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Responem
a les vostres
preguntes

Aquestes condicions generals us permetran conèixer amb detall el
marc del contracte que establiu amb DKV Seguros quan accepteu
aquesta assegurança.
Al llarg del document, us expliquem la majoria de les qüestions
que se us poden plantejar a l’hora de fer servir l’assegurança.
En aquest capítol, pretenem donar resposta de manera clara
i senzilla a algunes de les preguntes més freqüents que ens
formulen els nostres assegurats.
Esperem que us resultin útils.

Sobre el contracte
Què és un condicionat?
El condicionat, també anomenat
condicions generals i condicions
particulars, és un contracte que recull
els drets i les obligacions tant de DKV
Seguros com de l’assegurat o persona
que contracta l’assegurança.

Quina documentació us lliurem
quan contracteu l’assegurança?
Les condicions del contracte, el
document de declaració de sinistre i la
informació sobre els serveis addicionals
que DKV Seguros posa a la vostra
disposició com a contractant d’aquesta
pòlissa. Si contracteu la garantia
d’assistència mèdica per accident, també
us lliurem la vostra targeta DKV MediCard®.

Cal que verifiqueu que les vostres dades
estiguin correctament recollides i que
ens comuniqueu, ja sigui directament
o a través del vostre agent o mediador
d’assegurances acreditat amb DKV
Seguros, qualsevol error que hi pugueu
observar

Quines són les cobertures
contractades?
Únicament les que es reflecteixen
en les condicions particulars com a
contractades, independentment de les
que puguin aparèixer en les condicions
generals.

Què heu de fer amb la
documentació rebuda?
Llegir-la atentament, signar les
condicions i tornar-nos-les signades. Us
n’heu de guardar una de les còpies. Si
teniu cap dubte, poseu-vos en contacte
amb nosaltres, a través del telèfon
902 499 499, o amb el vostre agent o
mediador.
Serà un plaer atendre-us.
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Cal comunicar la pròrroga del
contracte?
El contracte es renova automàticament
cada any, no cal confirmar-ne la
continuació.
De totes maneres, tant vós com DKV
Seguros el podeu cancel·lar. Si és DKV,
haurà de comunicar-vos-ho com a
mínim dos mesos abans de la data de
venciment del contracte. Si sou vós,
ho haureu de comunicar de manera
provada amb un mes d’antelació a la
data del venciment.

Quin tractament donem a les
dades personals?
DKV Seguros queda expressament
autoritzada per sol·licitar, tractar i cedir
a entitats del seu grup assegurador les
dades personals del prenedor i/o de
l’assegurat. Pel que fa a les dades de
salut de l’assegurat, es podran cedir a
un tercer quan sigui necessari i amb
la finalitat exclusiva de gestionar les
prestacions.
Així mateix, DKV Seguros queda
autoritzada per remetre informació al
prenedor i/o l’assegurat sobre béns i
serveis que els puguin interessar.
El prenedor de l’assegurança i/o
l’assegurat es poden adreçar a DKV
Seguros per consultar aquestes dades
o per actualitzar-les, rectificar-les o
cancel·lar-les, d’acord amb la Llei
orgànica 15/99 de protecció de dades
de caràcter personal.

Quina importància té la
declaració de l’estat de la
vostra salut i de la professió o
activitat que feu quan sol·liciteu
l’assegurança?
El contracte s’estableix d’acord amb
la vostra declaració, per la qual cosa
aquesta ha de ser correcta i precisa. Si
no s’ajusta a la realitat per falsedat o
omissió, pot suposar, posteriorment, la
impossibilitat de percebre la prestació
econòmica.

Què significa la progressivitat en
la garantia d’incapacitat temporal
diària?
És la possibilitat de contractar
una prestació diària que es pugui
incrementar per a baixes prolongades.

Hi ha un límit màxim d’edat per a
les cobertures de l’assegurança?
El límit màxim són els 70 anys, llevat
del cas de la cobertura d’invalidesa
absoluta i permanent, que és als 65
anys.
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Sobre la tramitació de la
prestació per incapacitat
temporal o hospitalització
Com heu de comunicar que esteu
de baixa o hospitalitzat?
Heu de remetre a DKV Seguros,
directament o a través del vostre agent
o mediador acreditat, el document
denominat declaració de sinistre, que
conté la informació inicial perquè es
pugui tramitar la vostra prestació, amb
totes les seccions emplenades, així com
el comunicat de baixa signat pel metge
que assisteixi al pacient, en el qual ha
de constar:
> La identificació del metge.
> La identitat, el domicili, l’edat i la
professió de l’assegurat.

S’ha d’enviar la documentació de
la Seguretat Social o de la mútua
d’accidents?
Els comunicats administratius
d’incapacitat temporal poden ser
necessaris com a informació addicional,
però no vinculen ni obliguen DKV
Seguros per a l’acceptació o la
quantificació de la prestació, ja que les
cobertures de la pòlissa no coincideixen
amb les de la Seguretat Social o de
l’organisme públic equivalent.

