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NOVA ASSEGURANÇA OFICINA INTEGRAL

Per què cada oficina és única

Perquè la teva feina i el teu local són diferents, sabem que necessites una protecció a la mida de la teva activitat.
L’assegurança d’oficina d’AXA és tan flexible i modular que pots contractar només les cobertures que necessites
de debò.

T’oferim cobertures diferencials:
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
Assegurança
que tinguis fins a 6 mesos
d’oficines

Et forcen el pany i entren a robar al teu local?

Assumim els danys causats

A qui va dirigit?

Per què cal confiar en AXA?
AXA és, per vuitè any consecutiu,
la primera marca d’assegurances
del món, segons el rànquing
d’Interbrand
2016.
Protecció
jurídica ampliada

A tota classe d'oficines; agències de viatge, assessories,
associacions, consultoris mèdics entre molts d'altres, als
que donem una solució asseguradora adequada a cadascuna d'elles, on podrà adaptar i triar l'opció que més
s'acosta a la seva necessitat, ajustant el preu al màxim.

A AXA
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serveisjuntament
incloentamb
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Ponle
Freno
en
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prevenció
via amistosa / judicial davant
del llogater.

Quins avantatges té?
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• Agilitat i simplificació, més innovador i rellevant.
• Noves garanties úniques al mercat adaptades als
nous perfils actuals.
Noves garanties i packs de cobertures

Perquè la
teva oficina
és única

• S'inclou el nou concepte de packs (paquets de cobertures).
Danys per aigua

• Despeses de desembossament.

• Inclusió de danys amb origen en aquaris de més de 30
litres i no destinats a la venda.
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La
teva oficina és
d’accidents de trànsit per tal de
diferent
de les altres
Pèrdua de
Beneficis
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vides.
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primer
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Perquè
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unit per potenciar la prevenció i la

L’assegurança d’oficina d’AXA és tan flexible i
Danys elèctrics

modular
pots
contractar
només les cobertures
Posemque
a la
teva
disposició

• S'elimina
l'exclusió
d'aparells
que
necessites
de debò.d'antiguitat superior a 7 anys.

el Club AXAVIP

Goteres i filtracions

Sabies que pel fet de ser client d’AXA pots

• En danys
atmosfèrics.
estalviar
en viatges, compres, benzina, oci i

Sabem que pot passar, per això

més…?
Ampliació
de la cobertura
per diferencials
vent
t’oferim
cobertures

• De 84 km
/ h aAXAVIP
80 km
/ h. descomptes en +100
Al Club
trobaràs

Què passa si els teus ordinadors s’avarien com a
marques en què confies en el teu dia a dia.

conseqüència
d’una fuita d’aigua? Res, perquè a
Trencament
de vidres
AXA te’ls reposem.

Descobreix-ho
a www.axavip.es.
• Inclou aquaris
de méstudemateix
30 litres
i no destinats a la venda.

Què passa si la teva oficina es paralitza per un
incendi i has de tancar? T’oferim les pèrdues
Aquests packs no eliminen la possibilitat de personalitzar
ni de modificar-los individualment.
econòmiques que tinguis fins a 6 mesos.
Et forcen
i entren a robar al teu local? A AXA
Sol·liciti més informació, li aclarirem qualsevol
dubte el
o pany
consulta.
assumim
els danysalcausats.
Sol·liciti el seu pressupost personalitzat i contracti la seva
assegurança
millor preu.
Ens n’ocupem perquè la teva única preocupació
sigui treballar.

Li recordem que disposa de més ofertes asseguradores com l'ASSEGURANÇA TOT RISC CONSTRUCCIÓ
o L'ASSEGURANÇA DECENNAL, entre d'altres.
Sol·licita’n informació
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