Per a metges de totes les edats

ARA ÉS EL MOMENT
DE PLANIFICAR LA TEVA JUBILACIÓ
Claus per assegurar-te un futur tranquil

• Sistema públic de repartiment. Estat
• Sistema de pensions d’empresa de capitalització
individual. Empresa
• Sistema de pensions individual privat. Persona

02
03
04
05

Saps quant disminuiran els
teus ingressos quan et
jubilis?
La jubilació del metge en
cites i xifres
Quin és el moment ideal per
començar a preparar la teva
jubilació?
T’ajudem a planificar la teva
jubilació
La jubilació et queda lluny?
Has començat a preocupar-te per la jubilació?
Estàs a punt de jubilar-te?
Estàs gaudint de la jubilació?

06

I a nivell fiscal?
Estic treballant
Estic a punt de jubilar-me
Estic gaudint de la jubilació

07
08

FAQs – Preguntes
freqüents
Cobrint les necessitats
asseguradores del metge

2019 - Ara és el moment de planificar la teva jubilació.
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Sistema de pensions
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SISTEMES DE PENSIONS
Actualment, el sistema de pensions se sosté sobre tres pilars fonamentals, com
mostra el gràfic.
El primer, el sistema públic de repartiment, és el pilar més conegut i consolidat,
ja que és obligatori.
Per la seva banda, el segon pilar, el sistema empresarial voluntari de
capitalització, és el menys desenvolupat en aquests moments.
El tercer, el sistema voluntari de capitalització com a complement individual,
ha avançat més que el segon, però encara li queda camí per arribar a la seva
màxima expressió.

1- Sistema públic de repartiment. Estat
El sistema de pensions públic espanyol és de repartiment i de prestació
definida, com a la majoria de països europeus, amb la finalitat de garantir un
nivell de vida mínim als ciutadans. Depèn de l’Estat i és obligatori, ja que la
població activa ha de fer una aportació per atendre les pensions de la població
no activa en aquest moment.
Així, les pensions de la gent gran depenen de les aportacions
dels treballadors —solidaritat intergeneracional—; d’aquí la importància de
l’envelliment de la població i de la baixa taxa de natalitat.

UN SISTEMA
DE TRES PILARS
PRIMER
PILAR

SEGON
PILAR

TERCER
PILAR

Sistema públic
obligatori
de repartiment

Sistema
empresarial
voluntari de
capitalització

Sistema
voluntari de
capitalització

Garantir
un nivell de vida
mínim

Mantenir
un nivell de vida
similar al de la
vida activa

Complement
individual

RESULTAT:
• El 2n i el 3r pilar
del sistema
de pensions
no estan
consolidats

Aprofundim en cada un d’ells i mostrem quin és el paper de les mutualitats de
previsió social, com ara Mutual Mèdica, en cada sistema.
La mutualidad de los médicos

6

ARA ÉS EL MOMENT
DE PLANIFICAR LA TEVA JUBILACIÓ.

ARA ÉS EL MOMENT
DE PLANIFICAR LA TEVA JUBILACIÓ.

7

PIRÀMIDES DE POBLACIÓ D’ESPANYA
CADA VEGADA VIVIM MÉS
100 i més

El 2050 hi haurà prop de 13
milions de persones de més de
65 anys a Espanya.
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L’esperança de vida segueix en augment.
El 2020 hi haurà a Espanya més de vuit
milions de persones de més de 65 anys,
segons l’Institut Nacional d’Estadística
(INE).
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Una tendència ascendent fins al 2031.
Aleshores, s’estima que l’esperança de
vida serà de 87 anys en les dones i 80 en
els homes.
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Homes

Dones

50-54

I com em pot afectar tot això?

45-49
40-44

públiques: el percentatge de persones
jubilades en relació amb el de persones
actives serà molt més gran.
Davant d’aquest escenari, l’estalvi de
cara a la jubilació adquireix una altra
dimensió. La necessitat de complementar
la jubilació pública per poder mantenir
el nivell d’ingressos gaudit durant la vida
laboral activa es fa més evident.
Les mutualitats de previsió social són
actors fonamentals per conscienciar la
població sobre aquest fet.

El 2031 l’esperança de vida
de les dones arribarà als
87 anys.

Una de les conseqüències és la seva
repercussió en el sistema de pensions
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L’envelliment de la població i el descens de la natalitat incideixen
directament sobre el primer pilar, amb la qual cosa el segon i el tercer
pilar poden ajudar a optimitzar la nova situació a què ens enfrontarem els
propers anys.
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Homes + Dones = 10.000
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De moment, reforçant el primer pilar trobem ja algunes mutualitats
professionals de previsió social que actuen com a alternativa al Règim
d’Autònoms de la Seguretat Social, cosa que també ofereix avantatges a
l’hora de jubilar-se. Els metges compten amb Mutual Mèdica.