Quin termini de temps teniu per
comunicar que esteu de baixa?
El termini és de set dies. Si es presenta
fora del termini de set dies, la prestació
es veurà reduïda.

> La patologia actual que causa la
incapacitat temporal.

Quina informació necessita DKV
Seguros per iniciar la tramitació
de la prestació?

> Les causes, els antecedents i la data
probable d’inici de la malaltia o
d’ocurrència de l’accident.

La declaració de sinistre i el comunicat
mèdic de baixa.

> La data d’inici de la incapacitat i el
pronòstic de durada d’aquesta.
Si teniu contractada la garantia
d’hospitalització i heu estat
hospitalitzat, també haureu de lliurar
l’informe d’alta hospitalària que us
facilitarà el mateix centre hospitalari.
Si teniu algun dubte, és convenient que
us poseu en contacte prèviament amb
DKV Seguros trucant al número 902
499 499.

A més, DKV Seguros pot:
> Sol·licitar informació addicional,
com ara informes del metge que us
atengui, informes hospitalaris, etc.
> Visitar-vos a través dels seus serveis
mèdics per conèixer l’evolució de la
vostra malaltia, interessar-se pel vostre
estat i, si escau, proposar mesures o
actuacions que us permetin recuperarvos satisfactòriament.
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Quin és el període de baixa
màxim garantit?

> Us oposeu a les visites de comprovació
requerides per DKV Seguros.

Podeu triar diferents possibilitats. En
les condicions particulars es concreten
tant les cobertures contractades com el
període màxim garantit.

> Els serveis mèdics de DKV Seguros
consideren que esteu allargant la
baixa injustificadament.

Quan es cobra la prestació?
Un cop s’hagin presentat la declaració
de sinistre, el comunicat de baixa i la
resta de la documentació sol·licitada, i
una vegada DKV Seguros hagi acreditat
el dret a la prestació i n’hagi comprovat
l’abast definitiu, es procedirà a tramitarla en un termini inferior a dues
setmanes.
En el cas d’incapacitat temporal
prolongada (superior a quaranta dies),
podreu sol·licitar la bestreta de la
prestació per incapacitat temporal diària
que correspongui al període de baixa
que hagi quedat suficientment acreditat.

Quan s’acaba el període de baixa
en la incapacitat temporal diària?
Quan es rep l’alta mèdica laboral o bé si
es dóna algun dels casos següents:
> Us trobeu capacitat per fer la vostra
feina, encara que només sigui
parcialment.
> La vostra incapacitat temporal
adquireix el caràcter de permanent.
> Us jubileu o passeu a situació d’atur.
> Us absenteu del vostre domicili
més de setanta-dues hores sense el
coneixement de DKV Seguros.

Què podeu fer si no esteu d’acord
amb la decisió de DKV Seguros?
Teniu un termini de set dies per
comunicar de manera provada que
esteu en desacord i els motius.
Si el motiu del desacord són aspectes
mèdics, el vostre metge o el que
designeu i el de DKV Seguros miraran
de resoldre la discrepància.
En cas que no es trobi una solució, es
pot designar un tercer metge perquè
decideixi.

Existeix dret a prestació en cas de
part?
Encara que el part no es considera
cap malaltia, les mares que faci més
de vuit mesos que estan assegurades
rebran una prestació per aquest motiu.
Caldrà tenir contractada alguna de les
garanties següents: incapacitat temporal
diària, incapacitat temporal baremada,
hospitalització o intervenció quirúrgica,
amb l’abast i les condicions de cadascuna
d’aquestes.
S’aplicarà una prestació i condicions
idèntiques en el cas d’adopció.
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Rebran els beneficiaris alguna
prestació en cas de defunció de
l’assegurat?

En cas que hi hagi franquícia, des de
l’endemà de la finalització del període
de franquícia estipulat.

Sí. La prestació econòmica que
correspondria a l’assegurat passa als
seus beneficiaris.

Us recordem que és imprescindible que
ens remeteu la comunicació del sinistre
dins els set dies següents a la data en
què s’hagi produït. Si no ho feu així, els
dies per a la prestació començaran a
comptar a partir del dia de la recepció
de la comunicació del sinistre.

Què passa amb la prestació de la
Seguretat Social?
La prestació corresponent a la baixa
coberta pel contracte és compatible amb
la que es pugui percebre de la Seguretat
Social i independent d’aquesta.

Què és el període o termini de
carència?
És el temps que ha de transcórrer, des
de la data d’efecte de l’assegurança,
perquè entrin en vigor les garanties de
la pòlissa. Aquest termini s’especifica en
les condicions particulars.
Quan la baixa sigui conseqüència d’un
accident no escau l’aplicació de cap
termini de carència.

Què és la franquícia en la
garantia d’incapacitat temporal
diària?
És el nombre de dies inicials de cada
procés de baixa que no donen dret a
prestació.

