Les empreses del COMB

NOLASC ACARÍN,
president de Mutual Mèdica

L’assegurança de
jubilació que ofereix
Mutual Mèdica als seus
mutualistes es fa arribar
als metges col·legiats
a Barcelona a través
de Medicorasse,
corredoria
d’assegurances del
COMB, amb la qual
mantenim una estreta i
fructífera col·laboració
que es tradueix en un
bon servei als metges
des de fa més de 15 anys

Grup MED

Mutual Mèdica
com a garant
de la jubilació
dels metges
l darrer segle, la població espanyola ha cresE
cut en xifres absolutes i també per l’increment
de l’esperança de vida. L’any 1990 hi havia un milió
de persones amb més de seixanta-cinc anys. Quan
acabi la dècada actual seran vuit milions de persones, de les quals gairebé tres milions tindran més de
vuitanta-cinc anys.
Respecte als jubilats, actualment la pensió mínima
és de menys de 500 euros al mes, la mitjana no arriba als 900 euros i les pensions superiors són d’uns
2.000 euros mensuals. A ningú no se li escapa que,
sigui quin sigui el partit governant, tindrà tendència
a congelar les pensions més altes i a modificar les
bases reguladores, amb la qual cosa és imminent la
reforma de l’accés a la jubilació.
Hi ha diferents instruments per complementar les
pensions públiques entre els quals destaquen les mutualitats de previsió social, com Mutual Mèdica. Són
entitats sense afany de lucre, d’inversió prudent, sota
l’estret control de la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones, amb mesures que garanteixen
les prestacions contractades. Els mutualistes gaudeixen d’amplis avantatges fiscals.
Durant la seva vida laboral, els metges perceben
retribucions superiors als 2.000 euros al mes que rebran com a pensionistes. Si subscriuen una assegurança de jubilació amb Mutual Mèdica, poden compensar la pèrdua de capacitat adquisitiva tot afegint
a la pensió uns 1.000 euros mensuals, i arribar així
als 3.000 euros.

D’acord amb els experts, per assolir una renda
mensual complementària i vitalícia de 1.000 euros
al mes en arribar a la jubilació, és aconsellable haver
acumulat al voltant dels 250.000 euros de capital.
Això significa pagar a la mutualitat una quota mensual inicial de 350 euros a partir dels trenta anys,
quantitat que augmenta progressivament amb l’edat.
Les aportacions gaudeixen d’un important avantatge
fiscal, que pot arribar a un descompte de 12.000 euros l’any sobre la base imposable de l’IRPF. Aquestes
assegurances tenen la particularitat que, en cas de
defunció, els hereus perceben la totalitat del capital
acumulat.
Es pot argumentar que el capital de 250.000 euros
podria ser més rendible si s’invertís en un immoble o
bé en borsa. Potser és cert, però la inversió a Mutual
Mèdica té menys incertesa, a més a més dels avantatges fiscals ja esmentats. També s’ha de tenir en
compte que l’interessat no disposa d’aquest capital
quan comença a cotitzar a l’assegurança de jubilació,
de manera que ho anirà acumulant amb aportacions
mensuals, i sense estar subjecte a hipoteques ni crèdits, ni a les despeses conseqüents.
L’assegurança de jubilació que ofereix Mutual
Mèdica als seus mutualistes es fa arribar als metges col·legiats a Barcelona a través de Medicorasse,
corredoria d’assegurances del COMB, amb la qual
mantenim una estreta i fructífera col·laboració que
es tradueix en un bon servei als metges des de fa més
de 15 anys.
Entrem en una nova etapa econòmica, amb més
austeritat, en la qual la responsabilitat personal serà
fonamental a l’hora de mantenir el nivell de vida desitjat. Els metges joves han d’assumir el protagonisme de l’estalvi per a la seva jubilació abans no sigui
massa tard. Qui no ho tingui en compte no podrà
continuar amb el nivell de vida que va tenir en el
transcurs de la seva vida professional.
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