Dues opcions adaptades a tu
A AXA posem a la teva disposició la gamma
d'assegurances d'hospitalització per ajudar-te
a mantenir el teu nivell de vida quan estiguis
hospitalitzat i no puguis dur a terme la teva
activitat.
A més, et permeten afegir-hi serveis preventius
perquè puguis portar una vida saludable.

Assegurances d'hospitalització
A AXA reinventem les assegurances i posem a la teva
disposició una àmplia gamma de solucions asseguradores i
d'inversió adaptades a totes les teves necessitats personals
i professionals.

Conserva el teu nivell de vida
en cas d'hospitalització
i tingues cura de la teva salut

Automòbil
Moto
Salut
Llar i Comunitats
Vida i Accidents

Sol·licita més informació al
teu mediador d'assegurances
o a www.axa.es.

Estalvi, Pensions i Inversió
Assistència en Viatges
Empreses i Comerços
Protecció Jurídica
Autònoms i Professionals
Embarcacions d'Esbarjo
Caça
Pesca
Bicicleta
Mod. 220004418

Decessos
Ciberprotecció

La Fundació AXA i La Sexta s'han
unit per potenciar la prevenció i la
recerca mèdica. Treballem avui per
la salut del futur.

T'agradaria estalviar en les compres,
viatges, benzina, moments d'oci...?

www.axa.es
Els termes expressats en aquest document estan supeditats a les condicions
generals i especials aplicables a aquestes assegurances i a la modalitat
d'assegurança contractada.
AXA Seguros e Inversiones
Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid.

Et mereixes ser soci del club d'avantatges AXAVIP.
Hi trobaràs descomptes en prop de cent marques
prestigioses i nombrosos serveis.
Entra a www.axavip.es i sol·licita l'alta gratis.
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Hospitalització

Hospitalización & Prevención

Perquè la teva economia
no se'n ressenti

Per gaudir d'una vida saludable

Què cobreix?

L'assegurança Hospitalización & Prevención, a
més d'oferir totes les cobertures de l'assegurança
d'hospitalització, suma avantatges preventius perquè
puguis tenir cura de la teva salut gràcies a un ampli
quadre mèdic i de benestar i orientació professional a
distància, a què podràs accedir per mitjà d'AXA Health
Keeper.

A més de les cobertures d'hospitalització,
disposaràs de:

Una intervenció quirúrgica o hospitalització inesperada
origina despeses extraordinàries, com ara ajuts
domèstics, cangurs, desplaçaments, medicació
domiciliària, cures de repòs, etc.
El subsidi per hospitalització t'ajuda a fer-te càrrec
d'aquests imprevistos perquè la teva estada al centre
hospitalari sigui tan agradable com sigui possible i la
teva economia no ho noti.

Què cobreix?
Indemnització diària en cas de ser
hospitalitzat a Espanya a conseqüència
d'un accident o malaltia.
Doble indemnització en cas
d'hospitalització a UVI.
Dret a indemnització a partir del primer
dia d'hospitalització (mínim 1 nit).
Gestió fàcil i àgil, perquè no hauràs de
passar cap reconeixement mèdic per rebre
la indemnització.
AXA es compromet a fer el pagament en
els 40 dies a partir de la recepció de la
declaració del sinistre.
Segona opinió mèdica a distància, per
especialistes mèdics de prestigi mundial
en cas de malaltia greu.
No has de fer cap qüestionari de salut per
a la contractació.

Doble indemnització a partir del 16è
dia. Fins al dia 15, indemnització segons
capital contractat.
Orientació mèdica, pediàtrica,
psicològica, nutricional i d'entrenament
personal telefònica i en línia les 24 hores
del dia.*
Accés a més 34.000 serveis mèdics i
de benestar a tot l'Estat espanyol, amb
descomptes màxims de 60%.*
15.000 punts a l'any (amb una valor de
fins a 300 €) per bescanviar en serveis
de salut i benestar.*
Quatre bons bescanviables per a
determinades situacions, amb accés a
serveis de salut i benestar (50 € per bo
amb un màxim des de 200 € a l'any).*
Nivell Premium a AXA Health Keeper,
la plataforma de prevenció i cura de la
salut.*
Paga només pel que et cal. Accés directe
a especialistes, sense exclusions i sense
període de carència.
* Serveis oferts exclusivament per mitjà d'AXA Health Keeper.

Què és AXA Health Keeper?
És la plataforma de seguiment i millora de la salut
que et premia pels teus hàbits saludables.
Informa-te'n a www.axahealthkeeper.com/
hospitalizacion-prevencion.

