
Butlleta d’afiliació Enviar a  � 0901 – 0105 CC.OO. Signatura
Nom Ofic:
Domicili
Població CP:
Cte. càrrec Data       /       /
Estic informat que les dades personals que facilito per a la gestió sol·licitada s’incorporaran a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal per a ús intern sota la responsabilitat de CCOO, que puc exercitar els drets d’accés, rectificació i
cancel·lació de les dades que hi ha en aquest fitxer en els termes previstos en la LOPD 15/99 i resta de normativa complementària a través de les seus de CCOO i, per tant, dono la meva conformitat a la recollida de dades, i també a la cessió per a la
finalitat esmentada que pot fer CCOO en els termes previstos en la Llei esmentada.

Pl. Catalunya, 1
08201 - Sabadell
Tel. 93 7289376
Fax 93 7262974
CCOO901@bancsabadell.com
http://bs.comfia.net

Grup Banc Sabadell

Nòmina de gener
J.12 Aportacions al pla de pensions

Us recordem que en la nòmina d'aquest mes us imputaran les aportacions que fa l'empresa al

Pla de Pensions d'Empleats segons els acords signats per CCOO el 19 de març de 2001 i l'11

d'octubre de 2002.

Les quantitats que aportarà l’empresa són les següents:

Pel concepte de => Economat
Targeta

sanitària

Dinar de

germanor

Aportació

pactada
TOTAL

Col·lectiu A i A1 270,46 € 90,15 € 36,06 € - - - 396,67 €

Col·lectiu B 270,46 € 90,15 € 36,06 € 216,36 € 613,03 €

Col·lectiu A: empleats amb antiguitat anterior al 08.03.1980 en banca i al 03.11.1990 al  Banc Sabadell.
Col·lectiu A1: empleats amb antiguitat anterior al 08.03.1980 en banca i al 16.11.2002 al  Banc Sabadell.
Col·lectiu B: empleats amb antiguitat posterior al 08.03.1980 en banca.

Totes aquestes quantitats quedaran pendents de revalorar segons el que es pacti per conveni.

Cal tenir en compte, però, que la quantitat de 270,46 euros en concepte d’economat s’ha de

revalorar segons l'increment que es pacti per a l'any 2003 i per a l’any 2004. En canvi, les

quantitats dels conceptes de targeta sanitària, dinar de germanor i aportació pactada només

s’han de revisar segons l’increment per a l’any 2004.

Per a qualsevol dubte restem a disposició vostra.

Sabadell, 28 de gener de 2004

 
Connecta’t al nostre web: http://bs.comfia.net
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