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Per què DKV Profesional?

Adapta les cobertures 
a les teves necessitats, 
en un únic rebut i amb 
tarifes especials:

 > Mòdul Salut (amb 
submòduls).

 > Mòdul Renda o Renda 
Baremat.

 > Mòdul Accidents o 
Accidents Dona.

 > Mòdul Decessos.

Modalitat bàsica de contractació:

Si ets autònom 

 > Contractació obligatòria d’un mòdul 
de Salut sol, o combinat amb la resta 
de mòduls de forma opcional.

Si no ets autònom 

 > Hauràs de contractar dos mòduls 
obligatoris a triar entre Salut, Renda, 
Accidents i Decessos.

 > O hauràs de contractar un mòdul 
obligatori de Salut i una assegurança 
de la llar (amb un import mínim de 
120 EUR nets).
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Per què amb DKV Seguros?

Analitza tots els 
avantatges i les 
condicions de contractar 
la teva assegurança 
mèdica amb DKV Seguros. 
Hi sortiràs guanyant!

Treballem amb els millors

Centres sanitaris de gran prestigi com 
les clíniques Teknon i Ruber, o el Grup 
Hospitalari Quirón, entre d’altres, al 
teu servei.

Innovem permanentment

Estem a l’avantguarda per oferir-te 
els millors mitjans sanitaris i els més 
eficaços.

Creem valor social i 
mediambiental

Des de la Fundació DKV Integralia 
participem en la inserció laboral de 
persones amb discapacitat i malalties 
degeneratives. Som “Empresa 
CeroCO2” des del 2007.

Som a prop teu

Espais de Salut DKV. La primera 
cadena d’assistència mèdica amb doble 
certificació ISO 9001 i UNE179001.

Som íntegres, clars i excel·lents

Certificat de Gestió Ètica i Socialment 
Responsable SGE 21.

Certificat de Llenguatge Clar.

Prestigiós reconeixement europeu a 
l’excel·lència. Segell EFQM 500+ amb 
més de 600 punts.
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Mòdul Salut

Evita massificacions i assegura’t 
l’assistència sanitària més còmoda, ràpida 
i eficaç, triant només el que necessites.
Ni llistes d’espera ni llargs tràmits. Accés a la millor medicina privada, amb més 
de 1.000 centres concertats i més de 19.000 professionals a tot Espanya, pagant 
només pel mòdul que t’interessi o combinant-los entre ells:

Assistència primària 
Submòdul A:

Medicina general, urgències, pediatria, 
ambulàncies, revisions, anàlisis, etc.  
(Ampliació annex 1)

Especialistes
Submòdul B:

Especialitats mèdiques o quirúrgiques, 
els mitjans de diagnòstic i els 
tractaments que es fan a la consulta. 
(Ampliació annex 2)

Hospitalització
Submòdul C:

Tractaments oncològics (també 
tècnica OSNA) i renals entre d’altres, 
cirurgies, hospitalitzacions (UCI i 
relacionades amb l’embaràs incloses), 
teràpies, pròtesis i molt més! 
(Ampliació annex 3)

Tots els mòduls inclouen:

Assistència mundial en 
cas d’urgència

Despeses mèdiques, hospitalització, 
cirurgia, farmàcia i ambulància, 
repatriació sanitària i moltes més 
cobertures. Amb els límits més alts!

Protegeix la teva salut i la dels teus com 
es mereix, amb el prestigi i la qualitat del 
líder europeu d’assegurances mèdiques.
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Confia la teva salut 
a la companyia més 
ben valorada pels seus 
clients.

Compromís

Pòlissa vitalícia, a partir del 3r any, 
no anul·larem la teva assegurança 
per alta sinistralitat.

Implicació 

Rep 80 EUR/dia a partir del 3r dia 
d’ingrés, quan cap de les despeses 
de l’hospitalització sigui a càrrec 
de DKV.

