
TOTES LES COBERTURES 
DE SALUT, RENDA, DECESSOS 
I ACCIDENTS QUE NECESSITIS, 
EN UN ÚNIC REBUT

VOLEM 
SEGURETAT  
EN TOT MOMENT!
DKV PROFESIONAL
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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 principals grups 
asseguradors 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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1. Volem oferir-te una assegurança per a tota la
vida, passi el que passi. O dit d’una altra manera:
no t'apujarem el preu de les cobertures per
utilitzar molt la teva assegurança i, a partir del
tercer any, tampoc no l'anul·larem.

2. Si pateixes qualsevol mena d'accident laboral
o de trànsit, no et preocupis, també t'assistirem
(segons mòdul contractat).

3. Si vols contrastar un diagnòstic de malaltia greu
i necessites una segona opinió mèdica o
bioètica, ja hi pots comptar.

4. Fes les maletes tranquil·lament. En viatges de fins
a 180 dies disposaràs d'un límit de 20.000 euros
en despeses d'assistència sanitària per malaltia
o accident esdevinguts durant el viatge. Un dels
límits més alts del mercat.

DKV Profesional és l'assegurança de cobertura múltiple que et permet combinar les assegurances de salut, 
renda, decessos i accidents segons les teves necessitats i agrupar-les en un únic rebut. I si, a més, ets 
autònom, tindràs en salut un descompte addicional del 5% per sempre.

5. I per descomptat, també podràs gestionar totes
les teves autoritzacions de manera ràpida i
senzilla a través de dkvseguros.es, per telèfon
i a la sucursal.

6. Tindràs l'app Quiero cuidarme Más.
La plataforma més completa de salut digital, que
cobreix totes les teves necessitats de la manera
més fàcil, còmoda i gratuïta.

7. Somriu. A diferència d'altres assegurances de
salut del sector, la teva tindrà el servei dental
inclòs.
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QUALSEVOL ASSEGURANÇA  
HA DE COMENÇAR AMB UN COMPROMÍS. 
LA NOSTRA COMENÇA AMB SET
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Mòdul d'assistència primària

• Medicina general en consulta i a domicili

• Pediatria

• Urgències mèdiques i pediàtriques

Mòdul d'especialistes i proves de diagnòstic

Especialistes i mitjans de diagnòsitc, entre els quals 
destaquen:

• Fins a 20 sessions a l'any de psicoteràpia i
40 sessions en casos de trastorns alimentaris
i casos d'assetjament escolar, violència de gènere
o familiar, ciberassetjament i estrès laboral.

• Podologia, fisioteràpia i rehabilitació sense límit
de sessions ni carències.

• Programes preventius amplis (salut infantil,
embaràs i part saludable, prevenció del risc
coronari, càncer de la dona, càncer prostàtic,
accident cerebrovascular, colorectal i diabetis).

• Mamografia 3D (tomosíntesi mamària).

Pots contractar un únic mòdul, dos o els tres.

Aquí tens els diferents mòduls i cobertures de Salut, Renda, Decessos i Accidents, perquè triïs 
els que tu vulguis i puguem adaptar la teva assegurança a les teves necessitats.
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SALUT

• Fins a 20 sessions/any de nutricionista per al
tractament i el control de l'obesitat, modalitat
individual.

• Proves diagnòstiques sense carència.

• Programa de prevenció del càncer de cèrvix:
inclusió del test VPH preventiu.

• Rehabilitació respiratòria. 10 sessions/assegurat/
any (nens de menys de 10 anys) i 3 sessions/
assegurat/any (adults i nens de més de 10 anys).

• PET/RM en oncologia.

UNA ASSEGURANÇA QUE,  
EN REALITAT, EN PODEN SER QUATRE
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Mòdul de cirurgia i hospitalització

• Hospitalització sense límit de dies (llevat de
psiquiàtrica, amb un màxim de 60 dies/any).

• Àmplia cobertura en trasplantaments.

• Indemnització per hospitalització quan no és
a càrrec de DKV, sense cost addicional
(80 euros/dia, màxim 2.400 euros)

Contractant tots els mòduls

• Reemborsament de conservació de cèl·lules mare
del cordó umbilical.

Contractant qualsevol mòdul

• La millor assistència mundial de viatge en cas
d'urgència a l'estranger: per a viatges de fins a
180 dies i amb un límit màxim de 20.000 euros
en despeses d'assistència sanitària.

• Servei bucodental inclòs, sense cost addicional,
amb més de 50 actes gratuïts.

• Ens comprometem a no anul·lar la teva pòlissa
a partir del tercer any.