2016

La mutualitat dels metges
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L’alternativa al RETA i la jubilació del metge. Avantatges
Les prestacions de la mutualitat són totalment compatibles amb la pensió
del Règim General de la Seguretat Social, tot i que el metge estigui a
màxims en la seva pensió pública, cosa que no passa amb el Règim
Especial de Treballadors Autònoms (RETA) de la Seguretat Social. Així
doncs, optar per l’alternativa al RETA que representa Mutual Mèdica vol dir
sumar un capital a la teva pensió pública en el futur.
Si exerceixes la doble activitat (pública i privada) i només et jubiles de
l’exercici de l’activitat per compte d’altri, podràs continuar la teva activitat
per compte propi i cobraràs el 100 % de la pensió de jubilació.
2- Sistema de pensions d’empresa de capitalització individual. Empresa
El sistema basat en les aportacions de l’empresa a plans de pensions o
assegurances de jubilació per als seus treballadors és de capitalització
individual i forma part de l’anomenat segon pilar. En alguns països és
obligatori i fins i tot és el pilar fonamental sobre el qual descansa la jubilació
i les pensions de la majoria de la població, com és el cas d’Holanda i
Dinamarca. No obstant això, a Espanya és opcional i està molt poc estès.
El País Basc és l’única comunitat autònoma que ho està potenciant. A la
resta del país, té una presència nul·la o és molt incipient, tot i que es tracta
d’un sistema compatible amb el primer pilar, el sistema de repartiment, el
de més implantació a Espanya.
També en aquest cas les mutualitats de previsió social podrien jugar un
paper interessant si s’apostés per una via intermèdia, de convivència
entre el model de repartiment i el de capitalització sota la responsabilitat
de les empreses. La tasca de les mutualitats hauria de consensuarse amb l’administració pública i el sector empresarial, tot i que també
podrien entrar en joc altres agents asseguradors que formen part del
sistema financer. L’avantatge de les mutualitats de previsió social és la
seva especialització en determinats col·lectius professionals i el fet de ser
entitats sense ànim de lucre que reverteixen els seus beneficis en millors
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cobertures i serveis, basant-se en una política d’inversions prudent i
solvent que prioritza la seguretat a la rendibilitat.
Mutual Mèdica dona exemple i ofereix gratuïtament una assegurança de
jubilació a tots els seus treballadors, i fomenta alhora l’estalvi privat.
3- Sistema de pensions individual privat. Persona
El tercer pilar està format pel sistema de pensions basat en l’estalvi
individual. Es tracta d’un sistema voluntari de capitalització. Consisteix en
el fet que cada particular contracti plans de pensions, assegurances de
jubilació o plans de previsió assegurats a títol personal amb l’entitat financera
que més li convenci amb l’objectiu d’estalviar per al futur, quan arribi la
jubilació. El capital obtingut dependrà de la quantitat de les aportacions fetes
i del període de temps durant el qual s’hagin dut a terme. Evidentment, les
mutualitats de previsió social tenen molt a aportar en aquest pilar com a
complement a la pensió pública.
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SAPS QUANT DISMINUIRAN ELS TEUS INGRESSOS QUAN
ET JUBILIS?
Un metge pot perdre fins a un 60 % del poder adquisitiu que té durant la
seva vida laboral activa en jubilar-se.
Tu pots canviar-ho. Si actues, podràs minimitzar-ne l’impacte.
T’ho demostrarem amb la següent comparativa. Hem pres com a
exemple un metge que exerceix activitat pública, un altre que exerceix
per compte propi i un tercer amb doble exercici (compte propi i d’altri).
• Suposem uns ingressos de 4.000 € mensuals de
mitjana per a un metge que treballa al sector públic i fa
guàrdies.
• Suposem uns ingressos de 3.000 € mensuals a la
consulta privada.
• Suposem que el metge, tant si treballa per compte
d’altri com per compte propi, que utilitza el sistema
+ RETA està cotitzant a màxims al Règim General i
al RETA i durant el temps establert per la legislació
vigent.
• Suposem que el metge, que treballa per compte propi
i utilitza el sistema alternatiu al RETA, tenia contractat un
pla de jubilació privat per un capital de 300.000 € a Mutual
Mèdica.
Cal tenir en compte que, durant el seu cicle vital i professional, el
metge passa per diferents moments laborals, amb la qual cosa
les tres situacions poden formar part de la teva vida en algun
moment de la teva trajectòria laboral.
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Opcions de sistemes de previsió social
• Situació dels metges que realitzen activitat pública (treball per compte d’altri)
– Cotitzen al Règim de la Seguretat Social (RGSS) i reben la pensió de jubilació d’acord amb la seva cotització, amb el límit de la pensió màxima
establert legalment.

