
 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

Γ’ Σεπτεμβρίου 8, 104 32, Αθήνα 
Τ (+30) 210 5239746, 210 5239747, F (+30) 210 5239686 

Ε info@synpe.gr - www.synpe.gr 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ – ΣΥΝ.Π.Ε. 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ-ΣΥΝΠΕ ΕΙΝΑΙ: 
1. Να αποδέχεστε τους όρους συνεργασίας κάρτας (ΣΥΝΠΕ-ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΠΑΡΟΧΟΙ) 
2. Να είστε τακτικό μέλος του ΣΥΝΠΕ 
3. Να συνδέεστε άμεσα ή έμμεσα με ΚΥΡΙΟ μέλος του ΣΥΝΠΕ ως εξαρτόμενο ή συνδεδεμένο μέλος, για 

δυνατότητα μηνιαίας αποπληρωμής από τον/την υπόχρεο ΚΥΡΙΟ μέλος του ΣΥΝΠΕ 
4. Να προέρχεστε από σύσταση-εγγύηση ΚΥΡΙΟΥ μέλους ως ανεξάρτητο μέλος οπότε η συνδρομή εξοφλείται μόνο 

εφ άπαξ & ετησίως 
5. Να είστε μέλος συνεργαζόμενου φορέα Ν/Π ή ως Φ/Π με τον ΣΥΝΠΕ 

 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΥΠΟΧΡΕΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ 
 

ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ: 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ: ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 

ΑΦΜ-ΔΟΥ: ΑΔΤ: E-MAIL: 

 
Παρακαλώ να συνδέσετε στην κάρτα μου και τα παρακάτω μέλη της οικογενείας μου 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΩΝ & ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 
Αφορά προστατευόμενα τέκνα Α’ βαθμού έως 30 ετών και γονείς των συζύγων ανεξάρτητα ηλικίας & υγείας 
με κάθετη συγγένεια (οικογένεια συζύγων) 
 

α/α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Συγγένεια Ημερ. γέν/σης ΑΔΤ 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

 
   

ημερομηνία  υπογραφή 

 
Σημείωση 
 

 Γνωρίζω τους όρους ένταξης, ως πρός τον χρόνο έναρξης: 

 Η ένταξη στο πρόγραμμα για τα μέλη του ΣΥΝΠΕ αρχίζει από αιτήσεως 

 Για τα μη μέλη, 3 ημέρες από αιτήσεως 

 Δεσμεύομαι να ενημερώνω τα αρχεία του ΣΥΝΠΕ για τυχόν αλλαγές στα παραπάνω 
 
 



 

Ονοματεπώνυμο κυρίως μέλους & Υπόχρεου του ΣΥΝΠΕ 
Όταν ο αιτών την κάρτα είναι εξαρτώμενο & συνδεδεμένο μέλος σε υπόχρεο κύριο μέλος του ΣΥΝΠΕ 
(εξοφλεί) 

 

Σχέση αιτούντος την κάρτα με υπόχρεο και κύριο μέλος του ΣΥΝΠΕ (συμπληρώστε ή κυκλώστε ανάλογα) 

Ίδιος/α Σύζυγος Ενήλικο τέκνο Συγγενής Φίλος (άλλο) 

Για εργαζόμενους & Συνταξιούχους της Τράπεζας  μέσω παρακράτησης μισθού ή σύνταξης 

 Για εργαζόμενους Αριθμ. Μητρώου ____________ (συμπληρώστε ή κυκλώστε ανάλογα) 

 Για συνταξιούχους Αριθμ. Μητρώου ____________ Φορέας συνταξ/σης   ΕΤΑΤ    ΕΤΕΑΜ    ΙΚΑ/ΕΤΑΜ 

ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ όταν ο αιτών είναι από σύσταση-εγγύηση κυρίου μέλους του ΣΥΝΠΕ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΥΣΤΗΣΑΝΤΟΣ ΚΥΡΙΟΥ ΜΕΛΟΥΣ 

_______________________________________________________ 
 
Τρόπος εξόφλησης συνδρομής     ΕΤΗΣΙΩΣ         6ΜΗΝΟ         3ΜΗΝΟ         ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

Με κατάθεση στο Ταμείο ή στον λογαρισμό όψεως Νο 80013043 του ΣΥΝΠΕ (κυκλώστε ανάλογα) 

ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΦΟΡΕΩΝ, Ν/Π  Ή ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Αναγραφή φορέα & τρόπου εξόφλησης της κάρτας _______________________________________________ 

Διεύθυνση κατοικίας: _______________________________________________________________________ 

Τηλ οικίας:____________________ Τηλ. Εργασίας: ____________________ Κινητό: ____________________ 

 

Υπεύθυνη δήλωση 
Με την παρούσα, υπόσχομαι να (κυκλώστε ανάλογα-βάλτε χ) προκαταβάλλω την αξία της ετήσιας συνδρομής 
με ένα εκ των παρακάτω τρόπων εξόφληση; 
 

Μέσω παρακράτησης μισθοδοσίας μου (αφορά εργαζόμενους στην Τράπεζα)    

   αρ. μητρ. 

Μέσω παρακράτησης σύνταξής μου που λαμβάνω εκ του φορέα ΕΤΑΤ-ΕΤΕΑΜ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ    

   αρ. μητρ. 
Για τους υπόχρεους κύρια μέλη του ΣΥΝΠΕ 

 Εξουσιοδοτώ τον Προμηθευτικό Συνεταιρισμό να παρακρατεί από εμένα, τον υπόχρεο, το ποσό των 
______€, μηνιαίως, που είναι το κόστος της συμμετοχής μου για την κάλυψη τόσο την δική μου όσο και 
των εξαρτωμένων από εμένα μελών 

 Γνωρίζω ότι η συνδρομή προπληρώνεται από τον ΣΥΝΠΕ και σε κάθε περίπτωση μη εξόφλησης της ως άνω 
οφειλής, ο Προμηθευτικός Συνεταιρισμός θα μετατρέπει την ανεξόφλητη οφειλή σε έντοκο δάνειο, 
παράλληλα δε θα διακόπτεται η κάλυψή μου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΔΣ 
 

Για τα ανεξάρτητα μέλη συνδρομητές της κάρτας (εφ άπαξ & ετησίως) 
Με την παρούσα, υπόσχομαι να (βάλτε χ) προκαταβάλλω την αξία της ετήσιας συνδρομής 
 

Μέσω κατάθεσης στο Ταμείο του ΣΥΝΠΕ εφ΄άπαξ & ετησίως   

Μέσω κατάθεσης στον λογαριασμό του ΣΥΝΠΕ   

 
 
     

Ο/Η αιτών/ούσα  Ο υπόχρεος του ΣΥΝΠΕ  Ημερομηνία 
 