Des de quin dia es comença
a comptar per a la prestació
d’incapacitat temporal diària per
una baixa laboral?
Si no hi ha franquícia, des del primer
dia de baixa.

El dia d’alta no és objecte de prestació.

Què és la franquícia en la
garantia d’incapacitat temporal
baremada?
És el nombre de dies que s’especifiquen
en les condicions particulars i que,
als efectes de la prestació, s’han
de descomptar dels que figuren en
el barem de l’annex I per a cada
diagnòstic.

Quan teniu dret a percebre
prestació d’incapacitat temporal
baremada per una baixa laboral?
Des del moment en què presenteu
la documentació acreditativa de la
incapacitat i la malaltia, així com els
informes addicionals que us pugui
sol·licitar DKV Seguros, i quedi
comprovada la cobertura del sinistre.
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Què són els riscos exclosos?
Són les malalties, els accidents, les
circumstàncies, les alteracions, les
activitats, etc. que no queden coberts en
la pòlissa i que, per tant, no donen dret
a prestació.
Els riscos exclosos són els pactats en
el moment de signar la pòlissa i es
detallen en el contracte, ressaltats en
negreta.

Targeta DKV Medi-Card®
Què heu de fer si perdeu la
targeta DKV Medi-Card®?
Posar-vos en contacte amb DKV
Seguros. Us enviarem una nova targeta.

Quines proves o serveis
necessiten autorització en la
Xarxa DKV de serveis sanitaris
que us correspon?
Tota l’assistència sanitària que se us
presti, amb l’excepció de l’assistència
d’urgència i els primers auxilis.

Sobre l’activitat professional
Què passa si canvia la vostra
situació laboral o la vostra
activitat professional?
Ens heu de comunicar, com més aviat
millor, el canvi de la vostra situació per
poder calcular novament la prima de la
vostra assegurança d’acord amb la nova
activitat, cosa que pot representar un
increment o una disminució del preu,
segons el grau de risc que comporti
aquesta activitat. D’aquesta manera
evitarem qualsevol tipus de problema o
confusió en la tramitació del sinistre.

Sobre les dades personals
Què passa si canvieu de domicili,
telèfon, etc.?
Ens heu de comunicar, com més aviat
millor, qualsevol canvi de situació.

Sobre el pagament de
l’assegurança
Quin increment té la prima de
l’assegurança?
La prima es pot actualitzar anualment
en funció de factors com l’edat, i també
si heu contractat l’opció de revaloració
anual de l’import de les prestacions.

Què vol dir que el contracte és
anual, si es paga mensualment,
trimestralment o semestralment?
La durada del contracte establert en
la pòlissa és anual prorrogable, però
el pagament de les primes es pot
fraccionar, amb un petit recàrrec, de
manera mensual, trimestral o semestral.
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Què passa si no es paga el rebut
de l’assegurança?
Mentre no es paga el primer rebut,
les cobertures no entren en vigor.
Per als rebuts següents s’estableix un
període de gràcia d’un mes per fer-ne
el pagament. Passat aquest període, el
contracte queda en suspens.

Suggeriments i reclamacions
Què cal fer per presentar un
suggeriment o una queixa?
La podeu presentar per escrit a
qualsevol de les nostres oficines o
enviar-la al Servei d’Atenció al Client.
Per fer-ho, us heu d’adreçar al domicili
social de DKV Seguros: Torre DKV,
Avenida María Zambrano 31, (50018
Zaragoza), telèfon: 902 499 499, fax:
976 28 91 35; o remetre-la per correu
electrònic a l’adreça: defensacliente@
dkvseguros.es.
Així mateix, la podeu enviar al
Comissionat per a la Defensa del
Client de Serveis Financers: Paseo
de la Castellana 44 (28046 Madrid).
En aquest cas, s’ha d’haver reclamat
prèviament davant el servei d’Atenció
al Client de DKV Seguros (vegeu la
informació més detallada sobre el
procediment que cal seguir en l’apartat
“Clàusula preliminar”).
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Clàusula preliminar
Aquest contracte està sotmès a la Llei
50/1980, de 8 d’octubre, de contracte
d’assegurança. El control de l’activitat
asseguradora de DKV Seguros y
Reaseguros, S.A.E. (d’ara endavant,
“DKV Seguros”), amb domicili social a
Torre DKV, Avenida María Zambrano
31, 50018 Zaragoza, correspon al Regne
d’Espanya, i, en concret, al Ministeri
d’Economia a través de la seva Direcció
General d’Assegurances i Fons de
Pensions.
Integren el contracte els documents
següents:
> Sol·licitud d’assegurança.
> Declaració de salut.
> Condicions generals.
> Condicions particulars.
> Condicions especials (només en
aquells casos en què correspongui).
> Suplements o apèndixs.
Les transcripcions o referències a lleis
no requereixen cap acceptació expressa,
ja que ja són de compliment obligat.

