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Ajuda a l’orfandat:
més seguretat per als nostres fills
La Mútua de l’Associació del Personal ofereix la cobertura més avantatjosa del mercat
La Mútua de l’Associació del Personal
ofereix actualment la prestació d’ajuda
a l’orfandat més avantatjosa del mercat,
una aposta per la seguretat econòmica
de la família en el cas de produir-se
una pèrdua inesperada. L’experiència
de 50 anys de la Mútua posa de manifest que aquestes situacions es produeixen i, a més de ser doloroses, sovint
comporten problemes econòmics.
El servei d’orfandat de la Mútua suposa
una ajuda econòmica que, en el cas que
l’assegurat morís, perceben els seus fills
fins que compleixen 21 anys (i tota la
vida si són minusvàlids). Aquesta ajuda
està establerta en una pensió mensual
que va des dels 36 als 600 euros, segons
la cobertura contractada.

La millor oferta del mercat
És necessari explicar per què aquesta prestació és la més avantatjosa del
mercat. Quan analitzem el col·lectiu de
mutualistes de l’Associació del Personal, hem de tenir en compte dos factors
importants. “Es tracta d’una població
que no pateix malalties professionals que pug uin ocasionar
la mort i que, a més, gaudeix de
bona salut, probablement motivada per una posició econòmica
comparativament millor que la
mitjana i un nivell cultural elevat”, comenta Marta Planet.
Aquests factors comporten una
sinistralitat molt baixa, fet que
incideix de manera molt favorable en la quota, que resisteix
molt bé la compa rat iva a mb
a lt r es pr oduc tes si m i la r s del
mercat. La pr ima ve def inida
pel capital en risc assegurat
(el capital suf icient per
garantir el pagament

d’una pensió compromesa) i la consideració del particular risc que aporta l’assegurat. Així doncs, “cadascú paga una
prima proporcional al risc que aporta”,
afegeix Planet.

Retorn del 40% de la prima
Com que es tracta d’un col·lectiu privilegiat pel que fa a condicions de salut, històricament la prima ha estat
excedentàr ia respecte dels sinist res
ocorreguts. Per a una asseguradora del
mercat, aquest excedent suposa benefici per a l’empresa, però per a la Mútua
de l’Associació del Personal, “el benefici no és un dels objectius, motiu pel
qual, en el cas d’excedent, es retorna
al mutualista. En els darrers 10 anys,
el retorn de quotes ha estat d’una mit-

jana del 40% de la prima tècnica. Per
aquest motiu es pot assegurar que és
la millor oferta del mercat”, explica la
directora.
La Mútua està basada en la idea de la
solidaritat; és a dir, que encara sense
aquest s avantatges, els mut ualistes
pa r t ic ipen en un projec te d’ajudes
mútues a companys que han patit una
pèrdua.

CONTACTA AMB LA MÚTUA
· www.mutuaassociacio.com
· mutua@mutuaassociacio.com
· Tel. 93 418 81 70

Contractar la prestació d’orfandat també ens permet participar en un projecte solidari per ajudar a companys que han patit una pèrdua.

