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Este es un lugar 
ideal para una 
declaración de 
objetivos 
fundamentales
Puede usar este atractivo 
folleto profesional tal como 
está o personalizarlo.

En la página siguiente hemos 
agregado varias sugerencias 
(como esta) que le ayudarán 
a comenzar.

(Por cierto, para reemplazar 
fotos en el folleto, seleccione 
una imagen y elimínela. A 
continuación haga clic en el 
icono Insertar imagen del 
marcador de posición para 
insertar su propia fotografía.)

Patinet i bicicleta. 
Màxima seguretat

A Asseguris volem recordar-te que 
el patinet elèctric és un vehicle a 

motor, no una joguina.

Per això volem que estiguis 100% 
protegit davant qualsevol possible 

imprevist.

• Velocitat màxima 20 km/h

• Peso < 25 Kg

• Capacitat màxima 1 persona

• Altura màxima 2,1m

• Longitud màxima 1m

Asseguris i AXA  t’ofereixen 
una assegurança al teu abast, 
perquè circulis amb tota la 
tranquil·litat  i et sentis 
protegit.

Quines cobertures et 
donem?

Assegura’t i assegura.

www.asseguris.com

Responsabilitat civil en cas 
d’accident. Cobrim els possibles 
danys personals o materials a 
tercers que hagis pogut ocasionar.

Si derivat de l’accident necessites 
un advocat per la teva defensa te’l 
facilitem sense cap cost afegit.

No juguis amb allò 
que no és un joc 

Contracte a banda els teus 
danys personals per accident a 

partir de 42,50€ /any



A ASSEGURIS treballem cada dia per oferir-te 
tota la tranquil·litat i confiança que necessites en 
el teu dia a dia:

Ens convertim en els teus assessors i 
t’ajudem a prendre la millor decisió en el 
teu àmbit com a particular, o pel teu 
negoci, si ets una empresa.

Volem el teu benestar, la teva 
tranquil·litat, per això la teva confiança i 
satisfacció màxima són els eixos en la 
nostra relació. Gestionem tot tipus de risc 
i t’oferim sempre la millor relació qualitat-
preu.

Tramitem els sinistres amb la màxima 
cura i confidencialitat, sempre vetllant 
pels teus interessos i el teu benestar; des 
del moment de l’ocurrència fins el 
cobrament total de la indemnització que 
es correspon.

Asseguris- SERHS Serveis

C/Garbí 88-90 | 08397
Pineda de Mar (Barcelona)
Tel. 93 703 25 20
asseguris@asseguris.com

Gestoria- SERHS Serveis

C/Església, 343 | 08370
Calella (Barcelona)
Tel. 93 762 93 33
asseguris@asseguris.com

BÀSIC

Responsabilitat civil a tercers + 
Assistència en viatge + Defensa 

i Protecció jurídica

PER A TU

Cobertura BÀSIC + Accidents 
personals + Assistència personal 

+ Cirurgia reparadora

PER LA TEVA BICI

Cobertura BÀSIC + PER A TU 
+ Danys i Robatori de la teva 

bici

Per què ASSEGURIS?

Ens trobaràs a:

Asseguris, la corredoria d’assegurances on 
“tu tries el camí”

www.asseguris.com | asseguris@asseguris.com | 639 67 30 08


