
Oferta aprovada per la Comissió Paritaria de l'Acord de Beneficis Socials

Programa
Bo 2021

¡des del 4 fins

al 31 de març!

Especial Covid-19Especial Covid-19

L'Acord de Beneficis Socials

Signat per CCOO, UGT i ACB, genera un fons
anual que es nodreix de dues fonts:

€
3.386.997€ aportat per BBVA.
Aquesta xifra es veurà incrementada
aquest any per l'increment derivat del
Conveni Col·lectiu de Banca i s'aplicarà
al programa de l'any vinent.

1.169.054€ derivats dels conceptes següents de 2020: 
El cànon aportat pels adjudicataris d'apartaments,

El resultat del programa i
El rappel final de 2020 del majorista de viatges.

TOTAL:  4.556.051

Novetats 2021, per Covid-19

· 4.690 bons de 680€, per a

actius

· 4.020 bons de 340€ per a   

         prejubilats

i passius

Com a conseqüència de la

Pandèmia

i de manera excepcional,

aquest any no hi haurà

oferta d'Apartaments.

Per aquesta raó, s'acumula

tot l'import,

exclusivament a Bons.

BoBo

· Data màxima de bescanvi

del Bo: 30-09-2022

· Data màxima de gaudi del

Bo: 31-12-2022

Per als bons de l'any passat
(2020), hem aconseguit

ampliar:

el bescanvi fins 30-09-2021
i

 el gaudi fins 31-12-21

(consulta

descomptes

addicionals)
A causa de l'actual situació, tens la

possibilitat de canviar el Bo per una targeta

regal a B the travel brand i posposar la seva

utilització, ja que no té data de caducitat.

Sobre les sol·licituds:

El termini serà des del 4 fins el 31 de març.

Per formalitzar la sol·licitud, has d'accedir a través de:
 
1.T&C->Mi Espacio BBVA-> Beneficios-> Apartamentos y Bonos

2.A través de l'app "Mi Retribución" opció "Apartamentos y Bonos"

Si ets Prejubilat, Jubilat o tens una Invalidesa, has de realitzar exclusivament la
petició a través de www.bbvasenior.es.

Llegeix la Norma d'Apartaments i

Bo 2021  93.90.006

Les adjudicacions es donaran a conèixer durant la primera quinzena d'Abril.

Per a qualsevol dubte, 'B the travel brand', posa a disposició el telèfon 902 30 40 40.

Per més informació,
contacta amb:

Encarna Gómez.      encarnación.gomez@servicios.ccoo.es      629 961 138

Santiago Pons.                santiago.pons@servicios.ccoo.es      965 148 263

Sergi Delgado.                         sergio.delgado@bbva.com      634 804 183

https://www.ccoo-servicios.es/bbva/