Per resoldre els conflictes que puguin
sorgir amb DKV Seguros, els prenedors
de l’assegurança, els assegurats, els
beneficiaris, els tercers perjudicats o les
persones a les quals es deriven els drets
de qualsevol d’aquests poden presentar
una reclamació davant les instàncies
següents:
A qualsevol de les oficines de DKV
Seguros o davant el Servei d’Atenció
al Client de DKV Seguros. Les
reclamacions es poden enviar per correu
o telefax a l’adreça: Torre DKV, Avenida
María Zambrano 31, 50018 Zaragoza,
telèfon 902 499 499, fax 976 28 91 35,
o per correu electrònic: defensacliente@
dkvseguros.es.
El client pot triar la manera com vol
que se li cursi la resposta i el domicili
al qual se l’hi enviarà. L’expedient es
respondrà per escrit dins el termini
màxim de dos mesos. A les oficines
de DKV Seguros hi ha disponible el
Reglament del Servei d’Atenció al Client
de DKV Seguros.
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Transcorregut aquest termini, si el
client discrepa de la solució proposada,
podrà adreçar-se al Comissionat per a la
Defensa del Client de Serveis Financers,
amb domicili al passeig de la Castellana,
44, 28046 Madrid. Un cop acreditada la
tramitació prèvia davant DKV Seguros,
s’inicia un expedient administratiu.
Sense perjudici de les vies de
reclamació precedents, podeu plantejar
una reclamació davant la jurisdicció que
correspongui.
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1.
Conceptes bàsics. Definicions
A l’efecte d’aquest contracte s’entén per:

A

B
Barem

Lesió corporal que deriva d’una causa
violenta, sobtada, externa i aliena a la
intenció de l’assegurat i que produeix
invalidesa temporal o permanent o
mort.

Relació inclosa en les condicions
generals de la pòlissa, que conté una
llista de malalties i lesions que tenen
assignada una durada en dies i que
serveix de referència per establir la
prestació de la garantia d’incapacitat
temporal baremada.

Assegurat

Beneﬁciari

Persona física sobre la qual s’estableix
l’assegurança que, en defecte del
prenedor de l’assegurança, assumeix
les obligacions i els drets derivats del
contracte.

Persona física o jurídica, designada
en les condicions particulars, a qui
correspon percebre les prestacions
garantides per aquesta pòlissa i, si
no, en cas de defunció, les designades
a aquest efecte en la pòlissa, llevat
de pacte exprés en les condicions
particulars.

Accident

Assegurador
DKV Seguros y Reaseguros, SAE
Assistència mèdica per accident
Prestacions sanitàries dirigides al
restabliment de l’assegurat, subjectes a
les limitacions quantitatives, qualitatives
i temporals que s’acordin, i que són
conseqüència d’un accident cobert per
la pòlissa.

C
Complicació de l’embaràs
Qualsevol situació clínica que
exigeixi assistència mèdica l’origen,
l’agreujament o la complicació de
la qual sigui conseqüència de la
gestació en curs, el part o el puerperi,
independentment del resultat final
d’aquesta gestació.
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D

I

Declaració de salut

Invalidesa absoluta i permanent

Qüestionari inclòs en la sol·licitud
d’assegurança, que ha d’emplenar
l’assegurat, en el qual s’exposen les
dades necessàries per a la valoració del
risc mèdic.

Situació física irreversible provocada per
una malaltia o un accident, originada
independentment de la voluntat de
l’assegurat i causant de la ineptitud
total d’aquest per al manteniment
permanent de qualsevol tipus de relació
laboral o activitat professional.

La sol·licitud d’assegurança i la
declaració de salut s’han d’emplenar
i signar de forma veraç, completa i
exacta per tal que DKV Seguros, a més
d’identificar els subjectes del contracte,
pugui valorar les dades i avaluar el
risc mèdic abans d’atorgar el seu
consentiment.

F
Franquícia
En el cas de la garantia d’incapacitat
temporal diària, s’entén per franquícia
el nombre de dies inicials de cada
sinistre que no generen dret a la
prestació.
En el cas de la garantia d’incapacitat
temporal baremada, s’entén per
franquícia el nombre de dies que,
als efectes de prestació, s’han de
descomptar dels que figuren en
el barem de l’annex i per a cada
diagnòstic.

H
Hospitalització
Internament en un centre hospitalari
per un espai de temps superior a 24
hores, per prescripció mèdica, amb fins
diagnòstics o terapèutics.

Incapacitat temporal
Situació derivada de malaltia o
accident, coberta per la pòlissa, que
impossibilita l’assegurat de forma
transitòria i total per a la seva activitat
professional.
Intervenció quirúrgica
Acte diagnòstic o terapèutic dut a terme
per un cirurgià o un equip quirúrgic en
una sala d’operacions habilitada en un
centre sanitari.

