
ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA
El 28 de maig de 2019 va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària 
de Mutualistes. L’acte se celebra anualment a la seu dels 
Enginyers de Catalunya, a Barcelona. Visita’ns i segueix-nos!

Maig 2019

La Mútua dels Enginyers

El Grup La Mútua dels
Enginyers compta amb uns
principis, valors, normes i
bones pràctiques orientats a
la solidaritat, la
transparència i la ètica. A
més, aposta per un model
de gestió socialment
responsable centrat en els
següents quatre pilars:

GESTIÓ RESPONSABLE

A tancament de 2018, el Grup
La Mútua acompanyava a més
de 20.500 persones, entre
persones mutualistes i
assegurades de La Mútua i
assegurades de Serpreco.

PERSONES PROTEGIDES

+20.500
Persones protegides

L’any 2018 ha estat el tercer d’aplicació dels requeriments de capital que estableix la normativa de
Solvència II. La Mútua manté una solvència elevada, situant-se en 2,05 vegades sobre el capital de
solvència obligatori.

LA MÚTUA DELS ENGINYERS, ENTITAT SOLVENT

S’han aprovat la Memòria, el Balanç, el Compte de Pèrdues i
Guanys individual/consolidat, els Estatuts Socials, l’estat de
canvis en el patrimoni net, els fluxos d’efectiu de 2018 i el
pressupost per a prestacions extrareglamentàries per al 2020.

APROVACIÓ DE RESULTATS DEL 2018

667.000 €
Resultat consolidat del Grup La Mútua

Amb l'objectiu d'oferir les millors
prestacions a mutualistes i
clients, el Grup La Mútua dels
Enginyers llança sis nous serveis
per a empreses i treballadors/as
autònoms/as per a ajudar-los en
la gestió dels seus negocis:

❖ Compliance
❖ Retribució flexible
❖ Gestoria
❖ Avals
❖ Factoring
❖ Accel&Grow: innovació

SERVEIS COMPLEMENTARIS TECNOLOGIA

La Mútua aposta per la innovació i té l’objectiu
d’evolucionar el projecte tecnològic amb tecnologies per
millorar el servei a mutualistes i clients.

EMPRENEDORIA

Al 2019 La Mútua ha llançat
Inspiritlab, un programa
d'acceleració de projectes
insurtech i el Club d’Inversors
de l’Enginyeria.

Medi ambient Ajudes socials

Inversions Entorn laboral

Consulta la Memòria Social 
2018

Amb l’objectiu d’actualitzar i modernitzar el contingut i adaptar-
lo a la LOSSEAR (Llei 20/2015 de 14 de juliol d’Ordenació,
Supervisió i Solvència d‘Asseguradores i Reasseguradores), La
Mútua modifica els seus Estatuts Socials.

CANVIS ESTATUTARIS

NOVES PRESTACIONS

DEPENDÈNCIA  SEVERA MALALTIES GREUS

Cobreix amb un capital la
persona assegurada si és
diagnosticada d’una de les
malalties que s'inclouen: càncer,
accident cervell vascular, infart
de miocardi, esclerosi múltiple,
Alzheimer i ceguesa.

Permet cobrar una renda
mensual durant 5 anys, en el
cas que la persona
assegurada necessiti ajuda
dos o tres cops al dia per
realitzar gran part de les
activitats de la vida diària.

https://www.facebook.com/MutuaEnginyers/
https://www.linkedin.com/company/gruplamutuadelsenginyers/
https://www.mutua-enginyers.com/grupmutua/blogs
https://twitter.com/MutuaEnginyers
https://fr.zone-secure.net/78639/.serpreco-n1-cat/#page=1
https://www.mutua-enginyers.com/particulars/grupmutua/informacio_corporativa/transparencia/memoria_social
https://www.inspiritlab.com/index.php/inspiritlab/

