Cotxe

I a més, amb cobertures noves i especials com
Reparació sinistre total, Eco Kit, Franquícia única per
rascades i Danys per animals cinegètics.

Moto
Salut i Accidents
Llar i Comunitats
Vida i Decessos
Estalvi, Pensions i Inversió
Assistència en Viatges
Empreses i Comerços
Protecció Jurídica
Autònoms i Professionals
Embarcacions de plaer
Caça
Pesca
Bicicleta

Units per la seguretat viària
a la carretera

www.axa.es
Els termes expressats en aquest document estan supeditats a les
condicions generals i especials de l’aplicació d’aquestes assegurances,
així com la modalitat d’assegurança contractada.

Mod. 220004380. Cobertura atorgada per AXA Assegurances Generals, SA d’Assegurances i Reassegurances

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.

MADE IN PEOPLE
Perquè està feta tenint en compte les
cobertures més contractades pels nostres clients.
I el 96,2%* declaren estar-ne satisfets.
Així, segur que no t’equivoques.
*(“Estudi d’Experiència del Client de Cotxe – ICEA 2016”)

Coche Seguro
La primera assegurança dissenyada pensant en
les necessitats reals dels conductors.

AXA Assegurances i Inversions
Emilio Vargas 6, 28043 Madrid, Madrid
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Diferents Modalitats per
a tots els clients.
n

Tercers + Incendi Robatori i Vidres

n

Tot risc amb franquícia
180€ / 300€ / 450€ / 600€ / 1200€

Cobertures opcionals
més demandades.
Vehicle substitució
En cas de danys per immobilització del vehicle
assegurat per accident i per causa d’un sinistre
cobert per la pòlissa o robatori total del vehicle
assegurat.

Noves cobertures
opcionals.
Assistència Viatge VIP
Amb la cobertura addicional de remolcar il·limitada.
Pots portar el teu vehicle al taller que vulguis sense
límit de Km.

Kit VIP

Garanties i principals
cobertures incloses.
Responsabilitat Civil Obligatòria
+ Responsabilitat Civil Voluntària
La Protecció Jurídica més completa
- Conducció d’un vehicle aliè al declarat en pòlissa.
- Protecció Jurídica incloent-hi a familiars directes.
- Defensa infraccions administratives DGT (>90 € i no Pàrquing)”

Fenòmens atmosfèrics
Et cobreix danys materials que pateixi el teu vehicle,
els seus accessoris i opcions, la seva reposició, quan
aquests hagin estat causats de manera directa per:
Pedra, vent, neu, pluja, caiguda de llamp, corriments i
enfonsaments de terra, inundacions, despreniments
de pedres, allaus, avingudes d’aigua i altres fenòmens
de la natura, així com les seves conseqüències, tals
com la caiguda d’arbres, pals de línies elèctriques o
d’altres serveis, objectes despresos d’edificis i altres
efectes similars.

Lliure elecció de tallers
Incendi i Danys
- Valor a Nou els 2 primers anys, 3r any: Valor venal + 50%
- Robatori: Valor a Nou els 2 primers anys, 3r i successius:
- Valor venal. Despeses de recerca (300 €)

Préstec reparació
Per modalitats de Tercers + IRL i Tercers + IRL i pèrdua total, et
paguem els interessos i la gestió per la concessió d’un préstec per
la reparació/reposició del vehicle assegurat fins a 6.000 €.
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Detector
Si instal·les (o el tens ja instal·lat) al teu vehicle el
dispositiu de Detector et beneficiaràs d’un descompte
del 20% en la garantia de robatori.

Accidents Personals i Invalidesa
permanent progressiva
Assistència en Viatge

Converteix el teu utilitari en un cotxe VIP amb les
garanties de:
n 
Valor a nou a 3 anys
n 
Vehicle de substitució VIP
n 
Repintat del vehicle
n 
Assistència en Viatge VIP
n 
Recollida i entrega del teu vehicle
en cas d’accident i per ITV
n 
Duplicat de claus
n 
Danys en l’equipatge i objectes personals

Reparació Sinistre Total
Si tens un accident tant si ets culpable com innocent
i la reparació del teu vehicle excedeix del 75% del
valor venal del teu vehicle, no ho considerarem
sinistre total i el repararem fins al límit del 130% del
valor venal del teu vehicle.

Franquícia única rascades
En cas de rascades al teu vehicle a diferents
costats t’hi aplicarem una única franquícia sempre
que el cost de reparació del total de rascades sigui
inferior a 500 € i la reparació es realitzi al Taller AXA
Qualitat.

Eco Kit
Per cotxes elèctrics.
n 
Et cobrim el cable de càrrega en cas de
robatori i danys.
n 
Assistència en viatge per falta de càrrega de la
bateria elèctrica.

Danys amb animals cinegètics
Queden coberts els danys patits pel vehicle assegurat
per causa de col·lisió, per atropellament a espècies
cinegètiques i animals d’explotació ramadera o de
granja.

Serveis exclusius a
Tallers AXA Qualitat.
Confia en AXA! Hem seleccionat per a tu una xarxa
de tallers preferents amb avantatges com el vehicle
de cortesia o el servei de recollida del teu vehicle al
teu domicili.
A més tindràs un descompte en la prima de danys
propis de fins al 10% si tries a la teva pòlissa l’opció
de reparar sempre als nostres tallers.
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