M
Malaltia
Alteració de l’estat de salut constatable
mèdicament i que no és conseqüència
d’un accident.
Malaltia preexistent
És aquella que, des del punt de vista
mèdic, ja existia amb anterioritat a la
data d’efecte o alta en l’assegurança,
encara que no hagués estat
diagnosticada.
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Mitjans aliens

Prestació assegurada

Facultatius i centres no inclosos en la
Xarxa DKV de serveis sanitaris per a
assegurances de renda i accidents.

La prestació econòmica diària indicada
en les condicions particulars.
Prima

Mitjans propis
Facultatius i centres inclosos en la
Xarxa DKV de serveis sanitaris per a
assegurances de renda i accidents.

És el preu de l’assegurança. El rebut
contindrà, a més, els recàrrecs i
impostos que siguin d’aplicació legal.
Pròtesis

P
Període o termini de carència
Interval de temps, comptat a partir
de la data d’efecte de l’assegurança,
durant el qual només tenen cobertura
les malalties derivades d’accident cobert
per la pòlissa. Les malalties i les lesions
no derivades d’accident només tindran
cobertura si s’originen a partir de la
data d’adquisició de drets reflectida en
les condicions particulars.
La carència no serà aplicable en cas
d’accident.
Pòlissa
És el contracte d’assegurança.
Document que conté les condicions
generals, les particulars i les especials,
així com els suplements o els apèndixs
que s’hi afegeixin per completar-la o
modificar-la. La sol·licitud d’assegurança
i la declaració de salut també formen
part de la pòlissa una vegada s’ha
acceptat.

Material orgànic o inorgànic implantat
de forma temporal o permanent,
utilitzat per substituir, regenerar o
complementar l’absència o la funció
d’un teixit o d’un òrgan, tant si és
d’aplicació interna com externa, i que
es col·loca durant una intervenció
quirúrgica.

R
Xarxa DKV de serveis sanitaris
Conjunt de professionals i establiments
sanitaris concertats per DKV Seguros en
tot el territori nacional.
Rehabilitació
Tots aquells actes prescrits per un metge
traumatòleg, neuròleg, reumatòleg o
rehabilitador i realitzats per un metge
rehabilitador o per un fisioterapeuta
en un centre específic de rehabilitació,
destinats a restituir la funcionalitat
d’aquelles parts de l’aparell locomotor
afectades per les conseqüències d’un
accident cobert per la pòlissa.
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S
Sinistre
Esdeveniment dels fets previstos en el
contracte, les conseqüències del quals
poden estar cobertes per les garanties
de la pòlissa. Succés que pot fer que
l’assegurat o el beneficiari percebin una
prestació.
Sol·licitud d’assegurança
El qüestionari, facilitat per
l’assegurador, en el qual el prenedor
de l’assegurança descriu el risc que vol
assegurar, amb totes les circumstàncies
que coneix i que poden influir en la
valoració d’aquest risc.

T
Prenedor de l’assegurança
La persona física o jurídica que subscriu
aquest contracte amb DKV Seguros
i, d’aquesta manera, accepta les
obligacions que s’hi estableixen, llevat
de les que per la seva naturalesa hagi
de complir l’assegurat.
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2.
Objecte de l’assegurança i àmbit territorial
Aquesta assegurança garanteix el
cobrament d’una prestació econòmica
diària, el cobrament d’una prestació
econòmica en forma de capital o la
prestació d’un servei, de conformitat
amb els riscos coberts per la pòlissa.
Les cobertures contractades són
aplicables a sinistres esdevinguts en tot
el món, sempre que el domicili habitual
de l’assegurat es trobi efectivament a
Espanya. Les cobertures d’incapacitat
temporal diària i assistència mèdica
per accident s’aplicaran únicament
quan l’assegurat es trobi en el territori
nacional. La cobertura d’incapacitat
temporal baremada requerirà la
confirmació d’un metge amb exercici a
Espanya. Les cobertures d’intervenció
quirúrgica i hospitalització estan
limitades al territori de la Unió Europea,
els Estats Units d’Amèrica i el Canadà.
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3.
Acceptació i efectes del contracte
El contracte s’accepta mitjançant
el consentiment manifestat per la
signatura de la pòlissa per les parts
contractants.
La cobertura contractada i les
modificacions o els afegits que s’hi
facin tindran efecte en la data indicada
en les condicions particulars, excepte
en cas d’impagament del rebut de
prima corresponent; en aquest cas,
les obligacions de DKV Seguros
començaran a partir de les vint-i-quatre
hores del dia en què s’hagi abonat la
prima.
Les modificacions del contracte o
els afegits que s’hi facin podran
ser proposats tant pel prenedor de
l’assegurança com per DKV Seguros.
Per a la seva validesa es requereix
l’acceptació expressa d’ambdues parts.
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4.
Riscos coberts
Els riscos assegurables per aquesta
pòlissa són els següents

4.1 Incapacitat temporal
Si es contracta la cobertura d’incapacitat
temporal, aquesta haurà de quedar
reflectida en les condicions particulars
i s’haurà d’indicar quines de les sis
garanties d’aquesta cobertura s’han
contractat.

