
 

Com ja sabeu, el Banc Central Europeu obliga a les 

Entitats que comercialitzen productes d’inversió a 

demostrar que el personal que informi, comercialitzi 

o assessori sobre productes MIFID II tingui el 

coneixement i les competències necessàries per 

complir amb aquesta normativa.  

Per aquesta raó el banc realitzarà una prova de Nivell 

als empleats afectats, uns 11.000 en total. 

L’enviament de la prova es farà per trams. Es 

realitzarà directament des de la plataforma de l’IEF 

(Institut d’Estudis Financers), escola que serà 

l’encarregada d’aquesta formació.  

La prova estarà disponible des del dia 20.12.2016 fins 

el 20.1.2017. En funció del nivell resultant es faran els 

grups de formació. A la primera fase aquest 2017 

seran uns 2000 companys.  

La prova és de caràcter obligatori, excepte pel 

personal de servei al client que és optativa, i en 

aquest cas, podran escollir entre el qüestionari bàsic 

o avançat. Dura aproximadament una hora i, una 

vegada enviada, no podrà repetir-se. 

El model escollit és el de la certificació EFPA, en 3 

nivells. Als empleats que ja tinguin la formació, i 

degudament informada als sistemes del banc el dia 

1.12.2016 no se’ls enviarà la prova. 

Els empleats de Sabadell Urquijo Banca Privada no 

faran la prova, se’ls convocarà directament al curs 

corresponent.     
Durant l’any 2017  s’iniciarà la formació.             

QUADRES GRUP BANC SABADELL 
 

DESEMBRE 2016 PUBLICACIÓ MENSUAL PER LES NOSTRES AFILIADES I AFILIATS 

MIFID II   
FORMACIÓ OBLIGATÒRIA 
 

A partir del mes de Gener 2017 canvia el sistema retributiu 
per ajustar-lo a l’actual conveni col·lectiu de banca, de 
manera que, simplificant: 
1) El salari total anual serà el mateix al final. 
2) Es minora la percepció mensual.  
3) Augmenta la percepció a les pagues extres de Juny i 
Desembre. 
Es deu a que conceptes salarials que ara es prorrategen en 
12 pagaments, a partir de Gener de 2017  es farà en 14.       

Més informació 
 
 

 

CANVIS EN EL 
SISTEMA RETRIBUTIU 

A partir del dia 1 de Gener de 2017, la Incapacitat 

Laboral Transitòria derivada de Contingències 

Comuns, serà gestionada per les Mútues que 

donen cobertura als Accidents de Treball i 

Malalties Professionals a cada província. 
 

                                                                                                 Més informació... 

 

 

 www.cuadrosgrupobancosabadell.es 

ESTRENEM  
WEB! 
Visita-la 

 

 

Clica 

SEGUIMENT 
BAIXES ILT VIA 
MÚTUES 

http://www.cuadrosgrupobancosabadell.es/recursos/documentos/CIRCULARS/NOU_SISTEMA_RETRIBUTIU_CAT.pdf
http://www.cuadrosgrupobancosabadell.es/recursos/documentos/CIRCULARS/NOU_SISTEMA_RETRIBUTIU_CAT.pdf
http://www.cuadrosgrupobancosabadell.es/recursos/documentos/CIRCULARS/20161216_CIRCULAR_MUTUES_ILT_CAT.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=e9uJM6Ix-Jc
http://www.cuadrosgrupobancosabadell.es/
https://www.youtube.com/watch?v=e9uJM6Ix-Jc

