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I oferir-te el millor perquè 
ho aconsegueixis:

• Amb més serveis  
de salut digital

• Amb nous serveis 
franquiciats

• Amb novetats en 
hospitalització i cirurgia

• Amb millores de prestacions 
terapèutiques 

 
NOVETATS

2022

VOLEM ESTAR  
AL TEU COSTAT  
PERQUÈ ET CUIDIS!



HOSPITALITZACIÓ 
I CIRURGIA
NOVA TÈCNICA MÍNIMAMENT INVASIVA  
DE CIRURGIA DE VARIUS
Ablació endovascular per radiofreqüència de les varius grau C3 
del CEAP (classificació clínica de la malaltia venosa crònica).

PRESTACIONS 
TERAPÈUTIQUES
PODOLOGIA: INCLUSIÓ DE DOS NOUS ACTES 
TERAPÈUTICS
El tractament quirúrgic de l'onicocriptosi o ungla encarnada, 
i els papil·lomes plantars sense límit de sessions, però amb 
un període de carència de 6 mesos. L'ungla encarnada és una 
afecció que apareix quan una vora de l'ungla del peu penetra 
la pell del dit i produeix dolor, envermelliment i inflamació, 
i les berrugues plantars són una infecció vírica causada pel 
virus del papil·loma humà o VPH. 

NOVETAT EN MÒDUL ESPECIALISTES DE DKV 
MODULAR I DKV PROFESIONAL: ENDOSCÒPIES 
DIGESTIVES DIAGNÒSTIQUES (S'INCLOU 
L'ANESTÈSIA I DESPESES DE SALA D'OPERACIONS)
Incloses en tots els casos les despeses de sala d'operacions/
sala, material, medicaments i els honoraris de sedació 
anestèsica. En aquest mòdul d'especialistes queden 
excloses les endoscòpies digestives terapèutiques i la resta 
d'endoscòpies no digestives que requereixin anestèsia i sala 
d'operacions (respiratòries, articulars, etc.). 

ALTA TECNOLOGIA TERAPÈUTICA: BIÒPSIA 
TRANSPERINEAL DE PRÒSTATA GUIADA PER 
FUSIÓ D'IMATGES DE RESSONÀNCIA MAGNÈTICA 
MULTIPARAMÈTRICA I ECOGRAFIA TRANSRECTAL
S'inclou per al diagnòstic precoç del càncer de pròstata ocult 
(veure requisits d'accés al condicionat general). 

CIRURGIA ROBÒTICA AVANÇADA MÍNIMAMENT 
INVASIVA: NEFRECTOMIA PARCIAL 
LAPAROSCÒPICA ASSISTIDA PER ROBOT  
EN CARCINOMA RENAL 
S'inclou amb els criteris d'inclusió/exclusió establerts  
al condicionat. 
En les assegurances de reemborsament sense límit de 
cobertura a la “Red DKV de Servicios Sanitarios”. Amb un límit 
màxim de reemborsament de la cirurgia robòtica (carcinoma 
renal i de pròstata) de 15.000 EUR per assegurat i any en cas 
que opti per accedir al servei fora de la “Red DKV de Servicios 
Sanitarios”.



MITJANS  
DE DIAGNÒSTIC
INCLUSIÓ DE L'ECOGRAFIA ABDOMINAL (EA)  
EN ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA COM A EINA BÀSICA 
DE DIAGNÒSTIC TANT PER AL METGE GENERAL 
COM PER AL PEDIATRE

AMPLIEM LES INDICACIONS  
PER A LA RESSONÀNCIA MAGNÈTICA 
MULTIPARAMÈTRICA (RMMP) 
Per a la detecció precoç del carcinoma de pròstata ocult quan 
el risc clínic és elevat i es compleixen, almenys, dos d'aquests 
criteris: una persistència elevada en sang durant més de tres 
mesos de l'antigen prostàtic específic (d’ara endavant, PSA) 
entre 4-10 ng/ml, un quocient PSA (lliure/total) inferior al 
20 % i/o un tacte rectal de la superfície prostàtica sospitós.

