
 

 

 

 

 

                 20 de maig de 2015 
 

Clàusula sòl 
 

Després de reivindicar durant molt de tremps, hem aconseguit que l’empresa es 
reuneixi amb els sindicats per a negociar sobre les actuals condicions dels préstecs 
hipotecaris dels empleats per adquisició de primera vivenda. 
 
A la reunió que es va celebrar ahir, l’empresa ha presentat tres propostes 
independents, però totes centrades en el mateix tema: 
 

1. Futurs préstecs: Proposa tornar a la situació anterior al pacte 18/12/2013, és a 
dir, euribor – 0.50%, sense tipus mínim. 

 
2. Préstecs en vigor: (tots els procedents de BCAM i BMN i aquells signats amb 

data posterior a 01/04/2013 de BS): Canvi d’hipoteca a tipus fic, fixant un 
termini fins el 31/12/2015 per acollir-se; fins el 30/06 garanteixen aquests tipus: 
a 20 anys l’1,15%; a 25 anys l’1,20% i a 30 anys l’1,25%, des d’aquesta data i 
fins la finalització del termini marcat, els tipus d’interès seran els que el 
mercat/banc marqui. Tots aquests préstecs seran obligatòriament amb 
assegurança de vida. 

 
3. Assegurança de vida: Amb la finalitat de que l’import a assegurar en els 

préstecs sigui menor, proposar el canvi de l’actual assegurança de vida de 1, 2 
o 3 anualitats segons quina sigui la causa de la mort, a un altre que sigui 1,3 
vegades el salari anual amb independència del motiu de la mort. 

 
Un cop analitzades les propostes, estimem que: 

• La primera proposta està  bé 
• La segona proposta és insuficient 
• I la tercera proposta també insuficient. 

 
Hem sol·licitat que als companys que optin voluntàriament per la hipoteca a tipus fix, 
aquest canvi sigui totalment lliures de despeses. 
 
Finalment, en relació als companys i companyes que no s’acullin a la proposta de 
canvi a tipus fix, estimem que se’ls ha de donar, com a mínim, el mateix tracte que als 
clients; si a aquests se’ls està eliminant la clàusula, per què als empleats, que som el 
millor actiu del banc, no se’ls treu? 
 
 
Properes reunions 26 i 27 de maig; seguirem informant 

 
 
 

EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR-TE!!  
 

 

 

         A la nostra pàgina web: www.cuadrosgrupoba ncosabadell.es 
 

 

 



Correu electrònic: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com 
 


