
LES MILLORS COBERTURES 
AL MILLOR PREU

VOLEM  
TENIR CURA DEL QUE  
ENS IMPORTA!
DKV FAMEDIC PLUS
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A DKV som activistes de la salut, per això tots  
els nostres 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 TEVA COMENÇA AMB SET

1. T'oferim un conjunt de cobertures, serveis
gratuïts i serveis amb descomptes de fins a
un 40 %.

2. Pots incloure en la pòlissa tota la teva
família (fins a 8 membres) al mateix preu,
independentment de l’estat de salut o de l'edat
que tinguin.

3. També incloem el servei bucodental, amb
cobertures dentals gratuïtes i accés a
especialitats i tractaments a preus especials.

4. Si pateixes un accident que afecta més de
3 peces dentals, et reemborsarem les despeses
mèdiques fins a un límit màxim de 6.000 euros.
Això inclou tots els tractaments necessaris com
ara la cirurgia estètica.

5. Si ho necessites, t'oferim assessorament jurídic
telefònic per al titular de la pòlissa, per part
d'una companyia especialitzada i líder en
defensa.

6. També podràs accedir a nombrosos serveis
de salut i benestar a preus especials a
dkvfamedic.com.

7. Tindràs accés a l'app Quiero cuidarme Más,
la plataforma de salut digital més completa.

Proposta Personalitzada de Salut

DKV Famedic Plus, una assegurança de salut familiar amb cobertures i serveis gratuïts i d'altres amb 
importants descomptes que et dona accés immediat als millors especialistes i centres mèdics Plus 
independentment de l'edat o l'estat de salut.
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UNA ASSEGURANÇA QUE TÉ CURA 
DE LA TEVA SALUT 
I DE LA TEVA BUTXACA

Proposta Personalitzada de Salut

App Quiero cuidarme Más

• Quadre mèdic: permet consultar el quadre mèdic
de Famedic (centres mèdics Plus) i accedir a les
funcionalitats de cita en línia i de consulta virtual.

• Revisador de símptomes: ofereix informació sobre
la teva possible malaltia, aportant informació
sobre la gravetat i tipologia, a partir dels teus
antecedents i símptomes.

• Consulta virtual: podràs fer consultes virtuals
per xat, videotrucada o telèfon amb metges
generals o accedir per videotrucada programada
a consultes en línia de medicina general,
pediatria, ginecologia, dermatologia, oftalmologia
i traumatologia amb professionals dels centres
mèdics Plus que tinguin activat aquest servei.

• Consultes mèdiques il·limitades en les especialitats
més necessàries, als centres mèdics Plus:

– Medicina general.

– Infermeria.

– Pediatria.

–  Ginecologia (inclou la revisió ginecològica
anual amb citologia).

– Oftalmologia.

– Dermatologia i venereologia.

– Traumatologia.

• Resta d'especialitats i proves complementàries
amb descompte.

DKV FAMEDIC PLUS SALUT DIGITAL

• Recepta electrònica al teu telèfon per anar
directament a la farmàcia: s'usa un sistema de
prescripció i de dispensació homologat per
l'Organización Médica Colegial (OMC).

• Carpeta de salut: on podràs emmagatzemar
i consultar els teus documents de salut, com ara
anàlisis clíniques o informes mèdics.

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

• Familiars: per poder gestionar els teus familiars
inclosos en pòlissa, menors d'edat o autoritzats,
i utilitzar els serveis disponibles per a ells.

A més, gaudiràs d'altres funcionalitats com ara 
indicadors de salut, dades personals i la meva salut 
emocional.
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976 991 199
Accediràs a un catàleg de serveis de salut 
i benestar al millor preu:

• Metge DKV 24 hores

• Línia mèdica pediàtrica

• Línia mèdica de la dona

• Línia mèdica de l'embaràs

• Línia mèdica esportiva

• Línia mèdica nutricional

• Línia mèdica obesitat infantil

• Línia psicoemocional (976 991 197)

• Línia mèdica tropical

• Acupuntura

• Audiòfons

• Cirurgia de la miopia i la presbícia

• Medicina i cirurgia estètica

• Conservació de cèl·lules mare de cordó umbilical

• Deshabituació tabàquica

• Dietètica

• Estudi biomecànic de la marxa

• Gimnàs/Fitnes

• Òptiques

• Ortopèdia

• Osteopatia

• Reeducació del sòl pelvià

• Reproducció assistida

• Wellness/Balnearis

• Parafarmàcia en línia

I molts més… 

MÉS COBERTURES PER A TU!

Informa't sobre els serveis i els descomptes 
consultant el teu Expert en Salut, el web 
dkvfamedic.com o trucant al 913 438 598.

LÍNIES D'ORIENTACIÓ MÈDICA 
TELEFÒNICA

DKVFAMEDIC.COM
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UNA ASSEGURANÇA  
AJUSTADA A LES TEVES NECESSITATS 

LA TEVA 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, cal que revisis periòdicament la teva 
assegurança i que valoris si continua estant 
totalment adaptada a les teves necessitats del 
moment. Quan no sigui així, contacta amb el teu 
Expert en Salut perquè t'ofereixi la millor solució.

Proposta Personalitzada de Salut
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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




