Από 5.12.2011 παύει να ισχύει ο υφιστάμενος τρόπος καταβολής των εισφορών
των ελευθέρως ασκούντων το επάγγελμα υγειονομικών μέσω των Τραπεζών Εθνικής,
Αττικής,Alpha και Τ Bank (πρώην Aspis) με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου καθώς
και μέσω της Efg Eurobank με την χρήση του ονοματεπώνυμου και του Αριθμού
Μητρώου σας.
Η εξόφληση των εισφορών από την ως άνω ημερομηνία και μετά θα γίνεται
πλέον διατραπεζικά μέσω των Τραπεζών, που αναφέρονται στον κατάλογο ,που
ακολουθεί και με τις εναλλακτικές δυνατότητες συναλλαγής ,που κάθε τράπεζα
προσφέρει, χωρίς επιβάρυνσή σας. Απαραίτητη προϋπόθεση για να πραγματοποιηθεί η
συναλλαγή είναι η χρήση του διατραπεζικού κωδικού συναλλαγής ,ο οποίος αναφέρεται
στην πρώτη σελίδα του ειδοποιητηρίου ,που θα παραλάβετε με το ύψος των προς
εξόφληση εισφορών.
Επίσης υπάρχει δυνατότητα στις περιπτώσεις, που δεν θα παραλάβετε
ειδοποιητήριο να σας εκδώσουμε νέο διατραπεζικό κωδικό πληρωμής .Αν αυτό δεν
είναι εφικτό για λόγους ,που αφορούν στην ενημέρωση του ασφαλιστικού φακέλου σας
ή για άλλους λόγους(παλαιές οφειλές ,ρυθμίσεις κλπ) τότε μπορείτε να εξοφλήσετε τις
οφειλές σας μόνον μέσω της διαχειρίστριας Τράπεζας του Ταμείου Efg Eurobank με τη
χρήση της πληρωμής «ειδικές ρυθμίσεις ασφαλισμένων του ΤΣΑΥ», και με την
προσκόμιση σχετικού σημειώματος με τα στοιχεία σας και το ύψος της οφειλής σας,
που θα σας εκδώσουν η κεντρική ή οι περιφερειακές υπηρεσίες του Ταμείου .
Για τις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την κεντρική
υπηρεσία του Ταμείου στα τηλέφωνα 210 8819188 και 2108229328 ή να στείλετε
σχετικό αίτημα στα fax 210 8832180 ,210 8820264 και στο e mail eisfores@tsay .gr για
να σας αποστείλουμε ή νέο διατραπεζικό κωδικό πληρωμής ή σημείωμα με το προς
καταβολή ποσό.
Οι ασφαλισμένοι ,που έχουν ήδη καταβάλει τις εισφορές του β εξαμήνου 2011
,χωρίς την εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας και την πρόσθετη ειδική
εισφορά υπέρ των κλάδων Σύνταξης, Ασθενείας ,Πρόνοιας και της κατηγορίας
μονοσυνταξιούχων μπορούν να τις καταβάλλουν μόνο μέσω της Efg ,συμπληρώνοντας
το ανάλογο έντυπο που βρίσκεται στη συνέχεια του εγγράφου.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ
DIASDEBIT - ΕΝΤΟΛΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΜΕΣΑ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Α/ΑΚΩ∆.

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ
ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ
ΜΕΤΡΗΤΑ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

1 014ALPHA
2 015GENIKI

√

3 084CITIBANK

√

4 026EUROBANK
5 011ΕΘΝΙΚΗ

√

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ
WEB BANKING
(ΕΦΟΣΟΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)

ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ ΜΕΣΩ
PHONE BANKING
(ΕΦΟΣΟΝ ΤΗΡΕΙΤΑΙ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ)

√

√
√

√

*√

6 012EMPORIKI BANK

√

√

√

√

√

7 017PIRAEUS BANK

√

8 073ΚΥΠΡΟΥ

√

√

√

9 054PROBANK

√

√

√

10 087ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ

√

√

√

11 069ΣΥΝ/ΚΗ ΧΑΝΙΩΝ

√

√

√

12 028MARFIN EGNATIA

√

√

√

14 079ΣΥΝ/ΚΗ ∆Ω∆ΕΚΑΝΗΣΟΥ

√

√

√

15 055FBB FIRST BUSINESS BANK

√

√

√

16 077ΑΧΑΪΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ

√

√

17 047TBANK

√

√

√

18 037PROTON BANK

√

√

√

19 016ATTICA BANK

√

√

√

13 038MILLENΝIUM

√

√

√

20 071HSBC

√

21 049ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

√

22 089ΣΥΝ/ΚΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

√

23 075ΣΥΝ/ΚΗ ΗΠΕΙΡΟΥ

√

24 096ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
25 036
∆ΥΤ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
26 099
ΣΕΡΡΩΝ
27 043ΑΤΕΒΑΝΚ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
28 098
ΛΕΣΒΟΥ ΛΗΜΝΟΥ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
29 074
ΛΑΜΙΑΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
30 091
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

√

√
√

√

√

√

√
√

√

√

√

√

√

√

*Η συναλλαγή σας µε τον συγκεκριµένο τρόπο επιβαρύνεται µε προµήθεια
,σύµφωνα µε το τιµολόγιο της Τράπεζας για τους πελάτες της.

