Assegurança
d’embarcacions d’esbarjo.

A AXA Estem reinventant les assegurances i posem a la seva
disposició una àmplia gamma de solucions asseguradores i
d’inversió adaptades a totes les seves necessitats.

Automòbil
Moto
Llar i Comunitats
Vida
Estalvi, Pensions i Inversió
Assistència en viatges
Empreses i Comerços
Autònoms i professionals
Embarcacions d’esbarjo
Caça
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Salut i Accidents

Gaudeixi
navegant amb
totes les garanties

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 contactada.
AXA Seguros e Inversiones
Camino Fuente de la Mora, 1 - 28050 Madrid

Embarcació Segura
reinventant
l’assegurança d’embarcacions

reinventant
l’assegurança d’embarcacions

Embarcación Segura es l’assegurança per tota classe d’embarcacions d’esbarjo creat perquè
gaudeixi del mar i de la seva embarcació sense haver de preocupar-se de res més.

Navegui tranquil

I a més...100% del valor a nou

Embarcación Segura es tan ﬂexible que, a més
de la Responsabilitat Civil Obligatòria, li ofereix la
possibilitat de contractar aquelles cobertures que
necessiti per sentir-se a gust i segur navegant.
Contracti les cobertures que necessiti
Responsabilitat Civil Voluntària.
Protecció Jurídica.
- Atenció telefònica jurídica
- Bestreta d’indemnitzacions
Danys propis a l’embarcació.
Pèrdua total, robatori i danys parcials en
accident.
Efectes personals.
Assistència en viatge a les persones.
Despeses mèdiques i d’hospitalització. Vehicle
i estància en hotel en cas d’immobilització per
averia o accident.
Assistència en viatge a l’embarcació.
Despeses de remolc i de custòdia.
Accidents personals.
Defunció, invalidesa i despeses de curació.

Clàusules angleses
Si ho desitja, pot contractar Embarcación
Segura amb les clàusules angleses.

En cas de pèrdua total de la seva embarcació,
quan l’antiguitat no excedeixi un any.

I després de l’assegurança, què?
Perquè per AXA la relació amb els seus clients
no acaba en el moment de signar la pòlissa,
li oferim, a més, un exclusiu servei post-venta
que inclou:

.
.
.

Servei de consultes.
Els nostres pèrits experts en nàutica l’atendran
en menys de 24 hores.
Agilitat d’indemnització.
Farem tot el que estigui a les nostres mans per
resoldre quant abans els tràmits.
Atenció telefònica 24 hores.
En cas de sinistre podrà trucar-nos en
qualsevol moment.
Consulti al
seu mediador
d’asseguranc
es

