
CAFI:

Volem continuar avançant en les millores d'aquest acord, és per això que hem reclamat al banc que la
Comissió de Seguiment de l'Acord ha de convocar-se sense demora.

Has tingut algun problema amb l'aplicació de l'Acord? Contacta'ns i el traslladarem a la Comissió.

Formació MiFID
Recertificacions, despeses i títols acreditatius

Des del mes de març
passat, per a recertificar
el CAFI tens un itinerari
formatiu exclusiu.
Aquesta havia  estat una
de les demandes
recurrents de CCOO des
de la primera reunió de
la Comissió de
Seguiment de l'Acord.

Per a aquestes
certificacions, a més de
l'itinerari formatiu
proposat, existeix un
catàleg de cursos en
format de conferència,
vídeo formatiu o
estàndard que poden
facilitar l'acreditació de
les hores formatives
requerides.

EIP, EFA, EFP, 
CAD o EIA:

T'aconsellem que valoris la possibilitat d'obtenir igualment la recertificació, ja que això et permetrà, amb
menys esforç, mantenir aquest títol i per tant estar sempre actualitzat davant qualsevol eventual nou canvi
funcional.

Aquesta formació, ha de realitzar-se dins de la jornada laboral.

Les certificacions de formació CAFI, EIP, EFA, EFP, CAD o EIA, requereixen l'acreditació
d'hores formatives per a la seva recertificació; imprescindible per a mantenir-les.

Despeses:

Si tens una certificació MiFID no obligatòria per a la teva funció actual:

Consulta a https://sites.google.com/a/
bbva.com/certificaciones-efpa/ 
           Pestanya 'Recertificaciones EFPA'

Recorda que gràcies a
l'acord de Formació
MiFID el Banc assumeix
les quotes de
manteniment de totes
certificacions vinculades
a MiFID.
 
Intranet > Menú > Tú &
BBVA > Tú & BBVA >
Gestión de personas >
Abono cuotas
recertificaciones

Títol acreditatiu:

Si no has rebut el títol
acreditatiu de la
certificació o l'has
extraviat, posa't en
contacte amb el
departament de
Formació de la teva DT
per a sol·licitar-ne
l'enviament, indicant la
data d'obtenció de la
certificació.

La formació és la garantia de la nostra capacitació professional.

CCOO serveis bbva secció sindical
Tel. 93 401 53 33 - bbvacat@ccoo.cat - www.ccoo-servicios.es/bbva/  adherida a la union network international

27-05-2019

Et recordem que:

https://sites.google.com/a/bbva.com/certificaciones-efpa/