• Tarifes especials per ser autònom.

• Assistència mèdica en accidents de trànsit
i laborals (segons mòduls contractats).

• Segona opinió mèdica.

Proposta Personalitzada d'Assegurances



6

Podràs triar entre contractar la modalitat Renta 
Clásico o Renta Baremado.

• Possibilitat de triar la quantitat diària que vols
rebre durant els dies que duri la baixa laboral.

• Garantim el pagament ràpid de les
indemnitzacions.

• Indemnització diària en cas de baixa laboral
per malaltia o accident, esdevingut tant en el
desenvolupament de la professió com en la vida
privada. Possibilitat de contractar la modalitat
de Renta Clásico o Baremado.

• Capital per cobrir les despeses del sepeli
(es pot optar pel pagament d'una
indemnització o que sigui a través
d'empreses concertades per DKV).

• Pagament d'una indemnització en cas de mort
i d'invalidesa permanent.

Proposta Personalitzada d'Assegurances

RENDA DECESSOS ACCIDENTS
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ENCARA QUE VOLEM OFERIR-TE  
EL MÀXIM DE COBERTURES, TAMBÉ TREBALLEM 
PERQUÈ NO LES NECESSITIS

Accediràs a un catàleg de serveis de salut 
i benestar al millor preu.

• Audiòfons

• Cirurgia de la miopia i la presbícia

• Medicina i cirurgia estètica

• Deshabituació tabàquica

• Dietètica

• Gimnàs/Fitnes

• Òptiques

• Ortopèdia

• Reproducció assistida

• Wellness/Balnearis

• Parafarmàcia en línia

I molts més.

Informa't sobre els serveis i descomptes 
consultant el teu Expert en Salut, visitant el web 
dkvclubdesalud.dkvseguros.com  
o trucant al 976 506 010.

Proposta Personalitzada d'Assegurances

DKV CLUB SALUD Y BIENESTAR
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A DKV apostem per la digitalització i aprofitem les noves tecnologies per millorar l'atenció de la salut. 
Per això, posem a la teva disposició tots els nostres serveis digitals.

APP QUIERO CUIDARME MÁS 

Accedeix a tots els serveis de salut digital de DKV:

• Quadre mèdic: troba el teu metge de confiança.

• Consulta virtual: per xat, videotrucada o telèfon
amb medicina general i especialistes.*

• Targeta digital integrada al teu mòbil.

• Recepta electrònica al teu telèfon per anar
directament a la farmàcia.

• Carpeta de salut: rep i emmagatzema els teus
informes mèdics.

• Coach salut & Llevadora digital: assessorament
per xat en l'embaràs i durant els primers 100 dies
després d'haver donat a llum per resoldre dubtes.

• Indicadors de salut i reptes: controla els teus
indicadors de salut, calcula el teu índex de vida
saludable i apunta't a reptes per millorar-lo.

• El meu diari: registra les teves cites mèdiques.

ÀREA DE CLIENT

DKV disposa de l'Àrea de Client a través de la qual 
facilita als seus clients diversos tràmits i gestions, 
com ara:

• Consultar les dades de la pòlissa.

• Sol·licitar duplicats de targeta.

• Consultar les condicions particulars
de l’assegurança.

• Sol·licitar un certificat d'assistència de viatges.

• Enviar queixes o reclamacions, que es pot fer
a través d'un simple formulari.

I moltes coses més. 

Serveis gestionats per DKV Servicios, SA, l'entitat que té encomanada 
la prestació i el desenvolupament de serveis de salut digital per als 
assegurats de DKV Seguros y Reaseguros, SAE.

MENYS DESPLAÇAMENTS, 
MÉS SALUT DIGITAL!

• Altres funcionalitats com ara accés al DKV Club
Salud y Bienestar o la possibilitat de gestionar els
teus familiars (menors o autoritzats) i utilitzar
els serveis disponibles per a ells.

* Especialistes: pediatre, dermatòleg, ginecòleg, traumatòleg, endocrí
i psicòleg, entre d'altres.
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LA TEVA 
ASSEGURANÇA 
TAMBÉ NECESSITA 
UNA REVISIÓ 
MÈDICA PERIÒDICA
La situació personal i laboral de cada persona no 
només és diferent de la de qualsevol altra. 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 Assegurances a DKV 
perquè t'ofereixi la millor solució.
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L'ASSEGURANÇA 
QUE NECESSITES, 
AJUSTADA A LA TEVA 
SITUACIÓ 

Totes les prestacions es poden utilitzar des del 
primer dia, llevat de les que tinguin un termini de 
carència o exclusió:

• Hospitalització i intervenció quirúrgica (incloent-hi
les pròtesis): 6 mesos, llevat de l'hospitalització
per urgència vital o per accident, que no té
carència.

