπ Λ. 2472/1997, όπσο απηά ηζρύνπλ.
ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ
Δπηθνηλσλήζηε καδί καο γηα νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε ζην ηειέθσλν 210-3613182 θαη ζην
email teage@geotee.gr
Δπηζθεθηείηε ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ρακείνπ

http://www.teage.gr/

Πύκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθό ηνπ Ρ.Δ.Α.ΓΔ. κεηά ηελ απνζηνιή ηεο αίηεζεο εγγξαθήο ζην Ρακείν, απηή
εγθξίλεηαη από ην Γ.Π. θαη θαηόπηλ απνζηέιιεηαη ζηελ κεραλνγξάθεζε γηα ηελ δεκηνπξγία ηεο αηνκηθήο
κεξίδαο ηνπ λένπ κέινπο. Δηδνπνίεζε απνζηέιιεηαη ζην λέν κέινο ηνπ Ρ.Δ.Α.ΓΔ. ζην ηέινο ηνπ επνκέλνπ
ηξηκήλνπ γηα ηελ πιεξσκή ησλ εηζθνξώλ ηνπ.