Sense límits

D’hospitalització, excepte la 
psiquiàtrica amb un límit de 
seixanta dies/any (submòdul C)

Rapidesa 

Cita ràpida assistencial per proves 
diagnòstiques i intervencions 
quirúrgiques autoritzades.

Comoditat

Gestiona les teves autoritzacions de 
forma ràpida i senzilla a través del 
nostre web.

Estalvi

Per a pòlisses familiars, descompte 
de fins al 12%.

Tu només somriu

Servei dental gratuït.

Flexibilitat

Si vols, pots triar una modalitat 
amb copagaments i reduir el preu 
de la prima. (Annex 6)
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Serveis e-salut 902 499 799

 > Metge DKV 24 hores

 > Línia mèdica pediàtrica 24 hores

 > Línia mèdica de la dona

 > Línia mèdica de l’embaràs

 > Línia mèdica esportiva

 > Línia mèdica nutricional

 > Línia mèdica obesitat infantil

 > Línia mèdica psicoemocional

 > Línia mèdica tropical

I a més, per a la teva 
tranquil·litat total: 

 > Reemborsament de les teves 
factures a l’estranger per malaltia 
greu. Previ diagnòstic a Espanya. 
(Contractant submòdul A+B+C).

 > Cobertura dels serveis d’assistència 
familiar, en cas de dependència 
grau 3 per un accident cobert 
per l’assegurança. (Contractant 
submòdul A+B+C).

 > Segona opinió mèdica i bioètica 
per malaltia greu.

 > Psicologia. (Mòdul B) 
20 sessions/any. 40 sessions/any per 
a trastorns d’alimentació.

 > Mamografies sense autorització 
(submòdul B).

 > Programes gratuïts de medicina 
preventiva, a través d’Internet: 
Vida saludable, prevenció del càncer 
de pròstata, colorectal o de l’estrès 
laboral entre d’altres. (Annex 5).

 > Reconstrucció de la mama  
(submòdul C). Després de cirurgia 
radical oncològica.

 > Trasplantaments de medul·la, 
fetge, ronyó, còrnia i cor. 
(submòdul C).

 > Tècniques de planificació familiar. 
(submòdul C).

 > Club DKV Salut i Benestar.
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Mòdul Renda 

Assegura els teus 
ingressos quan més ho 
necessitis.

Evita la pressió d’una 
baixa laboral, rebent una 
indemnització per cada dia que 
hagis d’interrompre la teva 
activitat de forma transitòria.

Incapacitat temporal

Per malaltia o accident per causes 
laborals o comunes.

Podràs triar entre un any, any i mig o 
dos anys de cobertura.

Relacionats amb el part

Per cada nounat o adopció, si la mare 
porta vuit mesos assegurada, rebràs 
una indemnització única, equivalent a 
vint vegades el subsidi o renda diària 
garantida per a la cobertura de baixa 
laboral en el primer període. 

També hi pots afegir:

Hospitalització

Indemnització per cada dia que hagis 
de quedar-te a l’hospital, a causa 
d’una malaltia i/o accident (màxim 
365 dies, a partir de les 24 hores 
d’internament).



11

Projecte DKV Profesional 2017

Mòdul Renda Baremat

La tranquil·litat 
econòmica necessària 
per començar la teva 
recuperació
Tindràs garantida una 
indemnització única, prefixada en 
un barem i independent del temps 
real que estiguis de baixa.

Una fórmula que DKV fa 
única

Les cobertures més àmplies del 
mercat.

Aquest mòdul cobreix patologies que 
no tenen en compte altres companyies.

Màximes facilitats de gestió.

Per cada sinistre o patologia, t’abonem 
la quantitat fixada en el barem.

Cobres immediatament.

Reps la indemnització quan comença 
la teva baixa.

Fiscalitat.

Si cotitzes per estimació directa, pots 
deduir-te’n el cost a la declaració de 
l’IRPF.

També hi pots afegir:

Indemnització per 
hospitalització

Renda amb franquícia de 
noranta dies.

