Assegurança de
comunitat

A AXA estem reinventant 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.

Per què confiar en AXA?
AXA és, per novè any consecutiu,
la primera marca d’assegurances
del món, segons el rànquing
d’Interbrand 2017.
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Protecció Jurídica

Salut

Autònoms i
Professionals

Llar i Comunitats

Gràcies per ajudar-nos a
salvar vides.
A través de la Fundació AXA, treballem
cada dia per salvar vides en els àmbits de
la seguretat viària, juntament amb Ponle
Freno, i de la salut, impulsant la prevenció i la
investigació mèdica amb
Constantes y Vitales.

Vida i Accidents

Embarcacions
d’esbarjo

Estalvi, Pensions i
Inversió

Caça

Assistència en Viatges
Empreses
Comerços i Oficines

Tranquil·litat per a la
teva comunitat

Tranquil·litat
per a tu i els
teus veïns

Pesca
Bicicleta
Decessos
Ciberprotecció

Què passa si es desprèn un element de la
façana i fa mal a un vianant? Res, perquè
ens encarreguem dels pagaments i dels
advocats.

www.axa.es

Veure el
seguiment
de la reparació.

Entra a axa.es i descarrega My AXA App.

Ens n’ocupem perquè l’única preocupació de la
comunitat sigui viure amb tranquil·litat.

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.
Cobertura atorgada per AXA Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros
AXA Seguros e Inversiones. Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid
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Adjuntar la
documentació
al teu expedient.

Sabem que pot passar, per això
t’oferim cobertures diferencials

Què passa si s’embussen les canonades? Ens
ocupem de solucionar el problema.

Amb l’app gratuïta My AXA podràs fer les 24
hores del dia les gestions següents:
Consultar
l’evolució
del teu sinistre.

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

Què passa si al vostre edifici apareixen
goteres? Res, perquè amb AXA el deixem com
si res no hagués passat.

Els teus serveis digitals d’AXA,
al palmell de la mà

Contactar
mitjançant e-mail
amb el teu tramitador.

Vius en una finca amb pocs veïns o en un bloc
amb diverses escales? Siguin quines siguin les
característiques del vostre edifici, cal una protecció
a mida.

Sol·licita’n informació
al teu Mediador d’Assegurances

Desembús
Segons el capital
contractat, hi inclou
les despeses per
desembussar les
conduccions generals
o comunitàries.

Danys
estètics
Cobreix les despeses
de reparació, fins a
12.000 €, per deixar
l’edifici tal com
estava.

Excés
de consum
d’aigua
Amb diverses
opcions de
contractació.

Una gran assegurança
de comunitat amb
grans novetats

Reparem o
indemnitzem els
danys per pluja, vent,
pedra i neu.

Anem
més enllà

Reparació
d’avaria sense
sinistre

Adapta-la
tu mateix
Completa-la amb
aquests packs:

Per al
vostre
edifici

A AXA estem tan
convençuts del que fem, que
t’ho demostrem amb els
nostres compromisos.

• La responsabilitat civil per l’immoble.
• La responsabilitat civil per contaminació.
• Els danys per aigua comuns.

Per
als
veïns

Xarxa de reparadors AXA Calidad.
No només ens ocupem de localitzar els
professionals per tu, sinó que també reduiràs
el cost de la teva assegurança.
Control de plagues.
Inclou la desinsectació en cas que hi hagi una
plaga de paneroles i/o rosegadors.

Goteres
i filtracions

Localització i reparació
de fuites accidentals
d’aigua.

I a més

• Els danys d’aigua privatius.
• El trencament de vidres privatius.
• La responsabilitat civil de copropietaris.

Compromís d’urgències en menys de 3 h.
Enviem un professional en menys de 3 hores,
si l’incident està cobert en la pòlissa i impedeix
l’accés a la comunitat.
Servei de Defensa del Client.
Si hem fallat en alguna cosa, legalment
tenim el deure de tramitar les teves queixes i
reclamacions en dos mesos. Però, com a client
d’AXA, tindràs resposta com a molt tard en 21
dies.

Per a la
vostra
tranquil·litat

• L’excés de consum d’aigua.
• Els accidents dels empleats.
• Els reparadors AXA Calidad.

• La protecció jurídica.

• La reclamació de morosos.

• La reparació d’avaria sense sinistre.

• El robatori a l’edifici i la substitució de claus i panys.

• El robatori a cohabitants: diners, peces de vestir
i assistència sanitària.

• Assessorament en la conservació i
manteniment de l’edifici (ITE).

• El trencament de vidres comuns.

