Assegurança
d’embarcacions

Per què confiar en AXA?
Gràcies per ajudar-nos a
salvar vides.
Des de la Fundació AXA, juntament amb Ponle
Freno, treballem en l’àmbit de la seguretat viària;
així mateix, amb Constantes
y Vitales, impulsem la
prevenció i la recerca
mèdica.

A AXA posem a la teva disposició una àmplia gamma de solucions
asseguradores i d’inversió adaptades a totes les teves necessitats
personals i professionals.
Automòbil

Reticar

Moto

Protecció Jurídica

Salut

Autònoms i
Professionals

Llar i Comunitats

El premi a la teva confiança.
Club AXAVIP, una infinitat de descomptes i beneficis
en més de 100 marques de la teva confiança que
t’ajudaran a estalviar i et faran la vida més fàcil.

Vida i Accidents

Embarcacions
d’esbarjo

Estalvi, Pensions i
Inversió

Caça

Assistència en Viatges
Empreses
Comerços i Oficines

Viatges

Gasolina

Compres

Oci

Tu
decideixes
el teu horitzó

Pesca
Bicicleta
Decessos
Ciberprotecció

Entra a axavip.es i sol·licita l’alta gratis.
Molt més que un
club d’avantatges

Amb l’app gratuïta My AXA podràs accedir a multitud de
serveis les 24 hores del dia.
Entra a axa.es i descarrega’t My AXA App.

www.axa.es
Els termes que expressa aquest document estan supeditats a les condicions
generals i particulars que s’apliquin a aquestes assegurances, i també a la
modalitat d’assegurança que es contracti.
AXA Seguros. Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid
Cobertura atorgada per AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
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Els teus serveis digitals d’AXA, al
palmell de la mà

Navega amb tota la
tranquil·litat

Adapta-la
com vulguis

Tens una embarcació de motor, una pneumàtica o un
veler? Siguin quines siguin les característiques de la
teva embarcació, necessites una protecció a mida.

Completa la teva
assegurança bàsica
amb aquests packs:

L’assegurança d’embarcacions d’AXA és tan flexible i
modular que pots contractar només les cobertures
que realment necessites.

Sabem què pot passar, per això
t’oferim àmplies cobertures
• Què passa si el teu vaixell s’enfonsa al port?
Ens n’encarreguem de la remoció, perquè no et
preocupis de res.

Per a la teva
embarcació
Per a quan
navegues
Les clàusules angleses IYC.
L’assistència en viatge:
remolquem la teva
embarcació al mar i rescatem
les persones.

La pèrdua total.
La responsabilitat civil
voluntària, fins i tot quan
estiguis a terra.
La protecció jurídica.
Els danys parcials, inclosos
els teus efectes personals i
accessoris.

• Què passa si una tempesta fa malbé el buc? Ens
ocupem de deixar-lo com si no hagués passat res.
• Què passa si et roben les pertinences? Res,
perquè també indemnitzem les pertinences
declarades.
Ens n’ocupem, perquè la teva única
preocupació sigui navegar.

Demana informació
al teu Mediador
d’Assegurances

Per a quan no
navegues

Per a la teva
tranquil·litat

La remoció de restes, si
s’enfonsa al port.

Els accidents dels ocupants.

El robatori.

Els accidents de la tripulació.

Els riscos extraordinaris,
com els que ocasiona una
tempesta.

Els termes expressats en aquest document estan supeditats
a les condicions generals i particulars aplicables a aquestes
assegurances, així com a la modalitat d’assegurança contractada.