Si la baixa es prolonga més enllà del 
que fixa el barem, et seguirem pagant 
fins que et donin l’alta, ja que entra en 
funcionament una altra garantia de 
renda.
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Mòdul Accidents

Una solució que minimitza 
els teus imprevistos

Al teu abast

 > Defunció per accident: 
Indemnitzem el beneficiari amb 
el capital fixat a les condicions 
particulars.

 > Invalidesa permanent bàsica: 
Si l’accident ocasiona la invalidesa 
permanent total de l’assegurat, 
comprovada i fixada un any després 
que hagi succeït, abonarem el 
capital estipulat per a aquesta 
cobertura. En cas d’invalidesa 
permanent parcial, s’indemnitzarà 
segons barem.

Tindràs garantit el pagament d’una 
indemnització pels imprevistos 
generats per un accident, tu i la teva 
família.

El que necessites en moments 
crítics

 > Importants capitals 
d’indemnització

 > Assistència sanitària privada 
en cas d’accident (opcional)
Cobertura total als nostres centres 
concertats o lliure elecció de centre 
no concertat amb un límit màxim de 
1.800 EUR.
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Mòdul Decessos

Protegeix el futur de la 
teva família

En cas de defunció, garantim el 
pagament d’una indemnització per 
cobrir les despeses del sepeli o la 
prestació del servei de defunció que 
els familiars sol·licitin.

Avantatges 

Prima anual renovable 

Per a assegurats que tinguin fins 
a setanta anys d’edat, és una 
assegurança temporal renovable 
anualment, amb revaloració prevista 
tant per a l’import de les prestacions 
com per a les primes, aplicant cada 
any la taxa de prima que correspongui 
a l’edat de l’assegurat.

La cobertura de decessos finalitzarà 
a DKV Profesional als setanta anys 
d’edat.

A partir d’aquest moment, aquesta 
cobertura es prorrogarà per temps 
indefinit a través d’una pòlissa 
individual de Decessos, que DKV 
Seguros oferirà a l’assegurat sota la 
modalitat de prima anivellada.

Assegurança vitalícia

La decisió de continuïtat de la pòlissa 
només depèn de tu.
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Serveis de salut i 
benestar

Cuida’t al millor preu

Amb DKV Club Salut i Benestar podràs 
accedir a tot el teu catàleg de serveis 
de salut i benestar a preus inferiors als 
del mercat.

Accedeix en tot moment a la 
informació sobre preus i descomptes a 
través del web:  
dkvclubdesalud.com

Gaudeix dels millors 
serveis

 > 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.

 > Homeopatia.

 > Òptiques.

 > Ortopèdia.

 > Osteopatia.

 > Reeducació del sòl pelvià.

 > Reproducció assistida.

 > Wellness/balnearis.

 > Parafarmàcia en línia

I molts més…

dkvclubdesalud.com

902 499 150

Les nostres sucursals

CLUB SALUT I BENESTAR
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Annex 1: Mòdul Salut

Assistència primària
Submòdul A:

 > Medicina general.

 > Revisió cardiològica bàsica anual.

 > Anàlisis clíniques bàsiques i 
radiografies convencionals. (Sense 
contrast).

 > Ambulàncies.

 > Pediatria i puericultura.

 > Servei d’assistència mèdica a 
domicili i urgències a la clínica 24 
hores.

 > Servei d’infermeria (ATS/DUI).
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Annex 2: Mòdul Salut

Especialitats 
Submòdul B:

 > Angiologia i cirurgia cardiovascular.

 > Aparell digestiu amb cirurgia.

 > Al·lèrgia i immunologia.

 > Cardiologia.

 > Cirurgia general.

 > Cirurgia plàstica i reparadora.

 > Cirurgia toràcica.

 > Dermatologia.

 > Endocrinologia.

 > Geriatria.

 > Ginecologia.

 > Hematologia.

 > Logopèdia i foniatria.

 > Medicina interna.

 > Nefrologia.

 > Neonatologia.

 > Pneumologia.

 > Neurocirurgia.

 > Obstetrícia.

 > Odontologia.

 > Oftalmologia.

 > Oncologia.

