
 
COMUNICAT SINDICAL              14/11/2014
IB-14___________________________________________
Primer sindicat al sector d’Estalvi i Banca

EL PLA DE PENSIONS DE SA NOSTRA
Les especificacions del Pla de Pensions de Sa Nostra, vigents a dia d’avui, a
banda d’establir que es tracta d’un Pla de Prestació Definida, impliquen QUE
NO PUGUI RESCATAR-SE EN FORMA DE CAPITAL un cop arribada la
contingència. 

Amb les darreres reformes de la Llei de Plans i Fons de Pensions, es permet
que aquest i tots els Plans de Pensions puguin rescatar-se en determinats
supòsits. Per exemple, malaltia greu, fer front a un desnonament (si i només
si  l’import  rescatat  permet  evitar-lo)  o  en  cas  de  desocupació  de  llarga
durada.

Aquesta darrera possibilitat és la que permet que les nostres companyes i els
nostres companys que han abandonat l’entitat puguin rescatar-lo en forma de
capital.  És  una  reforma  legal  que  s’aconseguí  amb  el  decidit  impuls  de
CCOO, per tal de facilitar les coses a aquella gent castigada per la crisi i amb
els seus estalvis “atrapats” en Plans de Pensions.

Però les actuals especificacions del Pla de Pensions de Sa Nostra, com diem
al principi, no permeten el seu rescat arribada la data de jubilació i en aquest
cas només podrà fruir-se en forma de renda vitalícia.  Les especificacions
dels  altres Plans (Múrcia,  Granada i  Penedès)  integrats ara en el  Pla de
Pensions de BMN SÍ contemplen que el moment d’accés a la jubilació es
pugui elegir entre una renda vitalícia, una prestació única (o rescat) o una
combinació de les dues fórmules anteriors.

La unificació de les especificacions dels Plans de BMN que propugna CCOO,
supeditada sempre a què es donin una sèrie de condicions, contemplaria la
transformació  del  nostre  Pla  en  un  d’Aportació  definida.  Amb  això
s’aconseguiria sostreure’ns dels riscs que comporten les variables que es
contemplen en els càlculs actuarials, subjectes als vaivens dels indicadors
econòmics de cada moment. Ja ho explicàrem en la nostra circular IB-11 del
9 de juliol d’enguany.

Però,  i  pensem que és el  més important,  un sistema d’Aportació Definida
significa que serà una quantitat fixa, concreta i certa la que estarà acumulada
per a cada partícip (aportacions del promotor més les rendibilitats obtingudes
amb les distintes polítiques d’inversió del Fons) i llavors quedaria contemplat,
com  en  els  demés  Plans  integrats  en  BMN,  el  RESCAT  dels  imports
consignats a la data de la jubilació.
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En l’actual Comissió de Control del Pla de Pensions de BMN, CCOO compta
amb 4 vocals, dels quals un n'ostenta la Vice-presidència.

La composició d’aquesta Comissió de Control es veurà modificada amb els
resultats d’aquestes eleccions sindicals. APOSTA per qui APOSTA perquè
arribada la jubilació puguis emportar-te el que és teu!

Altres formacions sindicals són contràries a modificar les especificacions del
Pla i han interposat demandes en contra d’això.
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PROTECCIÓ DE DADES: 

De conformitat amb la Llei Orgànica de 
Protecció de dades de caràcter personal, 
t’informem que les teves dades seran 
incorporades a un fitxer titularitat de CCOO 
integrat pels fitxers pertanyents a la 
confederació o unió regional corresponent 
segons el lloc on radiqui el teu lloc de feina, a 
la federació del sector al que pertanyi 
l’empresa en la que treballis, així com –en tot 
cas– a la C.S. CCOO. Al següent URL pots 
consultar els diferents ens que composen 
CCOO: http://www.ccoo.es fer clic sobre 
Conoce CCOO. La finalitat del tractament de 
les teves dades, per part de totes elles, la 
constitueix el manteniment de la teva relació 
com a afiliat/afiliada. Pots exercir els teus 
drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, en el 
seu cas, oposició, enviant una sol·licitud  per 
escrit acompanyada de la fotocòpia del teu 
DNI adreçada a C.S. CCOO Responsable de 
Protección de datos, C/ Fernández de la Hoz, 
12 – 28010 Madrid. Hauràs d’indicar sempre la 
referència “PROTECCIÓN DE DATOS”. Si tens 
qualque dubte al respecte pots remetre un 
correu electrònic a lopd@ccoo.es o trucar al 
telèfon 917028077.

Fitxa d’afiliació Data .…………………..…..

Noms i Cognoms ......................................................................................................................................................................................

DNI .…….....…….......................................    Telèfon ….......................................…........ Data naixement .............................................

Adreça........................................................................................................................................................................................................

Població ...............................................................................................................................  Codi postal ..............................................

Empresa/centre de treball ........................................................................................................................................................................

Domiciliació bancaria:  

□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□□□□□□□□
        Iban                         Banc/Caixa                   Oficina                  D     C                          Compte corrent/llibreta

Correu electrònic ……………………………………....…...................................…............ Firma:

(Porta-la als teus representants CCOO o l’envies directament a la Secció Sindical del teu territori)  
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