
ACTUAR
es essencial

Aquesta nit es tanca el període voluntari d'adscripció de baixes indemnitzades a
Estructures Intermitges, Serveis Centrals i Centres Corporatius, per a aquelles persones que
havien sol·licitat Excedència Voluntària com a opció exclusiva i els hagi estat denegada.

Si encara no ho estàs, aquest és el moment d'afiliar-te a CCOO. 
Segueix l'enllaç (en el PDF)

El sindicat Especialista en Sindicalisme.

4a COMISSIÓ DE SEGUIMENT 
DE L'ACOMIADAMENT COL·LECTIU A BBVA

P E R S O N E S  A D H E R I D E S  A  L E S
M E S U R E S  D E  D E S V I N C U L A C I Ó

4.730

La Comissió de Seguiment ha acordat incloure per al col·lectiu de 50 a 52 anys, la clàusula
de garantia d'abonament en cas de defunció.

'En cas de defunció de la persona treballadora amb anterioritat a la
finalització del període de percepció de rendes, la indemnització definida
en el paràgraf anterior es percebrà pels seus hereus legals o beneficiaris
designats, pel mateix import i en les mateixes dates en la qual la persona
treballadora els hagués vingut percebent fins a la seva finalització. Per part
de l'Entitat es podrà donar l'opció d'un pagament únic equivalent.'

En aquells casos en els quals s'hagin detectat variacions en les simulacions respecte a la
base indemnitzatòria, s'aclareix que els imports definitius es calcularan a la data de
l'extinció, tenint en compte les percepcions dels últims dotze mesos.

CCOO, sobre el tancament del termini d'adhesió voluntària a Serveis Centrals, Estructures
Intermitges i Centres Corporatius, valorem positivament el nombre d'adscripcions. 
Aquestes xifres haurien de permetre complir l'objectiu del 100% de voluntarietat.
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POTENCIALMENT AFECTADES: POTENCIALMENT NO AFECTADES: 

63 o més
55 a 62 anys
53 a 54 anys
50 a 52 anys
< 50 anys
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XARXA EEII+SSCC+CC XARXA EEII+SSCC+CC
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https://www.ccoo-servicios.es/archivos/bbva/20200401-cat-afiliacio.pdf
https://actuaresesencial.ccoo.es/ca/inicio-catala/
https://actuaresesencial.ccoo.es/ca/inicio-catala/

