VidaCaixa Previsió Social gestionarà el Pla de
Pensions dels Treballadors del Comerç de
Flors i Plantes
• El Pla, promogut per instrumentalitzar el conveni col·lectiu
del sector, que disposa de més de 15.000 empleats, estarà
disponible a partir del proper mes de juny, en tota la xarxa
d’oficines de ”la Caixa”.
VidaCaixa Previsió Social, la divisió de VidaCaixa especialitzada en el negoci
d’empreses i institucions, ha estat designada adjudicatària, per decisió unànime
de la Comissió Promotora, de la gestió del pla de pensions del Conveni
Interprovincial d’empreses per al Comerç de Flors i Plantes.
El nou “Pla de Pensions de Promoció Conjunta dels Treballadors del
Comerç de Flors i Plantes” serà un pla d’ocupació de promoció conjunta, i
estarà disponible en qualsevol de les més de 4.900 oficines de ”la Caixa”, des
d’on es podran realitzar noves adhesions, contractar aportacions, tant
obligatòries de l’empresa com voluntàries dels mateixos empleats, així com
efectuar qualsevol tipus de consulta de manera immediata, còmoda i senzilla.
Addicionalment, el pla serà consultable des dels més de 7.200 caixers
automàtics de ”la Caixa” i des de Línia Oberta Web, el servei d’Internet per als
clients de ”la Caixa”.
La capacitat tècnica de l’equip de VidaCaixa Previsió Social per instrumentar el
pla, així com la capil·laritat que es pot oferir a través de l’extensa xarxa
d’oficines de ”la Caixa”, que ofereix un elevat nivell de proximitat i permet la
descentralització de la contractació per als promotors, han estat aspectes
clarament diferencials de l’oferta presentada per l’entitat.
D’altra banda, l’adjudicació d’aquest important pla de promoció conjunta
representa un reconeixement al treball dut a terme per VidaCaixa Previsió
Social per presentar l’oferta més competitiva i que millor respon a les
necessitats del col·lectiu dels empleats del Comerç de Flors i Plantes, i és un
exemple més de la decidida aposta realitzada per aquesta divisió de negoci per
continuar desenvolupant l’oferta de productes i serveis per al segment de pimes
i autònoms.
L’augment de l’esperança de vida, el descens de la taxa de natalitat i la
convergència econòmica amb Europa, entre altres aspectes, converteixen en
prioritària la previsió social complementària i la generació de l’estalvi necessari
que garanteixi els ingressos suficients per afrontar l’etapa de jubilació. És en

aquest camp on els sistemes de previsió social empresarial suposen una
interessant opció tant per a les empreses com per als seus empleats.
VidaCaixa Previsió Social és la divisió de VidaCaixa especialitzada en el
disseny i la comercialització de productes i serveis relacionats amb la previsió
social empresarial. Pertanyent al Grup CaiFor, disposa d’un equip format per
135 professionals que presten els seus serveis a més de 750.000 partícips i
assegurats de les seves més de 8.000 empreses i institucions clients. A 31 de
desembre de 2005, aquesta divisió de negoci gestionava recursos
d’assegurances de vida i plans de pensions col·lectius per més de 12.750
milions d’euros, fet que situa VidaCaixa com l’entitat líder del mercat espanyol
de previsió social complementària empresarial.
El Grup CaiFor, participat a parts iguals per ”la Caixa” i pel grup
bancassegurador belgaholandès Fortis, té més de 2,7 milions de clients
individuals i ha obtingut un resultat net agregat de 119 milions d’euros el 2005,
un 28% més que l’any anterior.
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