Grup MED. Les empreses del COMB

Medicorasse optimitza les pòlisses
d’assegurances de Salut, Jubilació i Automòbil per als metges
’any 2009 ha estat especialment intens a
LCOMB,
Medicorasse, la corredoria d’assegurances del
en la recerca de productes i serveis que
permetessin l’optimització dels recursos econòmics
que els col·legiats i clients destinen a les cobertures
asseguradores, mantenint tot i així la competitivitat,
sobretot en les garanties i en el servei postvenda.
Aquesta recerca, que s’ha desenvolupat en el conjunt dels productes asseguradors de la corredoria del
Col·legi, ha tingut especial repercussió en els rams
de les pòlisses de Salut, Jubilació i Automòbil.
Actualment, la corredoria té un total de 7.201
pòlisses d’assegurances de Salut en cartera, les
quals disposen d’un bon nivell de cobertura i primes molt competitives. Aquesta xifra representa un
13% de pòlisses més que l’any 2008.
Pel que fa a les assegurances de Jubilació, durant
l’any 2009 s’ha canalitzat un nou estalvi, xifrat en
5.544.048 euros en primes.
Dins de les assegurances d’Automòbil s’han revisat i millorat les condicions d’un total de 2.741
pòlisses, el que ha permès, tot i la dura competència del mercat, mantenir la fidelització del client
sense experimentar una caiguda de la cartera en el
nombre de pòlisses, a diferència del que ha estat la
tendència del sector.
Així mateix, les ràtios de gestió que ajuden a
quantificar i analitzar el servei al col·legiat i client
indiquen aquesta marcada tendència a la revisió
proactiva: s’han fet 8.405 visites d’assessorament i
més de 6.800 trucades adreçades a clients d’automòbil per a la revisió de les pòlisses.
Pel que fa a l’expansió territorial de la corredoria
d’assegurances del COMB, cal destacar els nous
acords assolits amb grans col·lectius en l’àmbit
d’actuació de la Comunitat de Madrid, com és
l’Ilustre Colegio de Odontólogos y Estomatólogos
de la Primera Región i, així mateix, la formalització
d’un important acord amb el Col·legi Oficial de
Metges de les Illes Balears.

tots els nous riscos o necessitats que es detectin en
el col·lectiu mèdic, Medicorasse ha dissenyat per
als seus clients nous productes exclusius d’Incapacitat Temporal i de Responsabilitat per Protecció
de Dades (LOPD), i ha ampliat el marc d’alternatives per a la cobertura dels Consultoris Mèdics i de
la Responsabilitat Civil de Centres Sanitaris.
En paral·lel, i cercant la millor solució per cobrir
els riscos dels col·legiats i clients, a part de més de
20 productes dissenyats especialment, s’han cercat
solucions a mida en 1.085 casos que tenien unes
característiques especials.
El Servei de Sinistres

Atesa la seva importància, millorar els temps de
resposta i efectivitat del Servei de Sinistres ha continuat sent objecte d’una especial atenció. S’han
produït 13.390 sinistres, dels quals gairebé 8 de
cada 10 s’han pogut resoldre totalment dins del
mateix any d’ocurrència (de mitjana, es produeixen cada mes 1.133 sinistres nous). Així mateix,
s’han fet un total de 3.375 visites d’assessorament
sobre sinistres.
Finalment, la corredoria d’assegurances del
COMB ha reforçat les accions comunicatives amb
l’objectiu d’afegir valor informatiu als col·legiats
sobre les necessitats que poden ser cobertes amb
solucions asseguradores i productes innovadors.
L’any 2009, Medicorasse ha desenvolupat la seva
activitat amb el clar objectiu d’ajudar al metge en
les circumstàncies econòmiques actuals.
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Fullets de Medicorasse sobre
Protecció personal i familiar,
Protecció Asseguradora
Integral Professional
i Assegurança de Salut.

Nous productes

Dins de l’estratègia de mantenir la competitivitat
dels productes i serveis i d’oferir solucions per a
Declaracions de sinistres. 2009
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Medicorasse. Pòlisses de nova producció 2004-2009
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