FlexiBásico
Si per a vostè un cotxe només és un mitjà per arribar
on li cal, hem de començar a crear una assegurança
elemental. Només necessita un paquet de cobertures
bàsic per gastar el mínim i garantir un bon
assegurament.

Cobertures incloses en aquesta modalitat
Responsabilitat civil obligatòria i voluntària
(amb obligatorietat de peritar en un taller
AXA Calidad).
Protecció jurídica bàsica.
Accidents personals bàsic.
Assistència en viatge bàsica.
Cobertures opcionals
Assistència en viatge Confort.
Copagament.
Vidres en tallers AXA Calidad.
Ampliació accidents personals del conductor o
ocupants.
Modalitats
Tercers bàsic.
Tercers amb vidres en un taller AXA Calidad.

FlexiConfort
Si fa anar el cotxe cada dia o el necessita per anar a la
feina, sap que hi ha coses més importants que no pas
una ratllada. Per això, si no es pot permetre un imprevist li
oferim una assegurança amb més avantatges i àmplies
cobertures, perfecta per estalviar-se sorpreses.

Valor de nou 2 anys (garantia danys, incendi i robatori).

Cobertures incloses en aquesta modalitat
Responsabilitat civil obligatòria.
Responsabilitat civil voluntària.
Protecció jurídica.
Accidents personals Confort.
Assistència en viatge Confort.
Préstec reparació.
Lliure elecció de tallers.

Cobertures opcionals
Accidents conductor (prenedor) qualsevol auto.
Fenòmens atmosfèrics.
Auto Mascota.
Danys per impacte amb animals (cinegètics).
Franquícia en incendi, robatori i vidres.
Reparació en tallers AXA Calidad.
Copagament.
Vehicle de substitució.
Assistència en viatge bàsica.
Assistència en viatge VIP.
@-Nexo: informació i avís d'emergències.
Modalitats
Tercers bàsic.
Tercers amb vidres en un taller AXA Calidad.
Tercers + incendi robatori + vidres.
Tercers + incendi robatori + vidres + pèrdua total.
Tot risc amb franquícia 180 € / 300 € / 450 € /
600 € / 1.200 €.
Tot risc sense franquícia.

Si s'ho passa bé conduint tant anant de viatge com al
costat de casa, vostè és un enamorat del seu vehicle.
I, si vol que el seu cotxe sempre sembli que acaba de
sortir del concessionari, a més de garantir al màxim la
seva protecció, per a vostè tenim la nostra millor opció
amb el màxim de cobertures.

Cobertures incloses en aquesta modalitat
Responsabilitat civil obligatòria.
Responsabilitat civil voluntària.
Protecció jurídica.
Accidents personals VIP.
Accidents conductor (prenedor) qualsevol auto.
Segona opinió mèdica.
Fenòmens atmosfèrics.
Assistència en viatge VIP.
Duplicat de claus.
Repintada del vehicle.
Danys en l'equipatge i objectes personals.
Vehicle de substitució VIP.
Lliure elecció de tallers.
Valor de nou 3 anys (en danys, incendi i robatori).
Dispositiu detector gratuït més 3 anys d'abonament
al servei (per a vehicles nous d'alta gamma).
Cobertures opcionals
Indemnització per immobilització del vehicle.
Auto Mascota.
Recollida i lliurament del vehicle en cas de
comunicat d'accident.
Recollida i lliurament del vehicle ITV.
Franquícia en incendi, robatori i vidres.
Reparació en tallers AXA Calidad.
@-Nexo: informació i avís d'emergències.

Modalitats
Tot risc amb franquícia 180 € / 300 € / 450 € /
600 € / 1.200 €.
Tot risc sense franquícia.

Els nostres compromisos

1. L'antiguitat no és només qüestió de
temps: també ho és de privilegis.

Si fa més de 3 anys que està assegurat i té la màxima
bonificació, en cas de sinistre culpable li mantenim la
bonificació.

2. No agraïm la seva confiança amb paraules: la hi
agraïm amb Bonus.

En cas de sinistre de danys sense tercer perjudicat, si
porta el vehicle a un taller AXA Calidad, tindrà Bonus.

3. Els diners no ho curen pas tot. Per això nosaltres li
donem molt més que no pas diners.

Quan les persones pateixen els danys, amb la
indemnització no n'hi ha prou per resoldre totes
les conseqüències d'un accident. L'assegurança
d'automòbil AXA, a més de suport econòmic, li ofereix
suport mèdic, psicològic i legal.

4. Una cosa és dir que el seu temps és important i
una altra és pagar-l'hi.

Si la grua d'assistència en carretera triga més de 60
minuts el compensem amb 60 €.

5. No podem accelerar la reparació del seu cotxe,
però sí el peritatge.

Li peritem el vehicle en menys de 24 h des que ens
ho sol·licita perquè estigui el mínim de temps sense el
cotxe. I a més sempre l'informem sobre l'evolució de la
reparació.

6. Si hem fallat en res, el mínim que podem fer és
resoldre-ho tan aviat com sigui possible.

Una cosa és respondre davant dels clients per obligació
i una altra de molt diferent és sentir la responsabilitat
de fer-ho. Per això, tot i que el nostre Servei de Defensa
del Client té un termini legal de 60 dies per gestionar i
tramitar les seves queixes i reclamacions, nosaltres ens
comprometem a fer-ho com a màxim en 21 dies.