COMPTE
D’ALTRI

RETA

• Situació dels metges que realitzen activitat privada únicament (treball per compte propi).
Tenen dues opcions:
– Cotitzen al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i reben la
pensió de jubilació d’acord amb la seva cotització.

COMPLEMENTÀRIA

MUTUAL
MÈDICA

COMPTE
PROPI

MUTUAL
MÈDICA

ALTERNATIVA
MEL

• Situació dels metges que realitzen la doble activitat pública i privada (treball per compte
d’altri i per compte propi). Tenen dues opcions:

– Cotització al RGSS i a la mutualitat alternativa. Reben la pensió de jubilació
de la Seguretat Social, segons la seva base de cotització, i reben la renda
de jubilació, segons el que hagin aportat a la mutualitat alternativa (Mutual
Mèdica). Totes dues pensions són totalment compatibles sense límit màxim.

MUTUAL
MÈDICA

COMPLEMENTÀRIA

– Utilitzen Mutual Mèdica com la seva mutualitat alternativa al RETA i reben
la renda de jubilació segons el que hagin aportat a la mutualitat alternativa.

– Cotització doble a la Seguretat Social (RGSS + RETA). Reben la pensió de
jubilació fins al màxim establert per llei.

RGSS

COMPTE D’ALTRI
+
COMPTE PROPI

RGSS
+
RETA

MUTUAL
MÈDICA

COMPLEMENTÀRIA

RGSS
+
MUTUAL MÈDICA
ALTERNATIVA
MEL

RGSS: Règim General de la Seguretat Social
RETA: Règim Especial per a Treballadors Autònoms

La mutualitat dels metges
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Si només treballes en l’activitat pública…

• Situació dels metges que realitzen activitat pública (treball per compte d’altri)
– Cotitzen al Règim General de la Seguretat Social (RGSS) i reben la pensió
de jubilació d’acord amb la seva cotització, amb el límit de la pensió màxima establert legalment.

COMPTE
D’ALTRI

RGSS

MUTUAL
MÈDICA

COMPLEMENTÀRIA

Dr. Pau Muntaner:
“Tot per la família i la feina”

Edat:
47 anys
Localització:
Barcelona
Ocupació:
Medicina Familiar (CAP)

Metge que treballa al sector públic
(hospital / centres d’atenció / etc.)

-33,5 %

Ingressos bruts
Pensió màxima (14 pagues)
Pèrdua de valor adquisitiu
Pèrdua de poder adquisitiu

Mensual
4.000 €
(*) 2.659,41€
-1.340,59 €
-33,5 %

* Pensió màxima de jubilació per al 2019.

La mutualitat dels metges
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Si només treballes per compte propi...
RETA

• Situació dels metges que realitzen activitat privada únicament (treball per compte propi).
Tenen dues opcions:
– Cotitzen al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) i reben la
pensió de jubilació d’acord amb la seva cotització.

COMPTE
PROPI

MUTUAL
MÈDICA

COMPLEMENTÀRIA

MUTUAL
MÈDICA

ALTERNATIVA
MEL

– Utilitzen Mutual Mèdica com la seva mutualitat alternativa al RETA i reben
la renda de jubilació segons el que hagin aportat a la mutualitat alternativa.

Metge en exercici privat
Sistema RETA

Dra. Alba García:
“Carpe Diem”

Ingressos bruts
Pensió màxima (14 pagues)
Pèrdua de valor adquisitiu
Pèrdua de poder adquisitiu

Mensual
3.000,00 €
(*) 2.659,41 €
-340 €
-11,3 %

-11,3 %

* Pensió màxima de jubilació per al 2019.

Edat:
29 anys
Localització:
Madrid
Ocupació:
ha fet la residència (especialitat
Pediatria), però no ha aconseguit
plaça d’adjunta. Ha obert
consulta privada i treballa per
compte propi.

Mutual Mèdica (alternativa al RETA)

Ingressos bruts
Pensió / Jubilació
(rendes a 10 anys) 14 pagues
Pèrdua de valor adquisitiu
Pèrdua de poder adquisitiu

Mensual
3.000,00 €
(**) 2.357,14 €
-642,86 €
-21 %

-21 %

** Pensió calculada a partir del supòsit de contractació d’una assegurança
de jubilació de 300.000 € de capital, segons els requisits plantejats
anteriorment.

