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ASSEGURAR  
LA TEVA TRANQUIL·LITAT  
I LA DE LA TEVA FAMÍLIA

VOLEM 
PREVENIR!
DKV ACCIDENTES
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A DKV som activistes de la salut, per això tots 
elsnostres productes i serveis estan enfocats  
a l'atenció de la salut i el benestar dels nostres 
assegurats, col·laboradors i la societat en general. 
Creiem que un món més saludable és possible  
i actuem per aconseguir-ho. 

Pertanyem al Grup DKV, un dels grups asseguradors 
més importants a Alemanya i Europa present  
a més de 30 països. A Espanya, el Grup DKV està 
implantat a tot el territori nacional, amb una àmplia 
xarxa d'oficines i consultoris on treballen gairebé 
2.000 empleats i que dona servei a prop de 2 milions 
de clients.

La nostra gestió responsable, a més, aporta valor 
al nostre entorn social i mediambiental i permet un 
creixement sostenible de la companyia.

INTRODUCCIÓ

ETS 
DELS 
NOSTRES?
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QUALSEVOL ASSEGURANÇA  
HA DE COMENÇAR AMB UN COMPROMÍS. 
LA NOSTRA COMENÇA AMB SIS

DKV Accidentes, una assegurança amb la qual, en cas d'accident, tindràs assegurat el pagament d'una 
indemnització per cobrir els imprevistos que puguin sorgir. Tu tries les cobertures per assegurar la teva 
tranquil·litat i la de la teva família en les situacions més complicades.

4. Podràs personalitzar la teva assegurança amb
cobertures com ara: assistència mèdica,
indemnització diària per hospitalització, per
invalidesa temporal, etc. A més a més, disposaràs
de diners addicionals en cas d'invalidesa
permanent o defunció per accident de circulació.

5. Si vols contrastar un diagnòstic i necessites una
segona opinió mèdica o bioètica, ja hi pots
comptar.

6. Per descomptat, també podràs gestionar totes
les teves autoritzacions de forma ràpida i senzilla
a través de dkvseguros.es, per telèfon i a la
sucursal.

1. Volem oferir-te una assegurança per fer front a
tota mena d'imprevistos. Per fer-ho, et garantim
el pagament de diferents tipus d'indemnitzacions
per a tu o la teva família, per fer-te costat davant
de situacions causades per un accident.

2. La teva família no es veurà afectada per una
possible pèrdua d'ingressos a causa d'una
defunció per accident.

3. Tampoc no tindràs problemes econòmics derivats
d'una invalidesa permanent, total o parcial.
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UN IMPREVIST DEIXA DE SER UN IMPREVIST 
SI TENS LA COBERTURA ADEQUADA

• Indemnització per defunció a causa d'un accident.

• Indemnització per defunció simultània d'ambdós 
cònjuges en el mateix accident de trànsit.

• Indemnització per invalidesa absoluta  
i permanent.

• Indemnització per defunció per infart de miocardi 
(gran invalidesa).

• Indemnització per incapacitat temporal.

• Hospitalització per accident.

• Assistència mèdica per accident.

• Indemnització addicional per invalidesa total  
o mort en accident de trànsit.

COBERTURES BÀSIQUES COBERTURES OPCIONALS
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…I UNA ASSEGURANÇA COMENÇA A SER  
UNA BONA ASSEGURANÇA QUAN S'AJUSTA 
A LES TEVES NECESSITATS

• Cobertura 24 hores
Cobreix tots els accidents esdevinguts en la teva
vida personal i professional.

• Cobertura professional
Cobreix exclusivament els accidents laborals.

• Cobertura extraprofessional
Cobreix exclusivament els accidents en la teva
vida privada.

• Cobertura per accident de circulació
Cobreix tots els accidents en circulació.

• Cobertura per a centres docents
Cobreix els alumnes de centres docents, inclosos
els desplaçaments d'anada i tornada des del
domicili.

• Cobertura especial per a dones
Cobreix les necessitats específiques de les dones
durant les 24 hores, amb garanties que no totes
les assegurances d'accidents incorporen, com
la revisió ginecològica anual o les despeses per
cirurgia estètica reparadora, entre d'altres.

• Cobertura familiar

• Cobertura empreses
Per a convenis col·lectius o autònoms.

MODALITATS MODALITATS OPCIONALS
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AVUI, A MÉS DE DONAR-TE L'ASSEGURANÇA 
QUE NECESSITES, VOLEM FELICITAR-TE  
PER SER DELS NOSTRES

DAVANT DE QUALSEVOL 
IMPREVIST, NOMÉS  
HI HA UNA COSA CERTA:  
LA TEVA ASSEGURANÇA

En cas d'accident, només has de comunicar-nos 
la situació (abans de 7 dies) trucant-nos al Servei 
d'Atenció Telefònica 24 hores i aportar tota la 
informació i documentació necessària.

• Aquesta assegurança també té serveis
complementaris de salut de DKV, amb preus
especials en tota una sèrie de tractaments
i serveis.

• Línies mèdiques: línia mèdica 24 hores,
pediàtrica, obesitat infantil, embaràs, esportiva,
nutricional, tropical i psicoemocional.

• Preus reduïts en diversos tractaments i serveis:

– Cirurgia refractiva de la miopia, hipermetropia
i astigmatisme

– Cirurgia plàstica i medicina estètica

– Audiologia

– Servei de cangur

– Reeducació del sòl pelvià

– Deshabituació tabàquica

– Apnea del son (CPAP)

– Reproducció assistida

– Ortopèdia

– Segona opinió mèdica

– Segona opinió mèdica per a malalties greus
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MENYS DESPLAÇAMENTS, 
MÉS SALUT DIGITAL!

APP QUIERO CUIDARME MÁS

Amb l'app de QC+ tindràs accés a: 

• El meu diari, el resum de la teva activitat recent
i la informació més rellevant de les teves gestions
de salut.

• Índex de vida saludable, un valor del 0 al 1.000
que et permet saber si vas per bon camí en
l'adopció d'un estil de vida saludable.

• Indicadors de salut, la gestió de múltiples
paràmetres de la teva salut, com ara l'activitat
física, el pes i la pressió arterial, entre d'altres.

• Connexió amb les plataformes Apple Health,
Google Fit, Garmin i Fitbit.

• Contingut de salut i benestar perquè estiguis al
dia de les últimes tendències i temes d'interès.

• DKV Club Salud y Bienestar, on gaudiràs de
descomptes, sortejos i promocions en serveis
i productes de salut i benestar. Des de Quiero
cuidarme Más pots visualitzar ofertes i les
reserves que hagis fet.
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LA SALUT  
NO ÉS L'ÚNICA  
QUE NECESSITA  
UNA REVISIÓ MÈDICA 
PERIÒDICA
La salut no tan sols és diferent en cadascun  
de nosaltres. A més a més, canvia amb el temps. 
Per això, és oportú que periòdicament revisis la teva 
assegurança i valoris si continua estant plenament 
adaptada a les teves necessitats del moment. 
Quan no sigui així, contacta amb el teu Expert  
en Salut perquè t'ofereixi la millor solució. 
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Servei d'atenció telefònica 
atès per: 

dkvseguros.com

Segueix-nos a Baixa l'app

 Responsables amb la teva salut, 
amb la societat i amb el planeta

Empresa saludable DKV, companyia més ben valorada 
pels corredors d'assegurances 
en el ram de salut individual


