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Set raons decisives i una gran vocació

AVANTATGES I VALORS DIFERENCIALS DE
LA MÚTUA PER ALS ENGINYERS COL·LEGIATS

ALTERNATIVA
al Règim
Especial
d’Autònoms

Possibilitat d’optar per prestacions de la Mútua
en lloc del Règim Especial de Treballadors autònoms
(RETA) de la Seguretat Social.
Els enginyers industrials que treballin per compte propi o
administrin societats d’enginyeria poden optar per la mutualitat en
lloc de cotitzar al RETA, amb els avantatges que pot comportar.

Cobertures
Baixa Laboral
Invalidesa
Defunció

Incapacitat per
treballar temporalment
Incapacitat per treballar
absoluta i irreversible
Assegurar cobertura
a cònjuge i fills

Cirurgia
i Hospitalització

Indemnitzatòria

Dependència

Prestació vitalícia

Jubilació

Capitalització
individual sense carències

Avantatges principals de la Mútua
com alternativa al RETA.
Cost mínim més reduït
Flexibilitat

1
MÉS
PRESTACIONS
A MILLORS
PREUS en les
assegurances

2

Doble cotització
Compatibilitat
amb la jubilació
Fiscalitat

80% del RETA
El mutualista a partir d’un mínim de cobertures podrà protegir el que
més necessiti. Hi ha plans especials per als majors de 60 anys.
Si també es cotitza al Règim General de la SS, s’evitarà perdre
el possible excés de cotització.
Els jubilats poden seguir exercint amb la Mútua com alternativa i
cobrar la prestació de jubilació de la Seguretat Social, al tractar-se de
dos sistemes independents.
Les quotes aportades es consideren despesa deduïble a l’hora de
determinar el rendiment net de l’activitat econòmica (en estimació
directa i fins el 100% de la quota màxima per contingències comunes
que es determini per aquest règim en cada exercici)

La Mútua és una entitat sense ànim de lucre
que ha de generar ingressos per tal d’assegurar-se la
permanència, amb la missió de gestionar i donar
previsió social, patrimonial i professional al col·lectiu
dels enginyers, però que no està orientada a la
maximització dels beneficis, com les companyies
asseguradores.
Tarifes d’assegurances fins a un 30 % MÉS
ECONÒMIQUES que la resta de companyies.
Comparativa d’assegurança de vida per a 100.000 € de capital assegurat (prima anual)
Exemples

La Mútua

1r Grup assegurador
europeu

1a Cia. asseguradora
espanyola

35 anys

145,16 €/any

182,95 €/any

245,80 €/any

50 anys

569,32 €/any

812,06 €/any

675,30 €/any

COBERTURA
INTEGRAL
DEL 100%
DELS RISCOS

Corredoria d’assegurances, que permet donar
cobertura a altres riscos personals, familiars,
patrimonials, professionals i empresarials que
atenyen els enginyers i el seu entorn.
Acords i tria de les millors opcions del
mercat assegurador, per tal de donar
cobertura als béns materials amb les màximes
garanties i al millor preu.
Exemple: possibilitat d’escollir entre les companyies de
primera línia per a les assegurances d’autos, llar i altres béns, i
proposta de la millor opció per a cada cas particular.

3
DIVISIÓ
EMPRESES I
COL·LECTIUS

4
ESTALVI
PENSIONS
JUBILACIÓ
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Condicions especials i assegurances
col·lectives, com a especialistes en assegurances
per al món de l’enginyer i amb acords de condicions
especials col·lectives que beneficien el col·legiat i
les seves famílies.
Exemple: primes més econòmiques de les assegurances
mèdiques que si es contractessin directament amb les
companyies i amb millors condicions.

Cobertura de tots els riscos de les empreses
i col·lectius, per tal de garantir el patrimoni de
les societats, del negoci o del col·lectiu.
Assessorament professional exclusiu sobre
totes aquelles assegurances relacionades
amb el món empresarial, per tal de trobar la
cobertura idònia per a cada tipus de risc amb les
condicions més favorables.
Exemple: assegurances de Responsabilitat Civil
d’enginyeries.

Instruments d’estalvi i pensions, com ara
plans de pensions, assegurances unit-linked,
plans de previsió assegurats i fons d’inversió, per
constituir i gestionar un patrimoni, sia destinat a
la jubilació o no.
Servei integral d’assessorament
patrimonial, des del punt de vista assegurador,
financer i fiscal.

ALTRES
SERVEIS

Avantatges exclusius
per a mutualistes.
Targeta de serveis
gratuïta, que dóna
accés a un món
d’avantatges, com ara:
assistència en viatge,
metge a casa, advocat a
casa, descompte en
lloguer de vehicles.

6
SERVEI D’AJUDA
a la gent gran i a
persones amb
dependència
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Servei gratuït d’ajuda i orientació per trobar
la informació dels serveis que ofereix
l’Administració i les possibilitats i els recursos que
hi ha, tant en l’àmbit públic com privat.
Acords amb col·laboradors del sector privat
per oferir preus especials i preferència en serveis
pactats.

UNA GRAN VOCACIÓ DE SERVEI
ESPECIALITZAT EN ELS ENGINYERS

La Mútua té una estructura professional amb una gran experiència en tots els requeriments del
col·lectiu dels enginyers i això fa que sempre vetlli pels seus interessos.
L’objectiu de la Mútua, a diferència d’altres entitats, és gestionar i procurar
les millors cobertures i prestacions amb la màxima eficàcia i economia.
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