Garantia I. Incapacitat temporal
diària. Primer període.
Durant un termini de trenta dies,
DKV Seguros garanteix a l’assegurat
el pagament de la renda diària
determinada en les condicions
particulars de la pòlissa, quan es trobi
en situació d’incapacitat temporal. Es
tindrà dret a aquesta prestació des
de l’endemà del dia en què finalitzi
el període de franquícia. Si no hi
ha període de franquícia, el dret es
meritarà des del dia de començament
de la baixa.

Per cada nounat, amb un període de
gestació mínim de sis mesos, la mare
del qual faci més de vuit mesos que
estigui assegurada en totes i cadascuna
de les garanties I, II i III, DKV Seguros
abonarà addicionalment, com a única
prestació econòmica, l’equivalent a vint
vegades la quantitat diària garantida
per als casos d’incapacitat temporal en
el primer període.
S’aplica a les mares assegurades
prestació i condicions idèntiques, en el
cas d’adopció, sempre que els tràmits
de l’adopció s’hagin iniciat després dels
vuit primers mesos de vigència de la
pòlissa.

Garantia II. Incapacitat temporal
diària. Segon període.
En cas que continuï la situació
d’incapacitat temporal, mitjançant
aquesta garantia DKV Seguros
abonarà a l’assegurat, des del dia 31
fins al dia 90, la corresponent renda
diària determinada en les condicions
particulars de la pòlissa, mentre es trobi
en situació d’incapacitat temporal total.
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Garantia III. Incapacitat temporal
diària. Tercer període.

Persones assegurables per a les garanties
d’incapacitat temporal diària

En cas que continuï la situació
d’incapacitat temporal, mitjançant
aquesta garantia DKV Seguros abonarà
a l’assegurat, des del dia 91 fins
al dia 365, la corresponent renda
diària determinada en les condicions
particulars de la pòlissa, mentre es trobi
en situació d’incapacitat temporal total.

En la data de contractació d’aquesta
pòlissa, poden ser objecte d’assegurança
les persones l’edat actuarial de les quals
estigui compresa entre 16 i 65 anys i
que duguin a terme una relació laboral
o activitat professional remunerada
i que no estiguin en situació legal o
material de desocupació o similar a
aquesta.

Garantia IV. Incapacitat temporal
diària. Quart període.
Si prossegueix la situació d’incapacitat
temporal, mitjançant aquesta garantia
DKV Seguros abonarà a l’assegurat, des
del dia 366 fins al dia 547, la renda
diària corresponent determinada en
les condicions particulars de la pòlissa,
mentre es trobi en situació d’incapacitat
temporal total.

Garantia V. Incapacitat temporal
diària. Cinquè període.
Si prossegueix la situació d’incapacitat
temporal, mitjançant aquesta garantia
DKV Seguros abonarà a l’assegurat, des
del dia 548 fins al dia 730, la renda
diària corresponent determinada en
les condicions particulars de la pòlissa,
mentre es trobi en situació d’incapacitat
temporal total.

Normes d’aplicació de la incapacitat
temporal diària. Delimitació de la
cobertura
a) Es tindrà dret a la prestació per
cada dia en què l’assegurat estigui en
situació de total incapacitat temporal. A
més, l’assegurat ha de requerir i rebre
assistència mèdica adequada al procés
pel qual es troba afectat.
b) El dia d’alta es considerarà laborable
amb caràcter general i, per tant, no es
percebrà prestació.
c) Si el període d’incapacitat temporal
es prolonga a causa del termini d’espera
existent per a la realització d’una prova
diagnòstica especial en els serveis
mèdics que atenguin l’assegurat, DKV
Seguros podrà proposar que aquesta
prova es faci en un centre designat per
DKV Seguros, o bé l’assegurat mateix
podrà sol·licitar autorització perquè es
faci així.
A aquest efecte, tenen la consideració
proves diagnòstiques especials:
> Ecografia en traumatologia muscular o
articular.
> Electromiograma.
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> Radiologia simple.
> Escàner/TAC
> Ressonància magnètica nuclear.
El cost d’aquesta prova, l’assumirà
DKV Seguros quan la prova prescrita
pel metge que atén l’assegurat tingui
pendent en el moment de l’autorització
un període d’espera per a la seva
realització superior a trenta dies.
Quan l’assegurat rebutgi la realització
de la prova segons el que estipula
aquest punt c), cessarà la meritació
de la prestació als trenta dies de la
proposta de DKV Seguros. El període
de baixa només es podrà reprendre
si els informes mèdics realitzats amb
posterioritat a la realització de la prova
diagnòstica justifiquen la inactivitat
laboral.
d) En conseqüència, el dret al
cobrament de la renda diària cessarà:
> En el moment en què l’assegurat
estigui en condicions de reprendre
o, de fet, reprengui la seva activitat
professional, encara que sigui de
manera parcial i malgrat no estar
totalment curat (la incapacitat ja no
serà total).

