
 

BS TORNA A FER CALAIX AMB ELS SEUS EMPLEATS 

En la tercera reunió sobre modificació de condicions dels préstecs d’empleats, UGT ha 
manifestat el seu acord a la  primera proposta  de l’empresa per situar els préstecs a futur 
en les condicions de l’any 2013 (euribor – 0,50%); respecte a la clàusula transitòria varem 
presentar la següent contraproposta que fou rebutjada per la empresa: 

.- Que es puguin novar els préstecs de més de 30 an ys en els tipus que finalment 
s’acordin sense costos per part de l’empleat/da. 

.- Que els tipus d’interès es reajustin en els segü ents trams per compensar el sobre 
cost de l’assegurança i que s’ampliï el termini d’a dhesió en aquestes condicions fins 
l’octubre de 2015. 

• Fins a 20 anys 1´05%  

• Fins a 25 anys 1´10%  

• Fins a 30 anys 1´15%  

 - Que els titulars de l’actual cartera viva, pugui n novar si així ho desitgen en les 
condicions del pacte sense costos. 

 - Que per garantir la devolució del capital que és  l’objectiu que es pretén amb 
l’assegurança, aquesta pugui ser d’amortització o d e vida a elecció del prestatari. 

 - Que a l’empleat que causi baixa a l’entitat, no se li variïn les condicions a menys 
que sigui per baixa voluntària o per acomiadament p rocedent. 

Sorprenentment el sindicat majoritari s’ha desmarcat, incloent una de les propostes que al 
inici de les converses, i per unanimitat de la representació sindical , va quedar fora de la 
negociació d’aquesta mesa. La proposta, diluïda en aquest acord pretén, si finalment es 
firma, modificar l’assegurança col·lectiva de vida de tota la plantilla de BS  de les tres 
modalitats actuals: 

• Una anualitat per mort natural 
• Dues anualitats per mort per accident 
• Tres anualitats por mort per accident de circulació 

a una única modalitat d’1,3 anualitats per mort per  a qualsevol causa. 

UGT NO FIRMARÀ  un acord que no soluciona el tema de las clàusules sòl, que encareix el 
cost del préstec amb la inclusió de l’assegurança de vida i que a més pretén retallar 
avantatges socials a tots els treballadors i treballadores de BS, inclosos els que no tenen 
cap tipus de préstec. 

Seguirem, si és necessari en solitari, reclamant el que la justícia ja ha determinat: 
l’eliminació de la clàusula sòl i la devolució dels interessos de l’any anterior. 

 

AFILIA’T A UGT... PER COMENÇAR A CANVIAR 

 
Juny,Juny,Juny,Juny,    2012012012015555 


