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ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 

 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΜΑΣ ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  

ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ASTROBANK 
 

ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ  

ΤΗΣ ASTROBANK ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ  
ΤOΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
ΣΤΑ 275εκ ΕΥΡΩ Η ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, 3,2εκ. ΕΥΡΩ  
ΟΙ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, 7,222 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ 

 
Αγαπητές και αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 
Η Διοίκηση της AstroBank, υλοποιώντας τις πρόνοιες της Συλλογικής 
Σύμβασης ΕΤΥΚ – ASTROBANK 2022, προχώρησε σήμερα στην πίστωση του 

τραπεζικού λογαριασμού του Ταμείου μας, με τις εισφορές του εργοδότη για 
τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2022. Υλοποιώντας επίσης το αίτημα 

385 υπαλλήλων της, πίστωσε το λογαριασμό του Ταμείου μας με τις 
προσωπικές τους εισφορές.  
 

Το Ταμείο αμέσως, προχώρησε με αποστολή emails σε όλα τα νέα μέλη του 
για πρόσβαση στο λογισμικό του Ταμείου και στις προσωπικές τους μερίδες. 

Οι μερίδες έχουν ενημερωθεί με τις εισφορές εργοδότη και μέλους για τους 
μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο.   
 

Έχετε όλοι λάβει κωδικούς για πρόσβαση στο λογισμικό του Ταμείου και 
παρακαλούμε όπως, ενεργοποιώντας τους, ελέγξετε τις μερίδες σας για να 

επιβεβαιώσετε τα ποσά που έχουν πιστωθεί. Σε περίπτωση που υπάρξουν 
οποιεσδήποτε απορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο 
τηλέφωνο 22445000 για να σας τις επιλύσουμε.  

 
Συνάδελφοι οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν έχουν παραλάβει κωδικούς 

καλούνται να επικοινωνήσουν με το Ταμείο, να δώσουν τα στοιχεία τους και 
σύντομα θα παραλάβουν τους σχετικούς κωδικούς. 

 
Αναμένουμε από την Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου Προνοίας της 
Astrobank, να προχωρήσει με όλες τις απαραίτητες ενέργειες, όπως αυτές 

πηγάζουν μέσα από την σχετική νομοθεσία να ξεκινήσει τη διαδικασία για να 
μεταφέρει όλη την περιουσία τους Ταμείου της AstroBank στο Ταμείο μας. 

Με την πλήρη μεταφορά του Ταμείου της Astrobank, οι μερίδες σας θα 
ενημερωθούν με τις συσσωρεμένες εισφορές εργοδότη και μέλους μέχρι και 
την 31/12/2021 και θα έχετε μέσω του λογισμικού μια πλήρη εικόνα του 

Ταμείου Προνοίας σας. 
 

Να σας υπενθυμίσουμε ότι το Ταμείο μας παρέχει δάνεια στα μέλη του 
σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία. Το επιτόκιο είναι ελκυστικό 
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ανέρχεται σήμερα στο 1,5% και το κάθε μέλος μπορεί να δανειστεί μέχρι και 
το 45% του Ταμείου του. Οι όροι παροχής δανείων είναι αναρτημένοι στην 

ιστοσελίδα του Ταμείου https://financialsectorpf.com.cy/ .  
 

Ο αριθμός των μελών του Ταμείου ανέρχεται σήμερα στα 7,222 και η 
περιουσία του ταμείου ανέρχεται στα 275εκ ευρώ περίπου. Οι 
Χρηματοδοτούσες Επιχειρήσεις είναι η Astrobank, η QQuant, η Τράπεζα 

Κύπρου, η Ελληνική Τράπεζα, η Societe General, η ΑΛΤΑΜΙΡΑ, η ΚΕΔΙΠΕΣ, 
η JCC, η Gordian, η Themis και η APS. Οι μηνιαίες εισροές στο Ταμείο 

ανέρχονται στα 3.2εκ ευρώ περίπου. 
 
Στην ιστοσελίδα του Ταμείου βρίσκονται αναρτημένοι οι ετήσιοι λογαριασμοί 

του Ταμείου για όλα τα έτη της λειτουργίας του. Οι λογαριασμοί του 2021 
θα αναρτηθούν με την έκδοση ελεγμένων λογαριασμών από τους ελεγκτές 

μας.  
 
Οι ελεγκτές του Ταμείου ετοιμάζουν μη ελεγμένους λογαριασμούς 

(Μanagement Accounts) ανά τριμηνία οι οποίοι στέλνονται στις Ευρωπαϊκές 
Αρχές μέσω της Κεντρικής Τράπεζας. Με βάση τους μη ελεγμένους 

λογαριασμούς το κέρδος του ταμείου για το 2021 ανήλθε στα 5,7εκ ευρώ 
(2,48%). 

 
Στην ιστοσελίδα του Ταμείου είναι επίσης αναρτημένη η Επενδυτική Πολιτική 
του Ταμείου, το Καταστατικό, η Υφιστάμενη Νομοθεσία, οι εγκύκλιοι της 

Διαχειριστικής Επιτροπής οι συνεργάτες του Ταμείου και τα διαχρονικά 
στατιστικά στοιχεία του Ταμείου. 

 
Συνάδελφοι η Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου θέτει ως κύριο μέλημα 
της, την διαφύλαξη των δικαιωμάτων των μελών, τα οποία θα μας παρέχουν 

ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής μετά την αφυπηρέτηση μας. Για τον λόγο 
αυτό, το Ταμείο ακολουθεί, διαχρονικά, συντηρητική και συνετή  πολιτική, 

η οποία στοχεύει πρωτίστως στη διαφύλαξη των κεφαλαίων του  Ταμείου. 
Κύριος επενδυτικός στόχος του Ταμείου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμης 
απόδοσης η οποία να διατηρεί την αγοραστική δύναμη των κεφαλαίων του 

Ταμείου. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η περιουσία του Ταμείου επενδύεται με 
σύνεση, από πολλούς, εγνωσμένης φήμης, διαχειριστές, πάντοτε εντός της 

νομοθεσίας και της Επενδυτικής Πολιτικής του Ταμείου.   
 
Από τη Διαχειριστική Επιτροπή              Λευκωσία, 23 Μαρτίου 2022 
 

https://financialsectorpf.com.cy/