 > Otorrinolaringologia.

 > Podologia.

 > Psiquiatria.

 > Rehabilitació i fisioteràpia.

 > Reumatologia.

 > Traumatologia.

 > Urologia.
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Hospitalització
Submòdul C:

 > Hospitalització mèdica   
(sense intervenció quirúrgica).

 > Hospitalització quirúrgica. Inclou 
les visites i cures del postoperatori 
immediat (fins a dos mesos després 
de la cirurgia).

 > Hospitalització obstètrica. Inclou 
niu o incubadora per al nounat 
durant un màxim de vint-i-vuit dies.

 > Hospitalització pediàtrica (menors 
de 14 anys).

 > Hospitalització psiquiàtrica. Per 
brots aguts (màxim seixanta dies per 
any natural).

 > Hospitalització en Unitat de 
Vigilància Intensiva (UVI).

 > Hospitalització per diàlisi i 
ronyó artificial. Per al tractament 
d’insuficiències renals agudes.

A més:

 > Tractaments oncològics: 
radioteràpia, braquiteràpia i 
quimioteràpia.

 > Mètode o tècnica OSNA: anàlisi 
molecular intraoperatòria del gangli 
sentinella en el càncer de mama 
en estadi precoç, sense extensió 
limfàtica.

 > Litotrícia renal i vesicular.

 > Diàlisi i hemodiàlisi.

 > Cirurgia major ambulatòria.

 > Cirurgia artroscòpica.

 > Cirurgia de cornets 
o turbinoplàstia i la 
adenoamigdaloplàstia per 
radiofreqüència.

 > Tècniques de planificació 
familiar: lligadura de trompes, 
vasectomia i l’oclusió tubària 
histeroscòpica.

 > Alta tecnologia terapèutica: 
biòpsia prostàtica guiada 
amb ressonància magnètica 
multiparamètrica per a la 
detecció precoç de petites lesions 
neoplàstiques.

 > Làser quirúrgic en oftalmologia, 
proctologia, cirurgia vascular 
perifèrica, otorrinolaringologia, i en 
patologia ginecològica i genital.

 > Làser d’holmi verd (KTP i HPS) 
de díode i tuli per al tractament 
quirúrgic de la hiperplàsia benigna 
prostàtica.

 > Pròtesis quirúrgiques: sense límit 
excepte cardiovasculars amb un 
límit màxim de 12.000 EUR per 
assegurat i any.

 > Teràpia d’ones de xoc  
o litotrícia musculoesquelètica 
(3 sessions per procés) en la 
pseudoartrosi, osteonecrosi i 
tendinitis crònica.

Annex 3: Mòdul Salut



Projecte DKV Profesional 2017

18

Annex 4: També som al teu costat  
quan viatges

Inclòs en tots els submòduls de 
salut

Assistència a tot el món 
en cas d’urgència

 > En estades no superiors a 180 dies, 
incloent-hi:

 > Despeses mèdiques, quirúrgiques, 
farmacèutiques, d’hospitalització i 
d’ambulància a l’estranger (límit de 
20.000 EUR).

 > Trasllat i repatriació sanitària de 
ferits i malalts.

 > Bitllet d’anada i tornada per a 
un familiar i despeses d’hotel, si 
l’hospitalització dura més de cinc 
dies (fins a 30 EUR/dia amb un límit 
màxim de 300 EUR).

 > Tornada anticipada de l’assegurat 
a causa de defunció d’un familiar.

 > Tornada anticipada de l’assegurat 
a causa d’incendi o sinistre al seu 
domicili.

 > Despeses odontològiques 
d’urgència (fins a 150 EUR).

 > Despeses de prolongació d’estada 
en un hotel (fins a 30 EUR/dia amb 
un límit màxim de 300 EUR).

 > Enviament de medicaments.

 > Consulta mèdica telefònica.

 > Repatriació de morts i dels 
assegurats acompanyants.

 > Acompanyant en cas de defunció.

 > Ajuda a la localització i enviament 
d’equipatges.

