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FENABAN
AVANÇOS ECONÔMICOS

AVANÇOS SOCIAIS

REMUNERAÇÃO

PISOS

8,5% de reajuste = 2,29% de ganho real

Piso dos escriturários (R$ 1.648,12)

Piso dos primeiros comissionados (R$2.554,58).

REAJUSTE POR FAIXAS SALARIAIS (R$)PISO APÓS 90 DIAS - BANCOS PRIVADOS (R$)

AUXÍLIOS

DIAS PARADOS

Compensação dos dias parados até 15 de 
dezembro, em no máximo uma hora por dia.

ADIANTAMENTO DOS AFASTADOS

Não devolução do adiantamento emergencial de 
salário dos afastados por doença ocupacional, que 
o INSS considera apto e o banco inapto ao trabalho. 

ABONO ASSIDUIDADE

Um dia de folga a título de abono assiduidade para 
todos os trabalhadores. Conquista que não 
abrangia os bancos privados.

SAÚDE

Também será criado um grupo de trabalho para 
análise das causas dos afastamentos por doença 
ocupacional no setor.

MUDANÇAS TECNOLÓGICAS

Realização de um seminário para discutir as 
mudanças tecnológicas nos bancos com objetivo 
de debater o impacto sobre o trabalho bancário.

ASSÉDIO MORAL

Os bancos estão proibidos de cobrar  metas via 
torpedo pelo celular do bancário.

Redução do prazo de apuração do instrumento de 
combate ao Assédio Moral, de 60 para 45 dias.

Fonte: SEEB São Paulo

SALÁRIOS, VALES E AUXÍLIOS 

8% de reajuste = 1,82% de ganho real

Salário de ingresso dos caixas/tesoureiros:

8,37% de reajuste = 2,17% de ganho real. 

PLR

10% de reajuste na parte fixa = 3,71% de ganho real

Regra básica: 90% do salário + fixo de R$ 1.694,00

Parcela adicional: 2,2% do lucro líquido, com teto de 
R$ 3.388,00.

VALE CULTURA

R$ 50,00 para os que recebem até 5 salários 
mínimos (R$ 3.390,00). Pode se gasto com 
produtos culturais, como:  teatro, cinema, shows,  
livros, discos, etc. O valor é cumulativo e pode ser 
poupado para custear cursos de cinema ou dança, 
por exemplo. Trata-se de um cartão magnético 
pré-pago, válido em todo o país.