La mutualitat dels metges
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Si exerceixes la doble activitat
(pública i privada)…

RGSS
+
RETA

• Situació dels metges que realitzen la doble activitat pública i privada (treball per compte
d’altri i per compte propi). Tenen dues opcions:
– Cotització doble a la Seguretat Social (RGSS + RETA). Reben la pensió de
jubilació fins al màxim establert per llei.
– Cotització al RGSS i a la mutualitat alternativa. Reben la pensió de jubilació de la Seguretat Social, segons la seva base de cotització, i reben la
renda de jubilació, segons el que hagin aportat a la mutualitat alternativa
(Mutual Mèdica). Les dues pensions són totalment compatibles.

COMPTE D’ALTRI
+
COMPTE PROPI

“Aventura i rigor”

Edat:
40 anys
Localització:
València
Ocupació:
cirurgià (pública i privada)

MUTUAL
MÈDICA

COMPLEMENTÀRIA

RGSS
+
MUTUAL MÈDICA
ALTERNATIVA
MEL

Metge que exerceix en tots dos sectors
Metge RGSS + RETA

Dr. Ferran Molins:

19

Mensual

Ingressos bruts
7.000,00 €
Pensió màxima (14 pagues)
(*) 2.659,41 €
Pèrdua de valor adquisitiu
-4.340,59 €
Pèrdua de poder adquisitiu
-62 %

-62 %

* Pensió màxima de jubilació per al 2019.

Metge RGSS + MM

Mensual

Ingressos bruts
7.000,00 €
Pensió / Jubilació
(*) 5.016,55 €
(rendes a 10 anys) 14 pagues
Pèrdua de valor adquisitiu
-1.983,45 €
Pèrdua de poder adquisitiu
-28,3 %

-28,3 %

* Pensió màxima de jubilació per al 2019, més la pensió calculada sobre
la base del supòsit de contractació d’una assegurança de jubilació de
300.000 € de capital, segons l’exemple plantejat.

La mutualitat dels metges
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La jubilació del metge en cites i xifres

“

”

A quina edat començaràs a preocupar-te per la teva jubilació?

1

CITA

Dr. Nolasc Acarín, president honorífic de Mutual Mèdica

Els homes comencen a preocupar-se per la jubilació al voltant dels 47 anys;
les dones metgesses comencen a estalviar als 45 anys. En el moment de jubilar-se, observem un comportament molt similar al moment de la contractació,
és a dir, les dones es jubilen tres anys abans (amb 66 anys) que els homes,
que ho fan als 69 anys.

“

”

A qui confies la teva jubilació?

”

Dr. Vicente Matas, vocal de Metges d’Atenció Primària de l’Organització
Mèdica Col·legial

Inverteixes prou com per comptar amb els ingressos
desitjats quan arribi el moment?

3

A Mutual Mèdica, la mitjana de renda mensual contractada per a la jubilació
és de 325 €/mes, xifra que està molt lluny de la quantitat recomanada per la
mutualitat dels metges, que és de 1.000 €/mes.
L’estalvi destinat a la jubilació és de 1.400 € a l’any.

Els metges som capaços d’aventurar-nos en projectes de gran envergadura, però en canvi no som capaços d’atendre i considerar les coses més
mundanes i quotidianes per a les nostres circumstàncies vitals. I això serveix
tant per als més joves com per als més grans
Dr. Miguel Ángel Sánchez Chillón, president del Col·legi Oficial de Metges
de Madrid

Durant la seva vida laboral, els metges tenen moltíssimes preocupacions (professionals, científiques, laborals, formatives...). La família i la
nòmina no acostumen a estar entre les primeres; les jornades són interminables; durant les festes, massa guàrdies. Desconnectar de la feina és molt
i molt complicat. Tot això fa que no tinguin massa clars alguns conceptes
que són claus a l’hora d’arribar a la jubilació: sou brut, retenció de l’IRPF,
cotització a la Seguretat Social, base màxima de cotització, sou net...
Doncs bé, quan es jubilin, poden trobar-se amb sorpreses desagradables, i
la primera és que la seva pensió no serà ni de bon tros semblant al sou que
percebien

CITA

“

Cal prendre les regnes de la nostra jubilació i responsabilitzar-nos del
nostre futur. En temps d’austeritat, els metges joves s’han de comprometre
amb el seu futur i assumir el protagonisme de l’estalvi per a la jubilació abans
que sigui massa tard. Qui no ho vulgui preveure no podrà mantenir el nivell
de vida que va tenir durant la seva vida professional

