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DKV Integral.
La Proposta Personalitzada  
de Salut per a tu

Amb el quadre mèdic més ampli  
i un servei de la màxima qualitat.
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Qualsevol assegurança ha de començar  
amb un compromís. El teu comença amb deu.

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 encara que facis servir molt 
l’assegurança i, a partir del tercer any, 
tampoc no l’anul·larem.

2. Si estàs ingressat a l’hospital, a partir del 
tercer dia rebràs 80 euros diaris, quan 
cap de les despeses d’hospitalització vagi 
a càrrec de DKV.

3. Si pateixes qualsevol tipus d’accident 
laboral o de trànsit, no et preocupis, 
també t’assistirem.

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

5. Per reduir els costos en la protecció de  
la teva família, tindràs un descompte  
de fins al 12% en l’assegurança familiar.

6. Podràs afegir el servei de pediatria o de 
ginecologia que vulguis, encara que no 
estigui inclòs en el teu quadre mèdic.

7. Fes les maletes tranquil·lament. Tindràs 
fins a 20.000 euros en assistència mundial 
per urgència. Un dels límits més alts del 
mercat.

8. Somriu. A diferència d’altres assegurances 
de salut del sector, la teva tindrà el servei 
dental inclòs.
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9. Podràs gestionar totes les teves 
autoritzacions de manera ràpida i senzilla 
a través de dkvseguros.es, per telèfon i a 
la sucursal.

10. Comptaràs amb Digital Doctor, una app 
amb la qual podràs contactar amb un 
metge a través d’una trucada, una 
videotrucada o un xat. Aconseguir una 
primera opinió mèdica mai no havia 
estat tan senzill ni immediat.
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Aquí tens totes les cobertures  
que vols avui. I també totes les  
que puguis necessitar demà.

Tens a la teva disposició més de 1.000 
centres concertats i més de 24.000 
professionals a tot Espanya.

Tu tries com cuidar-te, per la qual cosa  
tu decideixes com gaudir de les teves 
cobertures. Amb copagament o sense?  
Si tens preguntes sobre aquest o qualsevol 
altre aspecte en concret, no dubtis a 
comentar-li-ho al teu Expert en Salut.

· Assistència primària.

· Urgències mèdiques les 24 hores.

· Hospitalització sense límit d’estada,  
tret de psiquiàtrica.

· Especialistes i mitjans de diagnòstic.

Totes les cobertures bàsiques

· Servei bucodental, amb més de 50 
actes gratuïts.

· Intervencions quirúrgiques.

· Atenció en l’embaràs i el part.

· Fins a 20 sessions de psicoteràpia a 
l’any. 40 sessions en casos de trastorns 
alimentaris i casos d’assetjament 
escolar, violència de gènere o familiar.

· Podologia, fisioteràpia i rehabilitació 
sense límit de sessions.

· Àmplia cobertura de trasplantaments.

· Reconstrucció oncoplàstica de la mama 
després de cirurgia radical i cirurgia de 
simetrització de la mama contralateral 
postmastectomia.

· Tècniques de planificació familiar.

I, a més a més,
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Despeses mèdiques, quirúrgiques, 
farmacèutiques, d’hospitalització  
i d’ambulància a l’estranger (límit  
de 20.000 euros). Només has de  
trucar al +34 91 379 04 34.

Amb els Espais de Salut DKV tens la 
millor atenció mèdica molt a prop 
teu. Centres amplis, confortables i a 
l’avantguarda en tecnologia i prestacions.

Pregunta al teu Expert en Salut pels 
espais més propers i si algun dia 
ets en una altra banda d’Espanya 
i vols consultar quins centres tens 
al teu abast, no dubtis a entrar a 
espaciosdesalud.dkvseguros.com

Línies mèdiques (976 991 199  
i 902 499 799):

· 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 mèdica psicoemocional.

· Línia mèdica tropical.

Espais de Salut DKV Serveis de salutAssistència a tot el món per a 
estades inferiors a 180 dies  
i en cas d’urgència
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· Programes infantils des de l’embaràs 
fins a l’adolescència.

· Programa d’obesitat.

· Embaràs i part saludable.

· Prevenció de l’estrès laboral.

· Prevenció del càncer colorectal.

· Prevenció de l’accident cerebrovascular.

· Programa de prevenció de risc 
cardiovascular i coronari.

· Prevenció de càncer de mama.

· Prevenció de càncer d’úter.

· Prevenció de càncer de pròstata.

…i tot i que volem oferir-te el màxim de 
cobertures, també treballem perquè no 
sigui necessari.

Plans i programes de medicina preventiva gratuïts i a distància

Consulta el teu Expert en Salut, el web vivelasalud.com o truca  
al 976 506 000 i accedeix a tots els programes.
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· 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/fitness.

· Homeopatia.

· Òptiques.

· Ortopèdia.

· Osteopatia.

· Reeducació del sòl pèlvic.

· Reproducció assistida.

· Wellness/balnearis.

· Parafarmàcia en línia.

I molts més...

Serveis de salut i benestar

Per informar-te sobre els serveis i els descomptes, consulta el teu Expert en Salut,  
el web dkvclubdesalud.com o truca al 976 506 010 o al 902 499 150.
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Una assegurança mèdica que podràs  
fer servir fins i tot sense anar al metge.

És fàcil d’usar i segur. Funciona així:

· El revisador de símptomes: comença responent 
un qüestionari senzill i intuïtiu en què només has 
d’introduir el teu símptoma i, si vols, completar la 
informació amb dades sobre al•lèrgies, medicaments… 
En acabar el qüestionari, l’aplicació t’oferirà una 
primera recomanació i prediagnòstics orientatius.

· e-Visita: un cop tinguis el prediagnòstic, podràs concertar 
una hora per fer una videoconsulta, una trucada telefònica 
o un xat amb un metge. A més a més, podràs adjuntar 
qualsevol tipus de document que sigui útil per a la consulta.

· Cercador de consultes anteriors: hi trobaràs una llista 
amb totes les consultes fetes amb el revisador de 
símptomes i també tots els informes de les e-Visites.

Senzill, oi? Ara ja tens tot el que necessites per 
treure-li el màxim profit a la teva assegurança.

Digital Doctor és un servei gestionat per DKV Serveis, SA, entitat que té encomanada  
la prestació i el desenvolupament de serveis de salut digital per als assegurats de  
DKV Seguros y Reaseguros, SAE.

Sovint es pensa que una assegurança de salut 
només és útil si s’utilitza per anar al metge. Però 
avui dia, amb el nostre ritme diari cada cop més 
ràpid, no sempre és fàcil trobar un moment per 
anar a la consulta.

A DKV no volem que això sigui una excusa 
perquè no facis servir la teva assegurança tantes 
vegades com vulguis. Per això et presentem:

Digital Doctor
Una aplicació mòbil gratuïta amb què podràs 
trobar respostes ràpides i fiables sobre 
problemes de salut.
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Servei d‘atenció  
telefònica atès per:

Responsables amb la teva 
salut, amb la societat i amb 

el planeta.
Empresa saludable Empresa sostenible

dkvseguros.com

Segueix-nos a Baixa’t les app

http://www.dkvseguros.com



