Protecció
Jurídica
Integr@l

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

Viatges

Gasolina

Compres

Oci

Comerços i Oficines

Tu fas que
la teva vida
sigui privada

Pesca
Bicicleta
Decessos
Ciberprotecció

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

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

Mod. 220004477

Demana informació
al teu Mediador d’Assegurances

Preserva la teva privacitat
L’assegurança de Protecció
Jurídica Integr@l et garanteix un
servei d’assessoria judicial i defensa
legal prestat per professionals
especialitzats.

Tria la modalitat que s’adapta a tu, per
tenir-ho tot previst.

Necessites demanar un préstec
hipotecari? Truca’ns i t’explicarem
com fer-ho.

Básico
Disposaràs del servei d’assessorament
jurídic telefònic i presencial, i també
de l’enviament de formularis
de reclamació i models de
contracte.

Què passa si els empleats de la
mudança t’han espatllat un moble?
Res, perquè t’assessorarem perquè
facis la reclamació.
Què passa si compres un vestit
per internet i arriba trencat? Amb
el nostre assessorament podràs
recuperar-ne l’import íntegre.

Confort
T’ofereix més tranquil·litat, amb
garanties importants, com la defensa
penal o civil, les garanties de
consum i habitatge, i la reclamació
per danys i perjudicis.

Vip
Perquè estiguis totalment protegit:
reemborsament de despeses sobre
tràmits de divorci, assessorament
amb temes relacionats amb
internet, amb el teu vehicle,
habitatges secundaris, sancions
de trànsit, tràmits davant
l’Administració i Cyber Risk.
Cyber Risk
T’assessorem i defensem en assumptes
derivats del comerç digital i de l’ús
d’internet. Està inclòs en Vip i és
possible contractar-lo opcionalment
en Confort, o bé com a paquet
únic.

La teva vida, a la teva mida
I amb les cobertures més completes.
Assistència jurídica telefònica
Assessorament fiscal telefònic
Enviament de formularis de reclamació
Assessorament jurídic presencial
Defensa penal
Garantia de consum
Garantia d’habitatge
Reclamació de danys i perjudicis
Defensa civil
Garantia laboral
Garantia taller, estacions de servei
i sancions de trànsit
Ampliació de la garantia per al teu
segon habitatge
Garantia Cyber Risk:
Usurpació d’identitat.
Ús fraudulent de mitjans de pagament.
Garantia en e-Commerce / comerç
electrònic.

