Nota de premsa
L’Assemblea General va aprovar els comptes de 2016 i el Pressupost de
2017 per unanimitat.

Alter Mutua assoleix un índex de solvència de
2,09 per sobre del Capital de Solvència Obligatori
CSO i millora les prestacions dels seus
mutualistes.
El passat 28 de juny l’Assemblea General d’Alter Mútua dels Advocats ‐ mútua alternativa
al Règim Especial del Treballadors Autònoms RETA per a tots els advocats espanyols
que exerceix la seva activitat des de 1840 – va aprovar per unanimitat la gestió, balanç de
situació i compte de resultats corresponents al exercici econòmic de 2016 i pressupost per
2017.

D’esquerra a dreta: Josep‐Fermí Pinyol i Pina Director General , José Felix Alonso‐Cuevillas Sayrol President i Inés
Sanchez de Movellán Torent Secretaria

L’ Assemblea avalà el canvi del Reglament de Prestacions, a fi de millorar, en benefici dels
mutualistes, les que venen rebent, destacant, entre d’altres aspectes, els següents:





Millora dels Subsidis per Incapacitat Transitòria i Incapacitat Professional i
Hospitalària ampliant la indemnització per Paternitat a 30 dies.
Millores en el Subsidi d’Intervencions Quirúrgiques.
Millores en el Subsidi de Despeses Mèdiques.
Renuncia de la Mútua en benefici dels seus Mutualistes al dret unilateral de
cancel lació o modificació de quotes i/o capitals, quan es produeixi un agreujament
individual del risc, per les prestacions d’Assegurança de Vida Temporal Renovable
i Pensió de Viudetat.



Ampliació dels límits de Capital a contractar per l’Assegurança de Vida Temporal
Renovable.

L’Assemblea també va aprovar la proposta de modificació de l’article 25 dels Estatuts,
mantenint l’establert en quant a la Comissió de Control i afegint una nova Comissió d’
Auditoria en compliment del exigit a l’article 529 de la Llei de Societats de Capital.
Finalment s’escolliren tres Mutualistes per a la Comissió de Control i dos més per a formar
part de la Comissió de Prestacions Socials.
El President de la Mútua, Sr. José Félix Alonso‐Cuevillas Sayrol, va confirmar a l’Assemblea,
tal i como es recull a l’Informe sobre la situació financera i de solvència 2016, la plena
adaptació de la Mutua a totes les exigències de Solvència II, tant econòmiques i de capital,
como de govern i de comunicació i transparència.
El President va voler destacar l’excel lent Rati de Solvència Obligatori, a tancament de
2016, del 209% sobre el Capital de Solvència Obligatori CSO , que supera en més de dues
vegades el valor exigit per la Direcció General d’Assegurances . En la mateixa línia la Mútua
va assolir un Rati de Solvència Mínim, al tancament de 2016, del 353% sobre el Capital de
Solvència Mínim CSM , més de tres vegades i mitja sobre el valor exigit pel regulador.
El Director General de la Mutua, Sr. Josep‐Fermí Pinyol i Pina, va voler destacar, entre
d’altres aspectes, la creixent relació diària de la Mútua amb els seus mutualistes i l’alta
valoració del servei prestat, como posen de manifest els més de 300.000 expedients
tramitats durant 2016 pel conjunt de prestacions cobertes.
A proposta de la Junta Directiva es va aprovar destinar l’excedent del exercici a reserves
patrimonials, de forma que s’incrementen els fons propis de la Mutua reforçant, més
encara, la seva solvència.
La Junta Directiva va agrair a tots els assistents la confiança dipositada, comprometent‐se
a seguir treballant per oferir‐los les millors prestacions i el seu compromís amb els valors
mutualistes de solidaritat, cooperació i ajuda recíproca en els que es basa Alter Mútua dels
Advocats.