> Quan l’estat de l’assegurat passi a ser
d’invalidesa o incapacitat permanents
per a l’exercici de la seva professió,
o sol·liciti un reconeixement d’aquest
estat, o percebi una pensió o una
indemnització per aquesta causa, o el
seu estat de salut sigui irreversible i
aquesta situació s’hagi determinat de
forma objectiva segons criteris mèdics
i independentment de resolucions
administratives (la incapacitat ja no
serà temporal).
> Quan es produeixin les circumstàncies
descrites en l’apartat anterior.
> Quan l’assegurat passi a la situació
de jubilació o desocupació o a una
situació assimilada a aquesta (ja no hi
haurà objecte d’assegurança).
> Quan, durant el període de baixa,
l’assegurat s’absenti del domicili
declarat en la pòlissa durant un temps
superior a les 72 hores sense haver-ho
comunicat prèviament a DKV Seguros i
sense que aquesta hi hagi donat el seu
consentiment (DKV Seguros no podrà
fer la comprovació del sinistre).
e) Si l’assegurat pateix noves
baixes d’incapacitat temporal per la
mateixa causa o per causes mèdiques
directament relacionades amb l’anterior,
els nous períodes d’incapacitat temporal
es consideren, amb caràcter general,
continuació de l’inicial, sempre que la
pòlissa continuï en vigor.
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Als efectes de prestació, la suma de tots
els períodes no podrà superar els límits
màxims establerts en les condicions
particulars. En cap cas els períodes
meritats per una mateixa patologia
o per les relacionades amb aquesta
podran superar, durant la vigència de la
pòlissa, els límits de cobertura establerts
en les condicions particulars
f) Si l’assegurat pateix diverses
malalties alhora o si n’hi sobrevé una
de diferent a la declarada inicialment,
les prestacions no es podran acumular.
Començarà a comptar un nou termini
des de la data en què hagi tingut lloc
el començament de l’última malaltia,
per bé que no tindrà dret a prestació
per aquesta fins al moment en què ja
se l’hagi donat d’alta per la primera, si
aquest fet té lloc abans.
g) En el cas de sinistres coberts per
pòlisses amb què s’hagin contractat
tant garanties d’incapacitat temporal
diària com d’incapacitat temporal
baremada, la prestació per cadascuna
d’aquestes no serà acumulable durant
els dies d’incapacitat temporal en què
coincideixin els terminis coberts per
ambdues. La garantia d’incapacitat
temporal diària només començarà a
meritar prestació a partir del dia en què
finalitzi el període cobert per la garantia
d’incapacitat temporal baremada.

Normes per a la tramitació d’un
sinistre. Procediment de resolució de
discrepàncies
a) Als efectes de la percepció de la
prestació per incapacitat temporal
diària, caldrà lliurar a DKV Seguros
el document denominat declaració
de sinistre, amb totes les seccions
emplenades, així com el comunicat de
baixa signat pel metge que assisteixi el
pacient en què consti:
> La identificació del metge.
> La identitat, el domicili, l’edat i la
professió o l’activitat de l’assegurat.
> La patologia actual que causa la
incapacitat temporal.
> Les causes, els antecedents i la data
probable d’inici de la malaltia o
d’ocurrència de l’accident.
> La data d’inici de la incapacitat i el
pronòstic de durada d’aquesta.
DKV Seguros podrà exigir la presentació
d’una còpia del comunicat de baixa
oficial emès per l’organisme públic
competent, per bé que aquest no serà
vinculant per a l’entitat.
Així mateix, quan es produeixi l’alta
mèdica laboral s’haurà de facilitar el
document acreditatiu a DKV Seguros.
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b) La prestació corresponent es podrà
percebre des del dia de la baixa, sempre
que DKV Seguros rebi de manera
provada la declaració esmentada a
l’apartat anterior, dins els set dies
següents a l’esdeveniment del sinistre.
Si DKV Seguros rep aquesta declaració
amb posterioritat a aquests set dies, la
prestació es meritaria des del dia de la
recepció.
c) Als efectes de la percepció de la
prestació per cada nounat o adopció,
s’haurà de presentar l’acreditació
oportuna mitjançant l’informe d’alta
hospitalària, el certificat d’inscripció
en el Registre Civil o la presentació del
llibre de família.
d) Prèviament al pagament de la
prestació, haurà de quedar acreditat el
motiu de la baixa laboral i DKV Seguros
podrà fer les visites que consideri
necessàries per comprovar l’estat i la
patologia de l’assegurat, el qual haurà
de facilitar qualsevol informe mèdic
relacionat amb el motiu de la baixa
als serveis mèdics de DKV Seguros. En
cas de reticència o oposició per part
de l’assegurat, DKV Seguros quedarà
alliberat del pagament de la prestació.

