Grup MED. Les empreses del COMB

L’Àrea Financera dóna suport al finançament
dels projectes professionals i personals dels metges
l 2009 s’ha caracteritzat per ser un any
E
amb un sector financer afectat per una greu crisi i una economia mundial en recessió. Ens hem

dada prou significativa en les actuals circumstàncies de mercat.

trobat davant d’un sistema financer radicalment
diferent, bancs públics, semipúblics i privats amb
tensions greus, i que aviat es veurà sotmès a una
regulació més exigent i una supervisió més accentuada. Per primera vegada s’han vist senyals inequívocs que el sector de bancs i, primordialment,
les caixes d’estalvi, canviarà de forma significativa,
amb una reducció important d’entitats, a causa de
les fusions que s’estan planificant amb l’ajuda del
Fons de Reestructuració Ordenada de la Banca
(FROB).
És dins d’aquest escenari convuls i complex on
els professionals de l’Àrea Financera han desenvolupat la seva tasca d’oferir serveis bancaris a tots els
metges, des del metge jove al metge nouvingut, al
metge gran, al metge empresari, etc. Per poder ferho, s’han incrementat els equips d’atenció al client
i també l’equip de gestors comercials i la seva formació, tant financera com de millora d’atenció al
client. Igualment el treball constant realitzat amb
els nostres proveïdors de serveis bancaris, BBVA i
Fibanc-Mediolanum, ha donat com a resultat que
puguem oferir més serveis i productes específics
per al col·lectiu mèdic.

Productes de finançament

Productes d’estalvi

Durant l’any, la manca de liquiditat que ha patit el
sector financer ha estat un dels factors que han incidit de manera decisiva en la forma de remunerar
els estalvis dels clients, amb una guerra pel passiu
com feia temps que no es veia.
En el nostre cas, malgrat no entrar en aquest tipus
de política imprudent, l’import que teníem entre
comptes corrents i imposicions a termini fix s’ha
incrementat en 7,6 milions d’euros, el que significa
un increment percentual del 9,98%. Val a dir, com
a referència, que segons dades del Banc d’Espanya,
l’any 2009 els dipòsits en el total d’entitats financeres es van incrementar d’un 2,6%.
Pel que fa als fons d’inversió específics de l’àrea
bancària, s’ha incrementat el volum de 3,7 milions
d’euros, amb un increment percentual del 18,28%
(tot i que el patrimoni del total de fons a nivell
nacional va patir una davallada del 3% i un descens
de partícips del 7,5%, segons dades d’Inverco).
Això ha estat possible perquè, per un costat, s’ha
continuat apostant pels fons garantits i, per l’altre,
pels fons de diner i de renda fixa o mixta.
A l’últim, en plans de pensions s’han incrementat
els saldos gestionats de 2,3 milions d’euros, el que
representa un increment percentual del 7% sobre
el total de les aportacions brutes en plans de pensions, que es va situar en l’àmbit nacional en un
6,6% segons dades d’Inverco.
Cal remarcar que la suma dels saldos de tots
aquests productes és superior a les xifres que s’administraven abans de la crisi de setembre de 2008,
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En els productes de finançament caldria destacar
dos punts prou importants. En primer terme, hem
pogut donar finançament a tots els projectes individuals o empresarials que se’ns han presentat,
alguns dels quals no havien trobat aquest finançament en altres entitats a causa de la manca de liquiditat. D’altra banda, s’han obert noves línies de
finançament, com és el factoring i el confirming per
empreses, i els préstecs de concessió immediata,
tots ells amb un tipus d’interès inferior a la mitjana
del mercat i adaptats al col·lectiu mèdic.
També hem estat molt actius en el que fa referència als préstecs ICO, amb els quals, en casos
concrets, s’han pogut finançar projectes sanitaris a
tipus d’interès del 0%.
El total dels volums finançats entre particulars i
empreses ha estat de 13,3 milions d’euros, enfront
dels 13,8 milions del 2008, en consonància amb el
descens generalitzat del mercat.
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Catàleg sobre els Serveis
bancaris del Grup MED.

Serveis bancaris

Hem desenvolupat nous tipus de comptes corrents
per a metges que tenen constituïdes empreses. En
aquest apartat en concret, s’han obert 45 comptes
nous.
Durant el 2009, s’han lliurat 2.229 targetes de
crèdit i 369 de dèbit. Les targetes Affinity del
COMB tenen xip criptogràfic i signatura digital
incorporada, el que permet fer-ne un ús financer i
professional alhora.
S’ha incrementat el parc de TPV en consultoris
i clíniques.
En conclusió, enmig d’un sector convuls i recelós, els nostres serveis bancaris han continuat
creixent, apostant pel rigor, la qualitat del servei
i la capacitat de donar suport al finançament dels
projectes, tant personals com professionals dels
nostres col·legiats i clients.
Font: Àrea Financera. COMB.
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