 > Enviament de documents.

 > Despeses de defensa legal a 
l’estranger (fins a 1.500 EUR per 
sinistre).

 > Bestreta de fiança judicial (fins a 
6.000 EUR per sinistre).
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No només t’ajudem a cuidar
la teva salut, també t’oferim: 
Annex 5: Plans de prevenció

Plans i programes de 
medicina preventiva 
gratuïts i a distància

Programes de promoció d’hàbits 
de vida saludable des de la 
infància fins a l’adolescència.

Programa de prevenció de 
l’obesitat.

Prevenció de l’estrès laboral.

Prevenció del càncer colorectal.

Programa de prevenció de risc 
cardiovascular.

Prevenció del càncer de mama.

Prevenció del càncer d’úter.

Prevenció del càncer de 
pròstata.

Consulta el web  
programas.vivelasalud.com o truca 
al 902 499 499 i accedeix a tots els 
programes.
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Annex 6: Modalitats segons copagaments

Si no vols copagaments, tria la modalitat Élite.

DESCRIPCIÓ CONSULTES  
(PER CONSULTA)

COMPLET PLUS CLASSIC ÉLITE

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)

COMPLET PLUS CLASSIC ÉLITE

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

PHmetria 200 EUR 100 EUR 2,95 EUR 0 EUR
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ACTES TERAPÈUTICS (PER ACTE) COMPLET PLUS CLASSIC ÉLITE

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

Rehabilitació 8 EUR 5 EUR 2,50 EUR 0 EUR

Oxigenoteràpia 5 EUR 3 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Fotocaogulació 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

COMPLET PLUS CLASSIC ÉLITE

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

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

0 EUR 0 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Grup quirúrgic o-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

Colangiopancreatografia 
retrògrada. Colangiografia

0 EUR 0 EUR 2,95 EUR 0 EUR

Litotrícia 0 EUR 0 EUR 2,95 EUR 0 EUR
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Aclariments: 

 > Copagaments vàlids per al 2017.

 > Límit màxim de copagament per assegurat i any natural: 600 EUR.

 > Totes les prestacions es poden utilitzar des del primer dia, excepte 
carències:

 - Pròtesis quirúrgiques: sis mesos.

 - Hospitalització* i intervenció quirúrgica: sis mesos.

 - Parts (excepte part prematur): vuit mesos.

 - Trasplantaments: dotze mesos.

*L’hospitalització per urgència vital o per accident no té termini de carència. 
Queden excloses de la cobertura de l’assegurança les patologies existents abans 
de contractar la pòlissa, que hauran de quedar reflectides a la declaració de salut. 
Consulta les condicions de la pòlissa i els límits al condicionat general.

COMPLET PLUS CLASSIC ÉLITE

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





Segueix-nos a: 902 499 350
dkvseguros.com

Co
di

 2
SR

C
2.

PY
/m

14
_v

11
c 

C
IF

: A
-5

00
04

20
9.

 G
en

er
 2

01
7

D
KV

 S
eg

ur
os

 y
 R

ea
se

gu
ro

s,
 S

.A
.E

. T
or

re
 D

KV
, A

vd
a.

 M
ar

ía
 Z

am
br

an
o,

 3
1 5

00
18

, i
ns

cr
ita

 e
n 

el
 R

eg
is

tr
e 

M
er

ca
nt

il 
de

 la
 p

ro
ví

nc
ia

 d
e 

Za
ra

go
za

, t
om

 1.
71

1, 
fo

li 
21

4,
 fu

ll 
nú

m
. Z

-1
5.1

52
.

 és l’equip d’especialistes que treballa per a la teva tranquil·litat
i seguretat integral. DKV t’assessora en les àrees de salut, renda i accidents,
mentre que ERGO se centra en les àrees de vida, llar i decessos. 

Servei d’atenció telefònica atès per:

Empresa 
saludable.

Baixa’t l’app

Empresa 
sostenible.

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

Empresa
responsable.

Fundació per a la integració laboral
de persones amb discapacitat


