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As pensións de viuvez e de orfandade segundo o conv enio  
 
1.- Pensión de viuvez  
 
A Seguridade Social (SS) paga a pensión de 
viuvez; e o Plan de Pensións (plan), cando 
corresponde por aplicación do Convenio 
Colectivo de Banca (CCB), complementa a 
pensión. Cando ten que complementar o 
plan? E canto? 
 
Antigamente, a pensión de viuvez era o 45% 
da base reguladora da persoa falecida. 
Doutra banda, o CCB asegura que a pensión 
de viuvez non pode ser inferior ao 50% do 
salario de convenio da persoa falecida. É 
dicir, que se a pensión de viuvez da SS era 
inferior ao 50% do salario de convenio da 
persoa falecida, o plan complementaba a 
diferenza. Se a pensión era superior, o plan 
non complementaba nada. Na práctica, o 
plan case sempre tiña que complementar 
unha parte. 
 
Agora as cousas cambiaron. A SS paga o 
52% da base reguladora da persoa falecida. 
E o plan case nunca ten que complementar 
porque o 50% do salario de convenio é 
inferior ao 52% da base reguladora. 
 
Por iso, no último convenio, no articulo 37 
bis, engadiuse que o Banco SEMPRE tiña 
que facer un pagamento único de 6.000 € ao 
viúvo ou á viúva, aínda que a pensión de 
viuvez fose superior ao 50% do salario de 
convenio.  
 
Exemplo 1: 
Xosé e María son matrimonio. Xosé morre. O 
seu salario anual de convenio é de 30.000 €, 
a súa base reguladora anual é de 36.000 €. 
 
O convenio asegura que a pensión de viuvez 
non pode ser inferior a 15.000 €.  
 

A SS paga o 52% de 36.000 €. É dicir: 
18.720 €. Que cobra María? 
 
• 18.720 € da SS cada ano, revalorizado co 
IPC. 
 
• 6.000 € do Banco o primeiro ano. 
 
Exemplo 2: 
 
Xoán e Rosa son matrimonio. Xoán morre. O 
seu salario anual de convenio é de 46.000 €. 
A súa base reguladora anual é de 36.000 €.  
 
O convenio asegura que a pensión de viuvez 
non pode ser inferior a 23.000 €.  
A SS paga o 52% de 36.000 €. É dicir: 
18.720 €. Que cobra Rosa?  
 
• 18.720 € da SS cada ano, revalorizado co 
IPC. 
 
• 4.280 € cada ano do plan, sen aumento do 
IPC. 
 
• 6.000 € do Banco só o primeiro ano. 
 
2.- Pensión de orfandade  
 
O convenio fai referencia no artigo 37, 
apartado b. Este artigo non variou. A SS 
pagará aos orfos (ata os 18 anos, pero se 
non traballan, ata os 22) o 20% da base 
reguladora da persoa falecida. 
 
O CCB asegura que os orfos cobren o 20% 
do salario do convenio. Se a SS paga un 
importe superior ao 20% do salario do 
convenio, o plan non engade nada. Se é 
inferior, o plan complementa. Na práctica, o 
plan complementa moi pouco nestes casos. 
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