
  

 

QUI ENS EXPLICA EL QUÈ ESTÀ PASSANT? 

 

EXPEDIENTS X 
NOVES RETALLADES EN ELS INCENTIUS VARIABLES 

Com és possible que amb el panorama que tenim, encara hi hagi 
regionals/territorials en les que els reptes de vendes d’assegurances i fons 

segueixin sent inassumibles! 

Com és possible que els desglossin a gestor, i amb la plantilla minvada per 
vacances, baixes...i amb la moral pels terres! 

A ningú se li oblida els tres mesos que hem passat, bé a ningú no. A un cert 
grup “d’elit” sembla que sí. Han estat mirant des del seu Mont Olimp sense 
barrejar-se amb la plebs i ara que ja estem gairebé moribunds volen donar la 
darrera estocada. 

En el súmmum del cinisme ens comuniquen el nou sistema de retribució 
variable. Amb retencions de fins al 25% i amb correccions per poder cobrar-lo 
que poden anar, no solament per objectius del grup (que ja sabem com seran), 
sinó que també en funció de l’evolució del país o a CORRECCIÓ INDIVIDUAL. 

NO, SI AL FINAL HAUREM DE POSAR DINERS PER TREBALLAR 

Ningú farà res? Ningú veu fora de lloc la pressió sense sentit a la que se sotmet 
a plantilla?  

Estem d’acord que han de dirigir i això sovint implica ser “durs”, però pot ser que 
hagin de pensar on està la línia entre ser durs o TIRANS. 

Per a més INRI es convoca l’examen MIFID per a setembre, amb la falta de 
suplències i en ple estiu. 

ARA SERIOSAMENT, PENSEN EN ALGÚ MÉS QUE NO SIGUIN ELLS 
MATEIXOS? 



 
 

 

Tenim una falta de personal endèmica que anem callant i assumint 
professionalment. Però pot ser que hàgim arribat a un punt d’inflexió del que el 
resultat només pot ser que a la plantilla acabi donant-li tot igual. 

A més a més, se sumen les darreres notícies que tenim de molts companys i 
companyes d’oficines que comencen a anar a treballar amb por per les 
agressions de clients contra ells i contra el mobiliari de l’oficina. 

I el “BANC” sense deixar les coses clares (PER ESCRIT). 

Ens prohibeixen realitzar certa operativa però no volen queixes al SAC. Volen 
oferir Servei, però sense personal. Volen incrementar el seu compte de resultats 
a base de comissions en el compte expansió, i nosaltres a donar la cara. 

Volen moltes coses, però sense posar els recursos, ja no mínims sinó els 
necessaris. 

Tot té un límit i la millor plantilla del sector comença a tenir problemes de 
depressió, ansietat.... 

I NINGÚ FARÀ RES PERQUÈ ELS DONA IGUAL (QUÈ ÉS EL QUE SABEN 
QUE NO EXPLIQUEN!) 

 

Connectats amb tu quan més ens necessites. 

 

 