2

CITA
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Quan els metges pensen a estalviar per a la seva jubilació, s’assessoren
en primer lloc a la seva entitat financera de confiança. Els col·legis de
metges són els segons a ser requerits pels metges que busquen preveure el seu futur. No obstant això, entre els metges més joves, de 35 a 40
anys, la recerca a Internet s’equipara amb sol·licitar informació a la seva
entitat financera.
La mutualitat dels metges
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“

“

El metge jove no preveu la seva jubilació, pensa que li queda temps.
El metge de mitjana edat no es para a pensar en el que li passarà després,
viu la retribució del moment i no s’adona de la diferència que representarà la
jubilació i que no podrà mantenir el seu nivell adquisitiu actual. Cal insistir-hi
molt perquè s’adonin d’aquesta diferència. Al principi de la seva trajectòria
professional potser és veritat que els metges no disposen d’una retribució
econòmica molt alta com per dedicar part d’aquests diners a estalviar per a la
jubilació, però, quan acaba la residència i, a poc a poc, els ingressos són més
concordes amb la seva professió, hauria de començar a dedicar una quantitat, per petita que sigui, per al futur

La veritat és que el metge es dedica als seus pacients, no té temps
de pensar en el seu futur. Per això, és bo que professionals preparats, com
són els tècnics de Mutual Mèdica, ens assessorin i ens ajudin a prendre
aquest tipus de decisions fonamentals per assegurar una vellesa econòmicament viable. Els tècnics ens consciencien de la importància de tenir una
prestació de jubilació complementària a la de la Seguretat Social

4

Estàs pensant en la teva jubilació?
Més del 60 % dels enquestats diuen que es preocupen per la seva jubilació.
Observem certa diferència entre homes i dones; aquestes últimes demostren
un interès més gran (69 %) per tenir la jubilació assegurada.

”

Dr. Josep Vilaplana Birba, president del Col·legi Oficial de Metges de Girona

6

Com prefereixes cobrir la teva jubilació?
Un 75 % dels metges té contractat un pla de pensions; un 10 %, una
assegurança de jubilació; i entre un 4 % i un 5 % diu que té contractades
altres fórmules d’estalvi. El 10 % restant no està interessat en aquest
tipus de cobertura.
Un terç dels enquestats considera important que l’assegurança sigui deduïble, mentre que un altre terç busca assegurances que puguin ser rescatades en algun moment de la vida. Finalment, un altre terç valora més
el tipus de rendibilitat que ofereix l’assegurança enfront de la rescatabilitat
o la deducció impositiva.

“

Els metges cada dia estan més ben informats amb relació a les seves
diferents assegurances, ja siguin de vida, dependència o jubilació. No
obstant això, tots els esforços són pocs per informar i donar a conèixer els
canvis normatius que es van produint. Els metges més joves, sobretot, són
els que més necessitat tenen de coneixement i informació perquè puguin
planificar un futur segur per a ells i les seves famílies

”

CITA

Dr. Ismael Sánchez Hernández, president del Col·legi Oficial de Metges
de Terol

CITA

”

Dr. Carlos R. Arjona, president del Col·legi Oficial de Metges de Càceres

23

5

CITA
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Ets conscient de la importància de preveure uns ingressos
per al dia de demà?
Un 82 % dels mutualistes tenen contractada una prestació de jubilació
—més de 50.000—. Fa menys d’una dècada aquest percentatge no arribava al 70 %, cosa que prova la consciència que va assolint el metge sobre la
necessitat de contractar sistemes complementaris.

Els resultats corresponen a una enquesta realitzada per Mutual Mèdica als seus metges mutualistes

La mutualitat dels metges
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Quin és el moment ideal per començar
a preparar la teva jubilació?

100.000
80.000

30

35

40

45

50

Quantitat a aportar per un capital
desitjat de 100.000 € als 70 anys
Quantitat a aportar per un capital
desitjat de 180.000 € als 70 anys

€/mes
1.200

400
300
200

285,66 €
221,70 € 158,70 €
175,48 € 123,16 €
97,46 €

378,29 €
210,15 €

60

1.264,20 €
702,33 €
765,69 €
425,38 €

1.000
600

55

14.238,23 €

Edat
inici estalvi

23.508,21 €

10.000

34.528,57 €

20.000

47.585,21 €

40.000

Capital obtingut
als 70 anys
per una aportació
de 100 € /mes
63.010,68 €

60.000

81.191,54 €

En el següent gràfic comparatiu per edats d’inici de l’estalvi, et mostrem
com invertir en la teva jubilació des de jove et dona més capital per una
aportació mensual inferior.
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A quina edat començaràs a actuar?

