Grup MED. Les empreses del COMB

És important prendre consciència de la importància de comptar amb un bon sistema d’estalvi de
cara a la jubilació i de començar a fer-ho de jove
perquè, així, amb aportacions moderades s’aconsegueixen prestacions que permeten anivellar el
nivell d’ingressos de la jubilació amb la retribució
que es percebia com a treballador actiu.
En aquest sentit, es van dur a terme diferents accions comercials, especialment durant els períodes
de juny i juliol i durant l’últim trimestre de l’any.
En el primer dels casos, Mutual Mèdica va millorar el seu producte de jubilació, amb la intenció
de seguir garantint la previsió social del metge.
Una de les principals novetats va ser la reducció
del percentatge destinat a cobrir risc, de manera
que s’incrementa la proporció destinada a estalvi
per a la jubilació. En el segon període esmentat
es va fer com cada any la campanya PJ105 en la
qual els metges, amb l’assessorament conjunt dels
assessors fiscals del Col·legi i dels comercials de
Medicorasse, fan les aportacions necessàries per
millorar la seva fiscalitat, sempre amb una rendibilitat garantida. Al llarg de tot l’any els assessors
de Medicorasse van fer una gran feina.
Finalment, i com a punt que mereix especial
menció, cal comentar que la col·laboració entre
Mutual Mèdica i Medicorasse ha fet un pas més en
el seu àmbit d’actuació, treballant conjuntament a
la Comunitat de Madrid a través de l’Asociación
de Médicos y Titulados Superiores (AMYTS) amb
la intenció de transmetre la filosofia i els valors
d’especialització, compromís i confiança propis de
la nostra entitat.
Tot aquest conjunt d’accions han fet que Mutual
Mèdica tanqués l’any 2009 amb unes xifres prou
importants, com són més de 35.000 mutualistes
i més de 34 milions d’euros en quotes, el que representa un creixement del 16% respecte a l’any
2008.
Vull recordar que Mutual Mèdica és una entitat
sense ànim de lucre, els beneficis de la qual reverteixen únicament en els metges en forma de millors cobertures i serveis.
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d’Assegurances del Col·legi Oficial de Metges de
Barcelona, col·laboració que ha anat sempre encaminada a oferir als metges col·legiats a Barcelona
un seguit de productes asseguradors que els permeti tenir una bona cobertura en previsió social.
Però què s’entén per previsió social? La previsió
social es defineix com el suport econòmic que
s’atorga als treballadors, així com als seus familiars
que, per motius naturals o involuntaris, derivats
d’accidents, malalties, aturs forçosos, invalidesa,
jubilació o defunció, no tinguin els mitjans suficients per subsistir.
Aquesta ha estat des del 1920 la missió de Mutual Mèdica. Des de la creació de Medicorasse,
poc després de l’aparició de la Llei d’Ordenació
i Supervisió de les Assegurances Privades, s’ha
aconseguit potenciar l’objectiu d’oferir mitjançant
Mutual Mèdica tot un seguit d’assegurances que,
any rere any, han millorat la previsió social dels
metges, permetent-los no sols garantir-se el seu nivell de vida davant de qualsevol contingència derivada d’una malaltia o accident, sinó també gaudir
d’una renda en el moment de la seva jubilació gràcies a la bona feina duta a terme pels assessors de
Medicorasse, respectant i transmetent els valors de
Mutual Mèdica: la confiança, l’especialització i el
compromís.
Al llarg del 2009 es va posar en relleu la possible
crisi de les pensions i la necessitat de complementar-les amb sistemes de previsió privats, com ara els
productes de Jubilació de Mutual Mèdica, pensats
perquè els metges obtinguin una renda addicional
a la seva jubilació gràcies a la seva bona rendibilitat
financerofiscal derivada dels avantatges fiscals i el
tipus d’interès tècnic garantit durant tota la vigència del contracte. També es va posar de manifest
que les eines que es fan servir per estalviar de cara a
la jubilació no poden estar subjectes a la volatilitat
i la incertesa del mercat.
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1. César Vizuete, responsable comercial de Mutual Mèdica, i
Carles Jiménez, director comercial de Medicorasse, amb part de
l’equip d’assessors de la Corredoria d’Assegurances del COMB.
2. Imatge del web www.med.es amb informació sobre
l’assegurança d’Incapacitat Laboral de Mutual Mèdica.
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