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Si estudies o tens fills en edat escolar
pots percebre l'ajuda per estudis
Tots els empleats i empleades en actiu tenen dret a:
1.- Unes percepcions per a estudis propis:
Estudis universitaris: 19,06 euros per crèdit
Idiomes fets a centres homologats: Despesa justificada fins a 494,83 euros per curs
Batxillerat i mòduls professionals: Despesa justificada fins a 835,86 euros per curs

Sempre s'ha de presentar el document que acrediti els estudis aprovats. Per tant, aquests
estudis hauran estat cursats i/o acabats abans d'octubre de 2005.

2.- Una percepció per fill o filla entre 0 i 23 anys de 568,39 euros:
S'ha de presentar la sol·licitud el primer any de guarderia o col·legi, no cal la presentació
posterior anual. Es té dret a la percepció sempre que els fills estiguin escolaritzats, no treballin
o bé que el seu salari anual sigui inferior a 5.386,50 euros.
En cas de menysvalua acreditada es percep 1.136,76 euros fins als 26 anys.
En cas que ambdós pares treballin a l'empresa només un d'ells la percebrà.
Aquestes quantitats seran percebudes íntegrament pels empleats en actiu el mes de novembre, amb la
nòmina. És per això que us recordem que

abans del 31 d'octubre sol·liciteu l'Ajuda Escolar
Atenció empleats i empleades provinents de Banco Atlántico:
Aquesta qüestió té una importància especial per a vosaltres si teniu fills escolaritzats, ja que heu de presentar
la primera i única sol·licitud que servirà per percebre aquest any i els següents aquesta assignació.
Trobareu els impresos a l'INTRANET í PEOPLE í SOCIALS í AJUDA ESCOLAR. Els models són ME-4469
estudis propis i ME-4470 per a estudis de fills. Heu d'enviar les sol·licitud a Relacions Socials:
Correu electrònic:
Correu intern:

0901AjudaEscolar@bancsabadell.com
Relacions Socials – CPI: 3534-0724

Sabadell, octubre de 2005
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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.