NOVES INDICACIONS PER A LA RESSONÀNCIA 
MAGNÈTICA CARDÍACA 
Diagnòstic i seguiment de les miocardiopaties no isquèmiques, 
malaltia de l'aorta, pericardíaca i dels tumors cardíacs.

ALTA TECNOLOGIA DIAGNÒSTICA: TOMOGRAFIA 
DE PERFUSIÓ MIOCARDÍACA ESFORÇ-REPÒS 
(SPECT DE PERFUSIÓ MIOCARDÍACA) 
Per avaluar la perfusió coronària i la funció ventricular global 
o per regions, així com en el seguiment de la resposta al 
tractament. 

ALTRES ASPECTES  
DE COBERTURA

NUTRICIÓ I DIETÈTICA
Ampliació del programa de prevenció i control de l'obesitat als 
nens de menys de 14 anys amb sobrepès (IMC entre 25-29,9), 
amb la prescripció prèvia d'un endocrí o pediatre, i amb els 
límits de cobertura que s'estableixen en les condicions  
generals. 
En pòlisses de reemborsament computen en aquest límit les 
consultes fetes tant en mitjans propis com en aliens, amb un 
reemborsament màxim de 40 EUR/consulta en la modalitat 
assistencial de mitjans aliens. (Exclusiva en modalitat 
individual.)

AMPLIACIÓ D'ANALÍTIQUES AL DOMICILI
Queden cobertes les extraccions de sang al domicili de 
l'assegurat, únicament a través de la xarxa concertada per 
l'entitat, amb la prescripció prèvia d'un metge i l'autorització 
de la companyia, sempre que un informe mèdic acrediti, 
segons el grau de dificultat i/o incapacitat de l'assegurat 
per desplaçar-se a l'exterior, una situació de dependència 
assimilable a un grau III de gran dependència, o a una 
dependència severa grau II (en aquest cas, amb un límit 
màxim de 2 extraccions/any).

AMPLIACIÓ DE LA FISIOTERÀPIA AL DOMICILI 
DESPRÉS D'HOSPITALITZACIÓ  
(SUPERIOR 24 H)
Inclou 20 sessions de fisioteràpia al domicili de l'assegurat, 
únicament a través de la xarxa concertada per l'entitat,  
amb la prescripció prèvia d'un metge i l'autorització de la 
companyia, sempre que un informe mèdic acrediti, segons  
el grau de dificultat i/o incapacitat de l'assegurat per 
desplaçar-se a l'exterior, una situació de dependència 
assimilable a una dependència severa grau II, o a una  
gran dependència grau III.



 
        NOVES COBERTURES I SERVEIS 2022

PÒLISSES DE QUADRE MÈDIC PÒLISSES DE REEMBORSAMENT
DKV Modular / DKV Profesional DKV 

Integral
DKV Mundisalud DKV 

Residentes
DKV  
Top Health®

As. Primària Espec.  
i mitjans diagn.

Hospit.  
i interv. quir.

Complet 
Plus

Classic  
Hosp.

Classic
Élite Premium

NOVES COBERTURES

Mitjans de diagnòstic

Inclusió ecografia abdominal en assistència primària 4 6 6 4 4 6 4 4 4 4

Ampliació de les indicacions de la ressonància magnètica multiparamètrica (RMmp) per al diagnòstic precoç del carcinoma de pròstata ocult 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Noves indicacions de la ressonància magnètica cardíaca 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

ATD: tomografia de perfusió miocardíaca esforç-repòs (SPECT de perfusió miocardíaca) 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Prestacions terapèutiques

Podologia: inclusió nous tractaments (ungla encarnada i berrugues plantars) 6 4 6 4 4 6 4 4 4 4

Endoscòpies digestives diagnòstiques (incloure la sedació i despeses de sala d'operacions) en mòdul especialistes 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6

Hospitalització i cirurgia
Nova tècnica mínimament invasiva de cirurgia de varius: ablació endovascular per radiofreqüència de les varius grau C3 del CEAP  
(classificació clínica de la malaltia venosa crònica) 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4

Cirurgia robòtica avançada mínimament invasiva: nefrectomia parcial laparoscòpica assistida per robot en carcinoma renal 6 6 4 4 4 4 4 4 4 6

Biòpsia transperineal de pròstata guiada per fusió d'imatges per al diagnòstic precoç del càncer de pròstata ocult 6 6 4 4 4 4 4 4 4 4

Altres aspectes de cobertura

Ampliació del nutricionista per a nens amb sobrepès (IMC entre 25 i 29,9) fins a un màxim de 20 consultes/assegurat i any
*Cobertura exclusiva modalitat individual 6

4

m. ind.
6

4

m. ind.
4

m. ind.
6

4

m. ind.
4

m. ind.
4

m. ind.
4

m. ind.

