Abril 2020
CIRCULAR INFORMATIVA CLIENTS BNA
Des de BNA, sempre hem tingut molt clar que el millor actiu que tenim, son els nostres clients.
Estem vivint uns moments d’extrema excepcionalitat, en el que tots, tant empreses, com
treballadors estem desconcertats per la situació actual.
Com a assessoria, som conscients d’això i estem intentant donar un servei a l’alçada de les
circumstàncies. Primer, intentant-vos atendre, com sempre, amb la màxima rigorositat i
professionalitat, i segon, mantenint-vos informats de les constants actualitzacions de
normativa que hi està havent aquests dies.
Des del primer moment, hem tingut clar que estudiaríem algunes mesures per tal d’ajudar, en
la mesura del possible, a les empreses mes afectades per aquesta crisi.
Es per això que hem decidit:
1- Respecte als honoraris de la tramitació tant de ERTOS, com de les prestacions d’atur
col·lectives al SEPE, com de les Prestacions excepcionals per Cessament d’activitat de
treballadors autònoms, aquests no es facturaran immediatament, sinó que es
s’efectuarà amb dos pagaments un a meitats de Juliol i un altre a meitats de Setembre.
2- Pels nostres clients habituals, aplicarem un 30% de descompte en la tramitació dels
ERTOS.
3- Si algun client té alguna dificultat o alguna circumstància especial que haguem de
valorar, i necessiti alguna atenció especial al respecte, demanem que es posi en
contacte amb nosaltres per mirar de buscar la millor solució per totes les parts.

Estem convençuts que amb l’esforç i l’ajuda de tots plegats, podrem superar aquest episodi
tant complicat que ens ha tocat viure.

Davant de qualsevol dubte, restem a la seva disposició.
Cordialment,
L’equip de BNA Consultors
www.bna.cat

VALLS (TARRAGONA) 43800 – CRA. DEL PLA, 52-54 – TEL. 977 600 500 – 977 60 44 52 – FAX 977 60 59 10 – E-MAIL: BNAVALLS @BNA . CAT
ALCOVER (TARRAGONA) 43460 – PS. DE L’ESTACIÓ, 14 – TEL. 977 84 60 85 – E-MAIL: BNAALCOVER @ BNA . CAT