√

√

ΕΝΤΥΠΟ Νο 1

Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Παλαιοί Ασφαλισμένοι
Διαφορές εισφορών για όσους έχουν ήδη καταβάλει το β εξάμηνο 2011
Ονοματεπωνυμο :
ΑΜ :
Πρόσθετη εισφορά Κλάδου Σύνταξης

83,22 €

Πρόσθετη εισφορά Κλάδου Ασθένειας

27,06 €

Πρόσθετη εισφορά Κλάδου Πρόνοιας

16,62 €

Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού Ανεργίας
από 1.1.2011-31.12.2011

120,00 €

Σύνολο

246,90 €

Για όσους είναι μονοσυνταξιούχοι
Σύνολο με μονοσύνταξη

41,58 €
288,48 €

Η εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, γίνεται μόνο μέσω της Eurobank μέχρι 31/12/2011.
Σε περίπτωση που έχετε ήδη εξοφλήσει το Β εξάμηνο και τις ανωτέρω πρόσθετες εισφορές,
παρακαλούμε να αγνοήσετε το ειδοποιητήριο που θα παραλάβετε εντός του Δεκεμβρίου 2011.
Επίσης, παρακαλούμε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία του φακέλου σας, σε περίπτωση που έχετε
αλλαγές (στοιχεία επικοινωνίας, τρόπος απασχόλησης σας κλπ)

Πληροφορίες σχετικά με τις εισφορές καθώς και τον τρόπο καταβολής τους, θα είναι αναρτημένες
στο διαδίκτυο.
Στην ιστοσελίδα του Ταμείου θα αναρτηθούν επίσης, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
αποστολής των βεβαιώσεων πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, για την εφορία.

Ημερομηνία

ΕΝΤΥΠΟ Νο2

Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Παλαιοί Ασφαλισμένοι - Έμμισθοι
(Μονοσυνταξιούχοι)
Διαφορές εισφορών για όσους έχουν ήδη καταβάλει το β εξάμηνο 2011
Ονοματεπωνυμο :
ΑΜ :

Διαφορές Μονοσύνταξης

41,58 €

Η εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, γίνεται μόνο μέσω της Eurobank μέχρι 31/12/2011.
Σε περίπτωση που έχετε ήδη εξοφλήσει το Β εξάμηνο και τις ανωτέρω πρόσθετες εισφορές,
παρακαλούμε να αγνοήσετε το ειδοποιητήριο που θα παραλάβετε εντός του Δεκεμβρίου 2011.
Επίσης, παρακαλούμε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία του φακέλου σας, σε περίπτωση που έχετε
αλλαγές (στοιχεία επικοινωνίας, τρόπος απασχόλησης σας κλπ)

Πληροφορίες σχετικά με τις εισφορές καθώς και τον τρόπο καταβολής τους, θα είναι αναρτημένες
στο διαδίκτυο.
Στην ιστοσελίδα του Ταμείου θα αναρτηθούν επίσης, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
αποστολής των βεβαιώσεων πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, για την εφορία.

Ημερομηνία

ΕΝΤΥΠΟ Νο 3

Ε.Τ.Α.Α. - ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
Νέοι Ασφαλισμένοι
Διαφορές εισφορών για όσους έχουν ήδη καταβάλει το β εξάμηνο 2011
Ονοματεπωνυμο :
ΑΜ :
Εισφορά υπέρ ειδικού λογαριασμού Ανεργίας
από 1.1.2011-31.12.2011

120,00 €

Σύνολο

120,00 €

Η εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, γίνεται μόνο μέσω της Eurobank μέχρι 31/12/2011.

Οι διαφορές που θα προκύψουν από ενδεχόμενη μετάταξή σας σε επόμενη ασφαλιστική κατηγορία,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 και του άρθρου 20 του Ν.4019/2011, θα
υπολογιστούν με τις εισφορές του Α εξαμήνου 2012 χωρίς αναπροσαρμογές και επιβαρύνσεις.
Επίσης, παρακαλούμε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία του φακέλου σας, σε περίπτωση που έχετε
αλλαγές (στοιχεία επικοινωνίας, τρόπος απασχόλησης σας κλπ)
Πληροφορίες σχετικά με τις εισφορές καθώς και τον τρόπο καταβολής τους, θα είναι αναρτημένες
στο διαδίκτυο.
Στην ιστοσελίδα του Ταμείου θα αναρτηθούν επίσης, πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο αποστολής
των βεβαιώσεων πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών, για την εφορία.

