
 

 

 

 

 

       10 de juny de 2015. 
 
 

CLÀUSULA SÒL 
 i Beneficis Socials 

 
 

Després de l’última reunió celebrada entre l’empres a i els representants 
dels treballadors, CGBS ha assolit els següents aco rds que beneficiaran a 
tots els empleats i empleades, objectiu prioritari d’un sindicat 
independent com el nostre. Ara la resta de forces s indicals els toca 
decidir si es sumen o no a aquest Acord.  
I explicar-vos-ho a tots vosaltres: 
 

1. S’ha modificat l’Acord tipus d’interès mínim de préstecs immobiliaris a 
data 18/02/2013; per als nous préstecs el tipus d’interès passarà a ser 
Euribor – 0.50% amb un mínim del 0%. 

2. S’obre la possibilitat de que aquells empleats titulars d’un préstec 
hipotecari en l’actualitat i al que li quedi una vigència no superior a 30 
anys, podran, voluntàriament, novar-lo a un préstec immobiliari de tipus 
d’interès fix de l’oferta complementària, fins el 31 de juliol de 2015. Els 
tipus vigents fins el 31/07 són: fins a 20 anys: 1,10%;  fins a 25 anys: 
1,15% i fins a 30 anys: 1,20% 

3. Aquesta novació serà en document privat i lliure de despeses per a 
l’empleat. 

4. Per aquells préstecs amb un termini de vigència superior als 30 anys, es 
podrà novar a un préstec immobiliari a 30 anys, de tipus d’interès de 
l’oferta complementària. 

5. Per aquests casos de novació, i de manera excepcional, s’augmenta el 
percentatge d’endeutament fins el 50%. 

6. El segon compte d’empleat es podrà convertir en un compte Expansió (o 
el que en el seu moment ofereixi millors condicions) sense el requisit de 
tenir una nòmina domiciliada. 

7. La pòlissa d’assegurança col·lectiva de vida per al personal en actiu 
tindrà un capital assegurat d’1,3 vegades el salari brut de l’any anterior, 
el que suposarà en un benefici per als empleats que tinguin operacions 
d’actiu, doncs l’import a assegurar serà menor. 

 
Hem assolit aquest acord i el firmarem el da 10 de juny.  

 

 

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

Correu electrònic: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com 
 

 

 

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

 

 


