SFADF – MUSSAP
Mussap, com a Mútua d’Assegurances, ja fa anys que col·labora amb el Secretariat de
Federacions i ADF de Catalunya. Tenim una relació que s’ha anat consolidant amb el temps,
degut a les similituds en quant als nostres origens, inquietuds, interessos, entorn social i
implantació en el territori.
Des de Mussap hem anat donant resposta a les vostres peticions asseguradores, creant
productes especials i propis per a les ADF, però també a nivell particular, pels membres i
voluntaris, amb un tracte molt personalitzat, del que molts de vosaltres ja en sou coneixedors.
En virtud d’aquesta voluntat es va signar el Conveni de Col·laboració entre el SFADF i
MUSSAP, el 7 de juny de 2017.
Durant aquest temps ens hem anat interessant en les vostres necessitats i per això ara estem
en disposició d’oferir-vos una àmplia gamma de pòlisses d’assegurances especialment
dissenyades pel vostre col·lectiu: R.C. de Juntes Directives, R.C. i Accidents pels voluntaris
quan fan tasques de protecció civil, formació,..
A més us podem oferir a preus molt competitius, assegurances, com a particulars (pels
membres i voluntaris), de tots els rams en els que treballem : Autos, Llar, Comerç, Comunitats,
Lloguer protegit, Pime, R.C., Accidents, Agropecuària, bicicletes, mascotes, embarcacions, ….
I ara també volem donar un pas més enllà en aquest projecte col·laboratiu. Mussap vol
reconèixer la vostra tasca voluntària en favor de la nostra terra i de la nostra gent, i volem que
ho feu amb els millors mitjans i condicions possibles. Per això i com som coneixedors de la
vostra necessitat de recursos, volem fer un retorn en forma de donació, a cadascuna de les
ADF, en funció del volum de primes anuals pagades de les pòlisses que tingueu contractades.
Aquestes donacions es percebran cada any, i podran ser utilitzades en serveis o material
(vestimenta, maquinària), que podrà ser comprat als vostres proveïdors habituals, els quals
podran facturar directament a Mussap. També podran ser utiltzades en assegurances de
Mussap.
Cada any, al finalitzar l’exercici comptable (a començaments de març), Mussap facilitarà al
Secretariat el llistat de les ADF que tenen pòlisses amb nosaltres, amb l’import de la donació
que li correspon a cadascuna. El Secretariat es dirigirà a les diferents ADF per a fer-los saber la
quantitat que els correspon. De fet, la intenció de Mussap és posar ja a la vostra disposició les
donacions aconseguides per cada ADF durant l'any 2018.
Per això us animem a fer difusió de la nostra Mútua, perquè Mussap arribi a ser l'asseguradora
de les ADF i dels seus membres i voluntaris. Només heu de contactar amb nosaltres i
identificar-vos com a ADF.
Contacte:

adf@mussap.com
tf. 932956300 centraleta – 935073601 Lluïsa Segador
+34 627306226

Barcelona, febrer 2019.
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