
Fons, fons, fons i només fons 
 

Ser bancari, comença ja a ser una professió de risc. La setmana passada, l'Entitat va iniciar una 
nova campanya de fons, a totes les territorials, que està implicant: 

 Un increment notable dels pressupostos sobre els inicialment assignats. 

 Tornar als vells costums de reports manuals i diaris sobre vendes realitzades, sense tenir en 
compte, numero d'accions comercials, entrevistes, càrregues de treball, baixes en oficines, etc. 

 Reunions, àudios, Briefings, Closing, reporting ( Comunicacions / Publicitats / Tancaments / 
reports )…... que ens ocupen més temps del necessari en detriment del nostre treball diari amb 
clients, on invertim més temps donant explicacions que realitzant accions comercials. 

 Una pressió brutal i desmesurada per part d'algunes Territorials/Regionals, a vegades a tocar 
l’“assetjament laboral”, en molts casos perdent les formes i faltant el respecte a la dignitat 
personal. 

Al mateix temps els comercials, hem de donar explicacions sobre els possibles errors de Sabadell 
Inversor i test de conveniència o repeticions d'aquests. 

Volem recordar a tots els companys, que entenem l'interès del banc a realitzar una campanya comercial 
sobre aquest producte o qualsevol altre i que la nostra funció és ser actius en la consecució dels 
objectius, però no a qualsevol preu. 

 Complint escrupolosament les normatives vigents de MIFID i NORMATIVA INTERNA (Recordem 
als companys que existeix un departament en el Banc dedicat a la vigilància del compliment 
normatiu). 

 No forçant operacions per a aconseguir més vendes. 

 Realitzant correctament els Test necessaris indicats en normativa, evitant les repeticions, 
excepte errades informàtiques (que sabem que n'hi ha) i en cas de fer-ho, tenir justificació del 
motiu que el provoca. 

Animem a tots els comercials a actuar amb la professionalitat habitual, d'acord amb els protocols i 
normativa vigent, participant activament en la consecució d'objectius, sense assumir riscos innecessaris. 

Al mateix temps, instem a l'empresa a complir la normativa MIFID, a garantir els riscos que assumeixen 
els comercials en el seu treball diari i a donar les instruccions pertinents perquè s'exerceixi per part de 
directius i comandaments intermedis un tracte de respecte a tots els professionals de Banc Sabadell, 
que són els que generen el benefici final. No tolerarem que s'estigui pressionant als comercials com 
s'està intentant fer, fins i tot insinuant “interpretació” de les respostes dels clients per als test de 
conveniència. 

En cas de continuar l'empresa en aquesta línia, UGT no descarta acudir a l'autoritat competent  per 
denunciar la situació. 
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