102.577,00 €

El millor moment per començar a estalviar per a la jubilació és tan aviat
com puguis un cop que comencis a treballar i tinguis el primer sou.
Tanmateix, aconsellem no anar més enllà dels 35 anys.

ARA ÉS EL MOMENT
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521,30 €
289,61 €

100
Edat
inici estalvi

30

35

40

45

50

55

60

* Des de Mutual Mèdica recomanem arribar als 1.000 €/mes de renda amb les nostres Assegurances de Jubilació.
Per aconseguir-ho, hauries de fer aquestes aportacions a aquestes edats. Però sempre cal tenir en compte que
pots adaptar les aportacions a la butxaca segons el moment i aportar menys als 30 anys i més als 45.

La mutualitat dels metges
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T’ajudem a planificar la teva jubilació
Què cal fer a cada moment per a la teva jubilació. Per a metges de totes
les edats.
La jubilació et queda lluny?
Mai és massa aviat per començar a pensar en la teva jubilació.
Començar a estalviar de jove permet que aquests diners treballin i creixin
durant molt de temps.
Encara que al principi de la teva trajectòria laboral no puguis fer grans
aportacions, l’important és estalviar petites quantitats de manera
regular.
Per exemple, si des dels 25 anys
estalvies 3 € al mes amb Mutual
Mèdica, pots arribar a obtenir un
capital de 7.447 € als 70 anys.
Oi que és més fàcil del que et
pensaves?

La nostra recomanació és començar a estalviar per al futur des del primer
sou o, com a molt tard, a partir dels 35 anys.
Pensa que un metge jubilat pot perdre més d’un 60 % del seu poder
adquisitiu si no ha previst adequadament la seva jubilació complementant
la pensió pública amb cobertures addicionals.
Al Portal de la Jubilació del Metge de Mutual Mèdica,
www.jubilaciondelmedico.com, trobaràs una eina ideal per fer una
projecció de com serà la teva jubilació, incloent-hi recomanacions perquè
puguis millorar la teva situació futura si el resultat actual no s’ajusta als
teus desitjos.
Imagina la teva jubilació
amb el simulador:

Edat:
		35 anys
Jubilació als: 		 67 anys
Cobrament de les rendes durant: 15 anys

Activitat per
compte d’altri
(Règim General)
Present

Ingressos anuals en actiu:
50.000 €
Percentatge d’ingressos
desitjats respecte
als ingressats en actiu:
80 %

Objectiu

Ingressos anuals
desitjats en la jubilació
40.000 €

Recursos

Resultat*
3.333 €/mes

202,62
€/mes

Aportació
a Mutual Mèdica

Aconseguiràs el que
has imaginat si fas
l’aportació que et
recomanem

* Has de tenir en compte que s’inclou en
aquest càlcul la pensió pública de l’Estat

La mutualitat dels metges
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Has començat a preocupar-te per la teva jubilació?
Encara ets a temps de preparar el teu futur.
Com més aviat comencis a estalviar per al futur, menys hauràs d’aportar i
més capital obtindràs quan et jubilis.
T’aconsellem que vagis adequant el teu estalvi als teus ingressos i que, a
mesura que aquests augmentin, es reflecteixi també en un increment del
que guardes i inverteixes per al teu futur. Sabem que també han crescut
les teves responsabilitats. Deixa que entre les teves despeses habituals
es trobi la jubilació. Encara ets a temps de preparar un futur adequat als
teus desitjos.
Vegem un exemple de com et pot ajudar el simulador de la teva jubilació
que trobaràs al Portal de la Jubilació del Metge de Mutual Mèdica,
www.jubilaciondelmedico.com

ARA ÉS EL MOMENT
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Planifica la teva jubilació amb el simulador:

Activitat per
compte propi +
Present

Ingressos anuals en actiu:
80.000 €
Percentatge desitjat
a la jubilació:
60 %
Patrimoni acumulat:
60.000 €
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Edat:
		45 anys
Jubilació als: 		 67 anys
Cobrament de les rendes durant: 15 anys

