Assegurança
d’oficines

Per què cal confiar en AXA?

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.

AXA és, per vuitè any consecutiu,
la primera marca d’assegurances
del món, segons el rànquing
d’Interbrand 2016.

Automòbil

A AXA treballem juntament amb
Ponle Freno en la prevenció
d’accidents de trànsit per tal de
salvar vides.

Llar i Comunitats

La Fundació AXA i La Sexta s’han
unit per potenciar la prevenció i la
investigació mèdica.

La teva oficina és
diferent de les altres

Moto

Perquè la teva feina és distinta i el teu local també
és diferent, necessites una protecció a la mida de
la teva activitat.

Salut

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

Vida i Accidents
Estalvi, Pensions i Inversió
Assistència en Viatges
Empreses i Comerços

Perquè la
teva oficina
és única

Protecció Jurídica
Autònoms i Professionals

Sabies que pel fet de ser client d’AXA pots
estalviar en viatges, compres, benzina, oci i
més…?
Al Club AXAVIP trobaràs descomptes en +100
marques en què confies en el teu dia a dia.
Descobreix-ho tu mateix a www.axavip.es.

Embarcacions d’esbarjo
Caça
Pesca
Bicicleta
Decessos
Ciberprotecció

Què passa si els teus ordinadors s’avarien com a
conseqüència d’una fuita d’aigua? Res, perquè a
AXA te’ls reposem.
Què passa si la teva oficina es paralitza per un
incendi i has de tancar? T’oferim les pèrdues
econòmiques que tinguis fins a 6 mesos.
Et forcen el pany i entren a robar al teu local? A AXA
assumim els danys causats.

www.axa.es

Ens n’ocupem perquè la teva única preocupació
sigui treballar.

Els termes que expressa aquest document estan supeditats a les condicions
generals i especials 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

Sol·licita’n informació
al teu Mediador d’Assegurances
Mod. 220004442

Posem a la teva disposició
el Club AXAVIP

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

Trencaments
de vidres

Pèrdua
de beneficis

Inclosos
els aquaris1.

Modalitat nova a
primer risc (sense
necessitat de justificarne les despeses
permanents).

Danys
elèctrics

Una gran assegurança
d’oficina amb
grans novetats

També hi incorporem
els aparells amb una
antiguitat de més de
7 anys.

Protecció
jurídica ampliada

Anem
més enllà

Despeses de
desembussar.
Danys amb origen
a aquaris1.

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

1. Aquaris de menys de 30 litres i
no destinats a la venda.

Adapta’l
tu mateix
Completa’l amb
aquests packs:

Per
als teus
clients

• La responsabilitat civil
dels béns confiats.
• El robatori de béns dels
teus clients i empleats.
• Els accidents dels teus
clients.

Per al
teu local

• La reparació
d’avaria sense
danys.
• Els reparadors
AXA Calidad.
• Servei de
desembussos.

Per a la teva
tranquil·litat

Xarxa de reparadors AXA Calidad.
No ens ocupem només de localitzar els
professionals per tu, sinó que també veuràs
reduït el cost de l’assegurança. A més, pots
utilitzar-los per a les teves reformes o les
reparacions del teu local.
Tot a un clic.
A través de MyAXA Web o MyAXA app pots
declarar el teu sinistre i fer-ne el seguiment.
Perquè com menys temps et fem perdre és
molt millor, oi?

Inclou assessorament
legal i fiscal, entre altres
serveis. A més, hi afegim
la reclamació enfront
d’impagaments de
llogaters.

Danys
per aigua

I a més

• El robatori i la infidelitat d’empleats.
• Altres riscos accidentals.
• La protecció jurídica ampliada.

Compromís d’urgències en menys de 3 h.
Enviem un professional en menys de 3
hores, si l’incident està cobert per la pòlissa i
impedeix accedir al comerç.
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 màxim,
en 21 dies.

Per quan
surts

• El robatori de diners al teu habitatge.
• L’espoliació durant el transport de fons.
• La responsabilitat civil de danys materials al
domicili dels teus clients.
• Danys a ordinadors portàtils i equips mòbils.
• L’agressió als transportadors de fons.
• Els danys a arbres i arbustos.
• La caiguda d’arbres, fanals i antenes.

