CAFI: NOVA EXIGÈNCIA A LA PLANTILLA DE BBVA
Des de la setmana passada, el Banc està convocant a la plantilla -amb funció en gestió comercial i mixta
sense certificació EIP, EFA, EFP-, a un curs on line de 100 hores de durada, anomenat CAFI (Certificació de
coneixements en Assessorament de Fons d’Inversió), per adaptar-se a la Directiva MIFID II, amb entrada en
vigor en 2018 i amb aplicació màxima en 4 anys.
Sembla que res sigui important, ni el moment ni el breu espai de temps per fer la formació (10 d’octubre a 18 de
desembre), en un trimestre on tradicionalment el Banc pressiona de forma desorbitada per aconseguir un bon
tancament d’exercici, i per tant, serà una qüestió d’heroïcitat compaginar formació, treball i compliment
d’objectius.
Des de CCOO, ens preocupen les condicions en les que s’està implementant aquesta formació obligatòria,
perquè comença a ser caòtic tot el que està relacionat amb MIFID II. Per descomptat, el primer que el Banc
hauria d’haver fet és definir oficialment quines funcions entraran en el perfil d’”Assessor/a i quines en
les de “Informador/a”, ja que això si que ha d’estar decidit el 3 de gener del proper any, a banda d’aclarir
quina titulació ha decidit el Banc donar per vàlida, seguint instruccions de la CNMV.
No ens oposem a la formació, però per descomptat entenem que aquesta cursa, a última hora, amb escassa
planificació, convocant sense definicions ni aclariments, i amb inscripció per decisió unilateral a les persones
afectades, no té cap sentit.
CCOO entenen que la formació sobre Fons d’Inversió és reconeguda com obligatòria per al personal rellevant,
malgrat la imposada pel Banc té una durada excessiva per tractar solament un de tants temes del temari.
Alhora, tal i com s’estableix al considerando 79 de la Directiva MIFID II i preveu la pròpia Guia Tècnica, les
entitats donaran temps i els mitjans necessaris per a la seva realització. Per tant, de mantenir-se aquesta
convocatòria, os recordem el nostre dret a fer la formació i preparació de les proves dins de la jornada
laboral.
Des de CCOO, hem demanat una reunió urgent amb RRLL, amb l’objecte de definir i racionalitzar aquestes
qüestions, i alhora exigim a BBVA que tingui en compte el temps de dedicació a la formació exigida per
l’empresa per al càlcul de la PBV, i també per a la seva incidència en la fitxa de vendes.

Seguim treballant, seguirem informant
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CCOO el teu sindical útil i eficaç.
Si encara no estàs afiliat/da, afilia't a CCOO, el sindicat de les persones. El teu sindicat.

Fitxa d’afiliació

Data ………..……

Nom i cognoms ...................................................................................................................
DNI .……............................ Telèfon …………………….... Data naixement .......................
Direcció (particular) ............................................................................................................
Població ..........................................................,...................... Codi postal ........................
Clau oficina .................
Domiciliació bancària:

IBAN

Banc/Caixa

Oficina

DC

Compte corrent/llibreta

Correu electrònic ………………………...............…........ Signatura:
(Entrega-la als teus representants de CCOO bbva o envia-la escanejada a bbvacat@ccoo.cat)

PROTECCIÓ DE DADES:

Les teves dades seran incorporades a un
fitxer del que és titular la Confederació
Sindical de la Comissió Obrera Nacional
de Catalunya. També seran incorporades
a un fitxer de la Confederació Sindical de
Comissions Obreres i de la Federació
corresponent al sector al que pertany
l’empresa en la que treballis i que pots
comprovar en www.ccoo.cat. La finalitat
del tractament de les teves dades en
aquests fitxers es el manteniment de la
teva relació com persona afiliada amb les
concretes finalitats establertes en els
estatuts. A més aquestes dades podran
servir per a enviar-te informació sobre
les activitats i acords de col·laboració als
que s’arribi amb altres entitats. Sempre
estaràs informat en www.ccoo.cat, o en
la web de la CSCCOO, dels acords i de les
dades d’aquestes entitats. Pots exercir
els teus drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i, en el seu cas, d’oposició,
enviant
una
sol·licitud
per
escrit
acompanyada de la fotocòpia del teu DNI
i indicant “PROTECCIO DE DADES”, al
domicili de la CSCONC, situat en Via
Laietana, 16, 08003 Barcelona, per al
fitxer de la CSCONC, i al domicili de la
CSCCOO, situat en el carrer Fernández
de la Hoz, 12, 28010 Madrid, per als
fitxers de la CSCCOO i de les
Federacions. Si tens algun dubte pots
enviar
un
correu
electrònic
a
lopd@ccoo.cat o trucar al telèfon
934.812.902

