La publicació reconeix la capacitat de crear valor per als seus clients

SegurCaixa Adeslas, escollida per tercer any Millor
Asseguradora per Capital Finance International
q

La revista britànica destaca el seu lideratge en nous productes i serveis

Madrid, 5 d’abril de 2022. SegurCaixa Adeslas, integrada al Grup Mutua i participada per
CaixaBank, ha estat reconeguda per Capital Finance International (cfi.co) com a Millor
Asseguradora d’Espanya 2022. La revista britànica atorga aquesta distinció a la companyia
per tercer any consecutiu, en reconeixement als seus continus esforços per millorar la
satisfacció i el servei al client.
El mitjà financer destaca l’estratègia de la companyia a l’hora de dissenyar i desenvolupar
solucions asseguradores i serveis com Adeslas Salut i Benestar, el centre de salut digital
l’app del qual s’ha situat com a número u en la categoria de Salut a Espanya, i que ja ha
superat els 500.000 usuaris registrats. “La plataforma ajuda els assegurats a assumir un
paper protagonista del seu benestar a través de plans personalitzats orientats a millorar els
resultats de salut”, explica el panel d’experts de cfi.co.
El jurat del premi també ha tingut en compte els bons resultats de la gamma d’assegurances
MyBox, que busquen fidelitzar el client amb assegurances sense augment de prima durant
tres anys. Aquesta estratègia ha permès a la companyia créixer per sobre del mercat en un
context complicat molt marcat encara per la pandèmia.
El president de SegurCaixa Adeslas, Javier Mira, afirma que “el guardó és una mostra que
anem en la bona direcció i que estem en disposició de capturar les oportunitats que sorgeixen
en un panorama cada vegada més complex”. SegurCaixa Adeslas va aconseguir el 2021
uns ingressos per primes de 4.156 milions d’euros, un 4,6% més que l’any anterior. La
companyia lidera l’assegurança de Salut amb una quota del 30%, ocupa el segon lloc a Llar
i encapçala Accidents i Comerç, entre altres rams principals.

SegurCaixa Adeslas és la companyia No Vida líder a Espanya en assegurances de salut. Està
integrada al Grup Mutua Madrileña i participada per CaixaBank. Javier Mira n’és el President Executiu
i Javier Murillo, el Director General.
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