Ampliació d'analítiques a domicili. En grau de dependència II. Límit màxim de 2 extraccions/any 4

Contractació conjunta
6 4 4 6 4 4 4 4

Ampliació de la fisioteràpia al domicili després d'hospitalització. En grau de dependència II. Límit màxim de 20 sessions/any 6
4

Contractació conjunta
4 4 6 4 4 4 4

SALUT DIGITAL          

La meva Farmàcia 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Cuida la teva ment 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Millorem el revisador de símptomes 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Noves funcionalitats del quadre mèdic virtual 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

NOUS SERVEIS FRANQUICIATS DKV CLUB SALUD Y BIENESTAR

Plantes verdes d'interior amb Interflora 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Atenció domiciliària experta i a mida amb Qida 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Syncrolab, app per a la reeducació de nens amb TDAH a casa 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Proves i mesures de seguretat contra la COVID-19 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4



SALUT  
DIGITAL

NOUS SERVEIS 
FRANQUICIATS  
DKV CLUB SALUD  
Y BIENESTAR

PLANTES VERDES D'INTERIOR AMB INTERFLORA
Una gran selecció de flors, rams i centres de flors fets a mà, 
amb flors fresques. 

ATENCIÓ DOMICILIÀRIA EXPERTA  
I A MIDA AMB QIDA
Un servei d'acompanyament al domicili per a persones amb 
malalties cròniques complexes o en estat de declivi funcional 
avançat. 

SYNCROLAB, APP PER A LA REEDUCACIÓ  
DE NENS AMB TDAH A CASA
Una aplicació de tasques de concentració que tracta el 
dèficit d'atenció i que acompanya un programa d'intervenció 
neurocognitiva en línia. 

900 814 390 pòlisses de reemborsament
900 810 072 pòlisses de quadre mèdic 

areadelcliente.dkvseguros.com

ATENCIÓ AL CLIENT INFORMACIÓ PERSONALITZADA
INFORMACIÓN PERSONALIZADA
PERSONALIZED INFORMATION
PERSONALISIERTE INFORMATIONEN

ATENCIÓ A LES 
XARXES SOCIALS

ATENCIÓ WHATSAPP De dilluns a divendres, de 9 a 21 h
960 160 602

LA MEVA FARMÀCIA 
Xateja amb un farmacèutic per preguntar-li els teus dubtes 
sobre medicaments, activa alarmes que et recordin quan 
prendre-les i consulta el detall de la teva medicació. A més, 
pots rebre de forma ràpida i senzilla la teva recepta electrònica 
a través de Quiero cuidarme Más, sempre que un metge 
te la prescrigui a través de l'app. I adquirir productes de 
parafarmàcia amb descompte a DKV Club. 

CUIDA LA TEVA MENT 
Orientació psicològica per posar solució a temes que 
et preocupen. Connexió amb consultes de psicologia, 
psiquiatria, la plataforma DKV Omm i serveis del  
DKV Club Salud y Bienestar. 

MILLOREM EL REVISADOR DE SÍMPTOMES 
Funcionalitat basada en intel·ligència artificial que, a través 
d'un qüestionari sobre els símptomes que presentes, fa un 
primer diagnòstic i et dona una sèrie de pautes a seguir. 

NOVES FUNCIONALITATS  
AL QUADRE MÈDIC VIRTUAL 
Demana una consulta virtual amb metges de medicina 
general o especialitats de la Red DKV de Servicios Sanitarios 
a través de Quiero cuidarme Más. Podràs programar una 
videotrucada per a tu i els familiars menors d'edat inclosos a 
la pòlissa, amb la possibilitat de geolocalització per trobar els 
centres i professionals que t'interessin. 