• Parts (llevat de parts prematurs): 8 mesos.

• Trasplantaments: 12 mesos.

• Estudi biomecànic de la marxa: 6 mesos.

Combina les assegurances segons les teves 
necessitats.
Recorda que en salut pots triar un, dos o tres 
mòduls: mòdul assistència primària, mòdul 
especialistes i proves de diagnòstic i mòdul cirurgia 
i hospitalització. I en renda pots seleccionar Renta 
Clásico o Renta Baremado.

Tu tries com cuidar-te, per la qual cosa tu 
decideixes com gaudir de les teves cobertures. 
Amb copagament o sense?



10Proposta Personalitzada d'Assegurances

COPAGAMENTS

Plus Classic Élite
Descripció de les consultes  
(preu per consulta)

Consultes assistència primària:  
medicina general, pediatria  
i infermeria

12 EUR 6 EUR 1,95 EUR 0 EUR

Consultes de la resta d'especialitats 20 EUR 10 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Consultes de ginecologia 20 EUR 6 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Consultes de psicologia 20 EUR 10 EUR 9 EUR 0 EUR

Proves diagnòstiques (per acte)

Anàlisi clínica 12 EUR 5 EUR 2,50 EUR 0 EUR

Radiologia convencional 10 EUR 5 EUR 2,50 EUR 0 EUR

Radiologia d'alta tecnologia 55 EUR 30 EUR 2,50 EUR 0 EUR

Radiologia vascular 55 EUR 25 EUR 2,50 EUR 0 EUR

Tomografia - TAC 100 EUR 50 EUR 2,50 EUR 0 EUR

Ressonància magnètica nuclear 175 EUR 75 EUR 2,50 EUR 0 EUR

Tomografia per emissió  
de positrons (PET) 300 EUR 100 EUR 2,50 EUR 0 EUR

Serveis de diagnòstic per  
endoscòpia 45 EUR 25 EUR 2,50 EUR 0 EUR

Citologia 0 EUR 0 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Ecografia 25 EUR 12 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Mamografia 0 EUR 0 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Anatomia patològica 50 EUR 25 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Amniocentesi 250 EUR 100 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Estudi polisomnogràfic 275 EUR 100 EUR 2,95 EUR 0 EUR

PH-metria 200 EUR 100 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Ingressos hospitalaris per dia:  
el copagament inclou exclusivament 
l'estada hospitalària per dia i els 
honoraris quirúrgics. La resta d'actes 
mèdics i proves diagnòstiques portaran 
el copagament corresponent 
al seu grup.

25 EUR 15 EUR 0 EUR 0 EUR

Plus Classic Élite
Activitat hospitalària: preoperatoris, 
reanimació, hospital de dia, cirurgia 
ambulatòria, diàlisi

0 EUR 0 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Grup quirúrgic 0-1-2 0 EUR 0 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Grup quirúrgic 3-4-5 0 EUR 0 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Grup quirúrgic 6-7-8 0 EUR 0 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Part/cesària 0 EUR 0 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Raspament 0 EUR 0 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Colangiopancreaticografia retrògrada 
Colangiografia 0 EUR 0 EUR 2,50 EUR 0 EUR

Litotrícia 0 EUR 0 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Actes terapèutics (per acte)

Neteja bucal i extraccions dentals 6 EUR 3 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Rehabilitació 8 EUR 5 EUR 2,50 EUR 0 EUR

Oxigenoteràpia 5 EUR 3 EUR 2,50 EUR 0 EUR

Fotocoagulació 95 EUR 50 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Medicina nuclear 150 EUR 75 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Serveis de diagnòstic /  
tractament d'especialitats mèdiques 25 EUR 12 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Serveis de diagnòstic /  
tractament d'especialitats quirúrgiques 25 EUR 12 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Serveis de diagnòstic /  
tractament d'obstetrícia i ginecologia 25 EUR 12 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Serveis de diagnòstic /  
tractament de cardiologia 75 EUR 40 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Serveis de diagnòstic  
i tractament d'oncologia 300 EUR 100 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Tractaments radioteràpics  
i quimioteràpics (per sessió) 50 EUR 25 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Tractament del dolor 120 EUR 50 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Ambulàncies 50 EUR 25 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Urgències hospitalàries i assistència 
primària al domicili 60 EUR 30 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Urgències ambulatòries 30 EUR 15 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Complet Complet

Si no vols copagaments, tria la modalitat Élite.
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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