Activitat per
compte d’altri
Objectiu

Ingressos anuals
desitjats a la jubilació
48.000 €

Resultat*
4.000 €/mes

Recursos
Optant per
Mutual Mèdica
- Alternativa
a Autònoms

327,70
€/mes

Aportació
a Mutual Mèdica
Cotitzant al RETA
i Mutual Mèdica
complementària

Aconseguiràs el que
has imaginat si fas
l’aportació que et
recomanem

571,76
€/mes

Aportació
a Mutual Mèdica
* Has de tenir en compte que s’inclou en
aquest càlcul la pensió pública de l’Estat
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Estàs a punt de jubilar-te?
Apropa’t a la jubilació que desitges sense riscos.
Tot i que et faltin pocs anys per a la jubilació, encara pots fer alguna cosa
per complementar la teva pensió i apropar-te al màxim als ingressos que
vols tenir quan et jubilis.
Com et queda poc per jubilar-te, el millor serà minimitzar el risc de les
teves inversions, alhora que incrementes les aportacions al màxim,
la qual cosa és possible si tenim en compte que en aquestes
edats normalment s’han superat responsabilitats com les del
manteniment i educació dels fills, l’adquisició d’habitatge...
Què diu www.jubilaciondelmedico.com quan un metge
al qual li falta poc per jubilar-se fa un càlcul de la seva
jubilació per conèixer quina ha de ser la seva preparació a
hores d’ara? Ho pots consultar fàcilment al simulador de
jubilació.

La mutualitat dels metges
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Estàs gaudint de la jubilació?

Però continuo exercint de metge a la privada…

És la xifra que esperaves? Segueix planificant la teva situació financera.

Si vols continuar exercint l’activitat privada per compte propi un cop jubilat i
seguir fent aportacions, és possible realitzar una ampliació del contracte de
l’assegurança de jubilació. A més, pots cobrar el 100 % de la teva pensió
de jubilació i estar donat d’alta en l’alternativa al RETA pel teu treball per
compte propi.

Si ja estàs jubilat, pots seguir estalviant per a més endavant. Mutual
Mèdica t’acompanya en tots els moments de la vida i té una solució
asseguradora per a cada necessitat en la trajectòria vital del metge.
Ja veus que la jubilació no vol dir que hagis d’oblidar-te de la teva
planificació financera; al contrari, en reduir els ingressos, resulta
fonamental pensar en el present i el futur pròxim. Mutual Mèdica t’ofereix
assegurances d’inversió diàries i úniques per fer créixer el capital estalviat
fins al moment.

33

També pots sol·licitar el cobrament anticipat, tot i que l’assegurança no
hagi arribat a venciment, sempre que t’hagis jubilat i hagis deixat l’activitat
per compte propi.
De totes maneres, independentment de si continues treballant com a
metge o no, recorda que amb la teva mutualitat pots seguir estalviant per a
més endavant. Molts ja ho han fet a www.jubilaciondelmedico.com.

La mutualitat dels metges
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I a nivell fiscal?
Si fas una planificació fiscal òptima, la tributació pot ser mínima i molt
beneficiosa per als teus interessos.
“Estic treballant”
A Mutual Mèdica, l’estalvi per a la jubilació desgrava a
l’IRPF.
Funciona diferent en funció de si el metge utilitza o no la
mutualitat com a alternativa a autònoms. En cas afirmatiu,
les aportacions realitzades es poden desgravar com a
despesa deduïble de l’activitat. En canvi, en el cas que l’entitat no sigui la
teva alternativa al RETA, tant si fas activitat per compte propi com si no,
però estàs adscrit al RETA, et podràs desgravar les aportacions satisfetes
com a reducció a la base imposable. Qualsevol de les dues opcions
permet que disminueixis la teva tributació.
“Estic a punt de jubilar-me”
Les assegurances de jubilació que tens contractades amb
la mutualitat dels metges es poden cobrar en el moment
de la jubilació o bé, si així ho desitges, pots mantenir la
vigència del contracte fins a la data de venciment, fins que
facis com a màxim 70 anys.
El cobrament d’aquestes prestacions de jubilació té unes implicacions
fiscals en funció del tractament fiscal previ que s’ha fet sobre les
aportacions realitzades. Si te les has desgravat en el seu moment,
la prestació que Mutual Mèdica et pagarà tributarà com a rendiment
del treball; en cas contrari, si no te les has desgravat anteriorment,
el tractament fiscal tindrà la consideració de rendiments del capital
mobiliari.

“Estic gaudint de la jubilació”
Si ja estàs jubilat, pots seguir estalviant, aportant per
a més endavant en la teva jubilació a Mutual Mèdica i
desgravar-te aquestes aportacions, de les quals podràs
beneficiar-te després en la teva etapa de jubilat.

Vols cobrar en forma de rendes o de capital?
Implicacions fiscals
• Mutual Mèdica et deixa triar entre dues modalitats de cobrament:
en forma de renda (per mensualitats, fraccionant el cobrament) o de
capital (en un únic pagament). Aquesta decisió pot tenir implicacions
fiscals, amb la qual cosa has de disposar de tota la informació per
poder triar l’opció que millor s’adapti a la teva situació.

