
AlliAnz GlobAl AssistAnce Acer for educAtion

AssegurAnçA
Protecció totAl: dAnys 

AccidentAls + robAtori (*)
dAnys AccidentAls i AmPliAcions de 

GArAntiA

CondiCions • Cobertura de 12 o 24 mesos des de la 

data factura

• Prima total anual per equip

• Franquícia del 25% en cas de pèrdua 

total o robatori

• Capital assegurat: l’import de l’equip 

amb el 10% de depreciació anual

• Telèfon d’atenció al sinistre d’Allianz 

Global Assitance: 902 109 912

• Període de carència d’un mes des de 

la contractació de l’assegurança

• Danys accidentals són els produïts al 

producte per un esdeveniment impre-

visible, sobtat, involutari i fortuït que 

impedeixi el funcionament normal del 

bé assegurat o sigui perillós per al seu 

ús.

• Trencadissa de pantalla: franquícia de 

30€, amb un màxim de dues per any.

• Franquícia de 5€ en d’altres danys no 

coberts en garantia amb un màxim de 

dos per any.

Nota ImportaNt Aquesta assegurança es podrà contrac-
tar dins dels 3 dies següents a la data de 
la factura

Aquesta ampliació de la garantia es po-
dràcontractar dins dels 30 dies següents 
a la data de la factura

CoNtracte 
(marcar l’opcIó 

escollIda)

1 ANY: 39,20€
2 anys de garantia amb 1 any de co-
bertura de danys accidentals: 20€

2 ANYS: 79,99€ 2 anys de garantia amb 2 anys de 
cobertura de danys accidentals: 48€

caIxaBaNk es04 2100 3019 10 22 0056 1009 
coNcepte de l’INgrés: Número de sèrIe I Nom de l’alumNe

3 anys de garantia amb 3 anys de 
cobertura de danys accidentals: 55€

4 anys de garantia amb 4 anys de 
cobertura de danys accidentals: 69€

SERVEIS 1x1 2020-2021

Correu electrònic interessat          

Centre educatiu de l’alumne          

Marca de l’ordinador    Model de l’ordinador    

Número de sèrie de l’ordinador (**). S/N        

Número i data de la factura          

PVP (IVA inclòs)     Telèfon de contacte:    

No s’executarà cap assegurança sense tenir la transferència de l’import de l’opció escollida al número de comp-
te CaixaBank ES04 2100 3019 10 22 0056 1009 (concepte: num de sèrie i nom d’alumne) i aquest formulari.

Departament d’Educació - info@serviflytech.es - 93 265 54 62

(*)Per a més informació, descarregueu-vos les condicions de la pòlissa que ofereix Allianz Global Assistance a: FTP://
SERVER-1.FLYTECH.ES (usuari:educat, password: educat). Us cal un client FTP que podeu descarregar des d’aquí ht-
tps://filezilla-project.org/download.php?type=client

(**) El nº de sèrie el trobareu a la caixa d’embalatge o a la part posterior de l’ordinador. Exemple de número de sèrie s/n 
– NXV7PEB0073290B8D23400

Per contractar el servei, s’ha de marcar l’opció escollida amb una creu i fer-nos arribar per correu 
electrònic (educat@flytech.es), per fax (93 231 19 56) o per telèfon (93 265 54 62) el rebut de 
l’ingrés i les següents dades:


