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president de Mutual Mèdica

Mutual Mèdica i
Medicorasse segueixen
una estratègia basada
en la proximitat
al metge i en la
personalització de
l’oferta en funció de
les necessitats del
mutualista, a qui
transmeten el sentit
de prudència i l’alt
grau de solvència de
la mutualitat. És, per
tant, un èxit conjunt el
fet que Mutual Mèdica
hagi tancat l’any 2008
amb 33.400 metges
assegurats i que hagi
crescut un 46 % en
volum de negoci

1. Equip d’assessors comercials
de Medicorasse amb
Enric Tornos, director general
de Mutual Mèdica, Lluís Lana,
director general adjunt de
Mutual Mèdica,i Cèsar Vizuete,
responsable comercial de la
mutualitat.
2. Imatge del web www.med.es
amb informació
sobre el pla d’estalvi i jubilació
de Mutual Mèdica.

Mutual Mèdica
i COMB, una bona
trajectòria
de cooperació
ins de la cooperació històrica de MuD
tual Mèdica i el Col·legi Oficial de Metges
de Barcelona, destaca la participació de la Mutual en la Fundació Galatea, els ajuts econòmics al
PAIMM i, de forma més relacionada amb les assegurances, la col·laboració amb Medicorasse, que
assessora un gran nombre de metges.
Arran de la modificació legislativa estatal que a
mitjan anys noranta permetia a Mutual Mèdica
esdevenir Mutualitat alternativa al Règim d’Autònoms de la Seguretat Social, el Col·legi Oficial de
Metges de Barcelona i Mutual Mèdica varen dur
a terme tot el necessari per permetre als metges
catalans disposar d’aquesta alternativa amb total
seguretat i informació. Així, Medicorasse, la corredoria d’assegurances del col·legi, va incorporar les
prestacions asseguradores de Mutual Mèdica, i des
de llavors els professionals de Medicorasse han fet
una gran feina d’assessorament i comercialització
dels productes i assegurances de Mutual Mèdica
entre els metges, amb una contribució important
en la promoció de la previsió social entre els collegiats de la seva àrea territorial d’influència.
Medicorasse i el seu equip humà d’assessors en
previsió social no sols coneixen perfectament els
productes i assegurances de Mutual Mèdica, sinó
que saben transmetre la filosofia i els valors d’especialització, compromís i confiança propis de la
nostra entitat. A més, han transmès a Mutual Mèdica la sensibilitat dels metges, les seves demandes
quant a l’adequació de les prestacions a les noves
necessitats percebudes, i també han actuat com a
primer contacte en les situacions de sinistres dels
metges assegurats.
En l’àmbit comercial, Mutual Mèdica i Medicorasse segueixen una estratègia basada en la proximitat al metge i en la personalització de l’oferta
en funció de les necessitats del mutualista, a qui
transmeten el sentit de la prudència i l’alt grau de
solvència de la mutualitat. Dia a dia s’incrementa

el nombre de metges que confien en l’entitat.
És, per tant, un èxit conjunt el fet que Mutual
Mèdica hagi tancat l’any 2008 amb 33.400 metges assegurats i que hagi crescut un 46 % en volum
de negoci. A finals del 2008 havíem superat els
29 milions d’euros. Aquestes xifres mostren que
la mutualitat dels metges es troba en plena forma
financera, malgrat la crisi econòmica actual.
Mutual Mèdica és especialista en la previsió social del metge, està formada per metges i els seus
òrgans d’administració i control estan també integrats per metges, a més de tenir com a executius
persones altament capacitades al sector assegurador. El Consell d’Administració, màxim òrgan
directiu de l’entitat, està compost per metges, i
l’Assemblea, on es prenen les decisions més importants, està formada per tots els metges mutualistes. Els metges impulsen la gestió de Mutual
Mèdica, i aquesta particularitat és una de les claus
del seu èxit i un punt en comú amb el Col·legi de
Metges, amb el qual sempre hem treballat molt
estretament.
Pensem que és bo que els col·legis de metges siguin la via d’arribada als metges de les possibilitats
asseguradores de Mutual Mèdica, com fa Medicorasse; aquesta és una opció històrica de Mutual Mèdica que ara estenem als metges de la resta
d’Espanya.
Vull recordar també que Mutual Mèdica és una
entitat sense ànim de lucre, els beneficis de la qual
reverteixen en els metges en forma de millors cobertures i serveis. Algunes de les línies d’actuació
de l’entitat ja són populars entre tots els mutualistes, com les ajudes al metge gran, a qui oferim
prestacions específiques pensades per a ells, o el
suport als metges més joves, a través de quotes més
econòmiques o ajudes als seus projectes d’investigació mèdica a través dels Premis a la Recerca.
Mutual Mèdica significa especialització, seguretat, compromís, prudència i confiança.
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