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 Per què amb AXA?

Una gamma completa de cobertures que 
t’ofereixen la màxima protecció per a tu i la teva 

bicicleta.

Possibilitat de triar les cobertures que 
t’interessen més i modificar-ne els límits per 

ajustar-les a les teves necessitats.

Assistència a qualsevol lloc d’Europa i, si ho 
vols, d’arreu del món.

Els nostres mediadors d’assegurances 
t’ajudaran a confeccionar una assegurança a la 

teva mida.

A més...

AXA pertany a un dels grups asseguradors més 
grans del món, amb més de 100 milions de 

clients a tots 5 continents.

Demana 
informació 

al teu Mediador 
d’Assegurances

Protecció
Seguretat

Equipació

Bicicleta

Assistència

www.axa.es
Els termes que expressa aquest document estan supeditats a les condicions 
generals i particulars que s’apliquin a aquestes assegurances, i també a la 
modalitat d’assegurança que es contracti.

Cobertura atorgada per AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros  
Domicili social: Monseñor Palmer, 1. 07014 – Palma de Mallorca 
Inscrita al Registre Mercantil de Palma de Mallorca, Full PM-61041. NIF: A-60917978

Seu central: c/ Emilio Vargas, 6 - 28043 Madrid

A AXA posem a la teva disposició una àmplia gamma de solucions 
asseguradores i d’inversió adaptades a totes les teves necessitats 
personals i professionals.
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Responsabilitat Civil*
Davant de possibles danys que causis a 
tercers. 
Exemple
Atropelles involuntàriament un vianant.

Assistència en viatge
Ens farem càrrec de les despeses de rescat 
i salvament. 
Exemple
Fent ciclisme a la muntanya sofreixes un 
accident que et deixa immobilitzat.

Defensa y protecció jurídica
A més, gestionem les reclamacions en cas 
de conflictes amb tercers.
Exemple
Et dónen una empenta mentre circules 
amb la bicicleta que et causen danys a tu 
o a les teves pertinences.

El millor equip
BiciFlexible d’AXA no pesa 
ni ocupa espai, però 
t’acompanya vagis on vagis, 
i t’ofereix la màxima 
protecció per a tu i la 
teva bicicleta.

*Fins al límit assegurat.

Et protegim a tu,

 La assistència  
més  

completa

Accidents 
personals

Ens farem càrrec* de les despeses mèdiques, 
farmacèutiques i d’hospitalització en cas d’accident, 
i de la indemnització en cas de defunció o invalidesa 
permanent.

Exemple  
Circulant amb bicicleta pateixes un accident i cal 
hospitalitzar-te.

Cirurgia plàstica  
i reparadora

AXA assumeix les despeses* per esborrar les marques 
per accidents fent ciclisme.

Exemple  
Després del tractament mèdic per guarir una cremada 
provocada per un accident, el teu aspecte físic queda 
alterat.

Asistencia 
personal

En cas d’accident ens encarreguem de pagar* les 
despeses necessàries per ajudar-te en algunes tasques 
que no pots dur a terme pel teu estat.

Exemple  
A causa d’un accident mentre circulaves amb bicicleta, 
t’estàs al llit recuperant-te i necessites ajuda per cuidar 
el teu fill petit. 

i a la teva bicicleta

Danys

Al quadre de la bicicleta a causa d’un accident.

Exemple  
Tens un accident i en queden malmesos el tub frontal i 
el braç de suspensió de la bicicleta.

Robatori

Robatori de la bicicleta a dins de casa o a fora, quan 
està lligada pel quadre a un objecte fix amb una 
cadena o un cadenat homologat.

Exemple  
Han forçat el cadenat i t’han robat la bicicleta quan 
estava lligada a un pal al carrer.