• Una qüestió que cal tenir molt en compte és que, en el cas
de les aportacions fetes a plans d’estalvi i jubilació o plans de
pensions anteriors a l’any 2007, si es cobren en forma de capital
pot haver-hi una reducció de fins al 40 % de l’import i, per tant,
només es tributarà pel 60 % restant del capital, la qual cosa fa molt
recomanable aplicar aquest avantatge.

• Així mateix, s’ha previst un període de transició per a les
contingències esdevingudes entre el 2011 i el 2014, amb un termini
de fins a vuit exercicis des de la data de la jubilació per rescatar
amb aquest benefici fiscal de reducció del 40 %. Per exemple, per
als casos en què la contingència s’hagi produït el 2011, es pot
aplicar la reducció, si es cobra en forma de capital, abans del 31 de
desembre de 2019; més endavant, ja no seria possible perquè se
superen els vuit exercicis que estableix la normativa.

La mutualitat dels metges
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FAQs – Preguntes freqüents
A partir de quan puc cobrar la meva Assegurança de Jubilació?

Què passa si em jubilo però continuo treballant?

Totes les assegurances de jubilació es poden començar a cobrar des
del moment de la jubilació. No obstant això, la normativa estableix uns
supòsits de liquiditat o cobrament excepcionals com són els següents:
en cas d’incapacitat absoluta, per una malaltia greu i quan s’està en una
situació d’atur de llarga durada.
A més, pots mantenir l’Assegurança de Jubilació fins als 70 anys.

Molts metges jubilats del Règim General de la Seguretat Social
compatibilitzen a dia d’avui el cobrament del 100 % de la seva pensió
amb l’exercici per compte propi de l’activitat d’assistència mèdica utilitzant
Mutual Mèdica com a alternativa al RETA. Es tracta d’un avantatge més
del caràcter privat de la cobertura que ofereix la mutualitat dels metges
(a més de no sumar-se al límit màxim de pensió pública a cobrar).
Així, un cop assolida la condició de pensionista, els metges poden
seguir fent aportacions a les assegurances de Mutual Mèdica per cobrir
les contingències de jubilació, mort, invalidesa i dependència, que són
desgravables a l’IRPF amb els mateixos límits i condicions que les
aportacions a plans de pensions i plans de previsió social assegurats
(PPA).

Si decideixo cobrar l’Assegurança de Jubilació als 65 anys per no exercir cap
activitat per compte propi, cobraré el capital garantit dels 70?
No. L’Assegurança de Jubilació és una assegurança de capitalització,
de manera que el capital calculat als 70 anys està basat en la premissa
d’haver fet aportacions fins a aquesta mateixa edat. Si vols percebre la
teva Assegurança de Jubilació a partir dels 65 anys, el càlcul del capital
garantit s’efectuarà basant-se en les aportacions fetes fins a aquesta
edat en concret.
De quines maneres puc cobrar l’Assegurança de Jubilació?
Les Assegurances de Jubilació de Mutual Mèdica es poden cobrar en
forma de capital, en forma de renda o una combinació de totes dues.
Tot i així, l’edat màxima establerta per cobrar la renda són els 90 anys.
En cas de morir un cop hagi començat a cobrar la prestació, què passa? La
cobren els meus beneficiaris?
En el supòsit de cobrar l’Assegurança de Jubilació en forma de renda
i de produir-se la defunció del mutualista, els beneficiaris continuaran
cobrant la prestació durant la part de temps que restava i repartida entre
cadascun dels beneficiaris designats.
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Cobrim les necessitats asseguradores
del metge des del 1920
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Confiança mútua

Mutualistes

62.025

Nombre
de mutualistes

183 %

21

Pagat
en prestacions

1.038

Ràtio
solvència

Mutualistes amb Jubilació
Mutualistes amb Assegurança
Metge en Exercici Lliure (MEL)
57.909

60.000
49.506

55.000

25.000
20.000
15.000
10.000

34.414
32.936
27.013

34.931

Valladolid

31.830

19.137
17.281
17.397 17.588
15.213
16.113
14.522
11.228
12.942
9.322

Saragossa

Barcelona

25.383

25.786
22.401

Bilbao

Vigo

21.510 22.262

23.012 23.902

24.781

Madrid

València
Illes Balears

Múrcia
Sevilla

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

5.000
0

Cantàbria

Santiago
de Compostel·la

38.540

36.473

35.000
30.000

46.863
42.817

38.690

Actiu

milions €

Les nostres oficines

A Coruña

41.358

40.000

milions €

50.976

43.606

45.000

62.025

53.425

46.030

50.000

2007
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Jerez
de la Frontera

Màlaga

Santa Cruz
de Tenerife
Las Palmas

A 31 de desembre de 2018.
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