
US PRESENTEM
LES NOVETATS  referides
AL PPO DE BBVA
DEL QUE CCOO
SOM PART ACTIVA

situació 2019

PEL DEMÀ
E L  T E U  I N S T R U M E N T  D ' E S T A LV I

PLA DE PENSIONS
D'OCUPACIÓ

Finalitzem l'any 2019 amb una magnífica

rendibilitat,  fruit del bon comportament de

gairebé tots els actius, encara que l'any es va

iniciar amb moltes cauteles i el fantasma de la

recessió rondant.

El canvi d'estratègia de la política monetària

de la reserva Federal (pujar tipus al principi i

baixar-los fins a tres vegades), la continuïtat

de la política del BCE,  els bons resultats

empresarials i el relaxament de les tensions

geopolítiques i de guerra comercial, van fer

que l'objectiu marcat en la nostra política

d'inversions es complís àmpliament, batent

així  a una inflació que no va arribar a l'1%.
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novetats 
capital addicional
Ja pots cobrar el capital addicional en parts
iguals en 1, 2 o 3 anys, repartint així l'impacte
fiscal en diferents exercicis. Has d'indicar els
terminis triats en el moment de fer la
sol·licitud.

aportacions voluntàries al pla
d'ocupació
Aquestes poden ser puntuals o periòdiques, Gestiona-

ho a través de bbva.es, app o web de plans de

pensions. Els Plans d'Ocupació gaudeixen de les millors

comissions de gestió i dipòsit, i de rendibilitats superiors

als Plans de Pensions Individuals en el seu conjunt.

Són beneficiaris el col·lectiu I del Pla de Pensions amb més de 40 anys de servei efectiu en Banca, i els

pertanyents al col·lectiu A, C, o E-*pre 80 amb més de 40 anys de servei efectiu en banca o 35 anys de servei

efectiu en el banc. És també condició per a tots els col·lectius no tenir cotitzacions a les Mutualitats laborals amb

anterioritat a gener de 1967.

Aquest benefici es va aconseguir gràcies als acords als quals va arribar CCOO a l'orígen del PPE de BBVA,

establint un capital addicional complementari, en jubilar-se anticipadament entre els 63 i 65 anys.

En cas de defunció abans de la finalització del pagament l'import pendent
passaria als teus hereus legals.

qui té dret i per què?
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i les aportacions del banc?

Més del 90% de la plantilla té congelades les

aportacions al pla, des de fa més de dues

dècades. És una mostra de deixadesa i indigna

gestió de la plantilla, a la que esperem que el Banc

posi remei com més aviat millor.

RESPONSABILITAT SOCIAL

EL TEU CONTACTE EN LA
COMISSIÓ DE CONTROL

Estíbaliz Pous                                 estibaliz.pous@servicios.ccoo.es

Juan Serrano                                  juan.serrano@servicios.ccoo.es

Josep Antoni Jaramillo              jajaramillo@servicios.ccoo.es

Ángel Egea                                     aegea@servicios.ccoo.es

coneix més

Coneix la rendibilitat, consulta els informes, realitza
simulacions de rescat i planifica el teu  futur.

https://bbvaassetmanagement.com/es/prevision-colectiva/

És tan senzill com introduir el teu *dni i la teva clau. Si és la primera vegada que accedeixes, punxa en

Nou Usuari i segueix els passos indicats (el codi de compte del pla d'ocupació és la numeració

assignada al teu pla que sali en bbva.es o en l'app).

Saps que en el nostre pla d'ocupació es prenen

decisions d'inversió seguint criteris RSE, i que cada

any avaluem la nostra cartera?

CCOO té un Departament de RSE que controla el

compliment dels principis en aquesta matèria.

Però no n'hi ha prou, podem fer més. CCOO continuem reivindicant la
participació directa en les Juntes Generals d'Accionistes, amb l'exercici
directe del vot, i d'aquesta forma incidir des de la RSE en el comportament
de les companyies.

Influïm en el canvi cultural, i on invertir en els mercats financers.  D'una banda,
per a millorar la rendibilitat del Pla, però sobretot,  per a incidir en temes tan
importants com la lluita contra el canvi climàtic o la millora de condicions
socials i laborals en les empreses.


