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 a més, et permet d’incorporar-hi serveis
preventius perquè puguis fer una vida saludable.

Assegurances
d’Hospitalització

A AXA posem a la teva disposició un ampli ventall 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

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

Vida i Accidents

Embarcacions
d’esbarjo

Estalvi, Pensions i
Inversió

Caça

Assistència en Viatges
Empreses
Comerços i Oficines

Mantingues
el teu nivell
de vida

Pesca
Bicicleta
Defuncions
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 d’estalviar quan
compris, viatgis, facis benzina, en
els moments de lleure...?
Et mereixes ser soci del Club avantatges AXAVIP. Hi
trobaràs descomptes en prop de 100 marques prestigioses i
múltiples serveis.

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.
Cobertura atorgada per AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
C/ Monsenyor Palmer, 1. 07014 – Palma de Mallorca.
Seu central: c/ Emilio Vargas, 6. 28043 – Madrid.

Mod. 220004519

Entra a www.axavip.es i demana-hi l’alta de franc.

HOSPITALITZACIÓ

Perquè la teva economia
no se’n ressenti
Una intervenció quirúrgica o hospitalització inesperada
origina despeses extraordinàries (ajudes domèstiques,
mainaderes, desplaçaments, etc.), fet pel qual el
Subsidi d’Hospitalització t’ajuda a fer front a aquests
entrebancs, perquè la teva estada al centre hospitalari
sigui tan agradable com sigui possible i no es noti en la
teva economia.

Què cobreix?
Indemnització diària per hospitalització a
Espanya per accident i/o malaltia.

HOSPITALITZACIÓ & PREVENCIÓ

Per gaudir d’una vida saludable
L’assegurança d’Hospitalització i Prevenció, a banda d’oferir totes les cobertures de l’Assegurança d’Hospitalització, hi
suma avantatges preventius perquè puguis tenir cura de la teva salut, afegint-hi un ampli quadre mèdic i de benestar,
com també orientació professional a distància.

Què cobreix?
A més de les cobertures d’Hospitalització, disposaràs de:
Doble indemnització a partir del 16è dia.
Orientació mèdica, pediàtrica, psicològica,
nutricional i d’entrenament personal
per telèfon i en línia les 24 hores del dia.*

Doble indemnització en cas
d’hospitalització a l’UVI i/o a l’UCI.

Accés a més de 34.000 serveis
mèdics i de benestar, amb descomptes
màxims del 60%.*

Prestació a partir de la primera nit
d’hospitalització.

15.000 punts l’any
(valorats en fins a 300 €) per bescanviar-los
en serveis de salut i benestar.*

Gestió fàcil i àgil, sense reconeixement
mèdic per contractar-la o rebre la
indemnització.
Ens comprometem a fer-ne el pagament
en 40 dies a partir de la recepció de la
documentació.
Segona Opinió Mèdica a distància per
especialistes mèdics de prestigi mundial, en
cas de malaltia greu.

4 bons bescanviables
per a determinades situacions,
amb accés a serveis de salut i benestar
(50 € per bo / màxim 200 € l’any).*
Nivell Prèmium a AXA Health Keeper,
la plataforma de prevenció i cura
de la salut.*

*Servicios ofrecidos exclusivamente a través de 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.

