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Butlletí informatiu  
de la correduría d'assegurances de l'Associació de Promotors de Barcelona

Set

1515 anys al seu servei

Li recordem que disposa de més ofertes asseguradores com l’AssegurAnçA D'impAgAment De 
Les renDes De LLoguer o l'AssegurAnçA DecenAL DAnys, entre d'altres.

ASSEGURANÇA DE ViDA 
Tranquilitat per a vostè i els seus

No tots tenim cotxe, alguns no tenim casa pròpia, altres 
no tenim una assegurança de salut privada. I no obstant 
això, tots tenim una vida. Tots tenim persones a les que 
volem i tots tenim un futur, a més d'un present.

Perquè la vida és el nostre tresor més gran, EDISE-
GUROS MEDIACIÓN conjuntament amb AXA posa a la 
seva disposició aquesta nova assegurança amb cober-
tures per assegurar la seva tranquil·litat i la dels seus.

Vida Plena Plus d’AXA, és una de les assegurances de 
vida més complertes del mercat. A més de les cobertures 
habituals d'una assegurança de Vida Risc, com mort i 
invalidesa, Vida Plena Plus s'adapta a les seves necessi-
tats oferint-li la possibilitat de contractar de manera opcio-
nal una extensa gamma de cobertures complementàries, 
que li permetrà una protecció completa.

Quins avantatges té l'assegurança de Vida AXA?

• Podrà completar i personalitzar l'assegurança se-
gons les seves necessitats, amb cobertures opcionals.

Sol·liciti més informació, li aclarirem qualsevol dubte o consulta. 
Sol·liciti el seu pressupost personalitzat i contracti la seva assegurança al millor preu.

• Accedirà a múltiples serveis, com ara:

 Segona opinió mèdica: en cas de malaltia greu, 
vostè, el seu cònjuge i els seus fills menors de 
21 anys, podran accedir a l'opinió d'especialistes 
mèdics de prestigi mundial.

 Assistència mèdica telefònica les 24 hores: da-
vant de qualsevol dubte mèdic, vostè, el seu còn-
juge i els seus fills menors de 21 anys podran ser 
atesos les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any.

 Avançament per a despeses de sepeli: en cas de 
mort proporcionem als beneficiaris una bestreta im-
mediata per a despeses de sepeli, de fins al 10% 
del capital que hagi contractat.

 La seva contractació és molt senzilla i acces-
sible a totes les butxaques - des de 0,5 € al dia -.

A AXA son experts en Assegurances de vida. Contacti 
amb Ediseguros Mediación on l’assessorarem.

Hay cosas a las que
no queremos enfrentarnos

¿Lo hacemos
juntos?

Seguros
DE VIDA

 EXPERTOS EN
AXA.