e) Si per qualsevol mitjà, DKV
Seguros comprova que l’assegurat està
prolongant de manera enganyosa la
durada de la incapacitat temporal o
negant injustificadament la possibilitat
de dedicar-se a la seva professió de
manera total o parcial, o si es comprova
que l’assegurat pateix una patologia
diferent de la que va motivar el sinistre,
DKV Seguros pot donar per conclosa
la incapacitat temporal a l’efecte
de percepció de la prestació, i ho
comunicarà per escrit a l’assegurat.
Si el prenedor, l’assegurat o el
beneficiari no estan d’acord amb la
decisió, hauran de manifestar-ho per
escrit a l’assegurador en un termini
màxim de set dies i fonamentar la
seva opinió en contra. En aquest
cas, el metge de l’assegurat i el de
DKV Seguros miraran de resoldre la
discrepància directament. Si no s’arriba
a un acord, les parts nomenaran un
tercer i, subsidiàriament, ho farà el
jutge de primera instància competent.
Aquest mateix procediment s’aplicarà
a qualsevol altra discrepància sobre
qüestions mèdiques que pugui produirse.
Els tres facultatius decidiran junts i per
majoria de vots. Cada part haurà de
pagar els honoraris del seu metge pèrit i
els del tercer, a mitges.
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Els metges hauran de prendre la seva
decisió en el termini dels noranta dies
següents a la data de nomenament
del tercer metge pèrit i, durant aquest
temps, les parts no podran acudir a
la via judicial corresponent per a la
liquidació de les prestacions en litigi.

Incapacitat temporal baremada
Garantia VI. Incapacitat
temporal baremada.
Si es contracta la garantia d’incapacitat
temporal baremada, d’acord amb les
cobertures d’aquesta assegurança,
aquesta haurà de quedar reflectida en
les condicions particulars de la pòlissa.
DKV Seguros garanteix a l’assegurat el
pagament d’una prestació econòmica
única resultant de multiplicar el capital
diari assegurat per a aquesta garantia,
indicat en les condicions particulars, pel
nombre de dies reflectits en el barem
de l’annex I descomptats, en cas que
corresponguin, els dies de franquícia
contractats. Aquesta prestació s’aplicarà
sempre en funció del tipus de malaltia
o lesió patida per l’assegurat i sempre
que li causi una incapacitat laboral total
i transitòria de conformitat amb el que
preveuen aquestes condicions generals.
Per cada nounat, amb un període de
gestació mínim de sis mesos, la mare
del qual faci més de vuit mesos que
estigui assegurada en aquesta garantia,
DKV Seguros abonarà, com a única
prestació econòmica, la prevista per al
cas de part en l’apartat “Embaràs i part”
del barem de l’annex I.

S’aplica a les mares assegurades
prestació i condicions idèntiques, en el
cas d’adopció, sempre que els tràmits
de l’adopció s’hagin iniciat després dels
vuit primers mesos de vigència de la
pòlissa.
Persones assegurables per a la garantia
d’incapacitat temporal baremada
En la data de contractació d’aquesta
pòlissa, poden ser objecte d’assegurança
les persones l’edat actuarial de les quals
estigui compresa entre els 16 i els 65
anys, que duguin a terme una activitat
laboral o professional remunerada i que
no estiguin en situació legal o material
de desocupació o similar a aquesta.
Normes d’aplicació de la incapacitat
temporal baremada. Delimitació de la
cobertura
a) Es tindrà dret a la prestació
quan l’assegurat es trobi en situació
d’incapacitat temporal total i hagi de
requerir i rebre assistència mèdica
adequada al procés pel qual es vegi
afectat.
b) Si l’assegurat pateix diverses
malalties alhora, o si n’apareix una de
nova a la declarada inicialment, les
prestacions només seran acumulables
fins a un màxim del 130% de la que
tingui assignats més dies en el barem,
una vegada aplicada la franquícia.
c) La prestació diària no superarà en
cap cas els 365 dies en cada anualitat
de la pòlissa.
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d) Les malalties o les lesions amb
una causa igual o similar que tinguin
associat en el barem de l’annex I un
nombre de dies de 15 o menys només
podran ser objecte de prestació tres
vegades durant un període de 365 dies.
e) Si l’assegurat pateix noves
baixes d’incapacitat temporal per la
mateixa causa o per causes mèdiques
directament relacionades amb l’anterior,
només serà procedent la prestació del
segon període o dels successius quan
entre la data de baixa d’un d’aquests i la
del període anterior hagi transcorregut,
almenys, el doble dels dies coberts pel
període precedent, amb un mínim de
90 dies.
f) En el cas de sinistres coberts per
pòlisses que tinguin contractades
conjuntament les garanties d’incapacitat
temporal diària i incapacitat temporal
baremada, la prestació per cadascuna
d’aquestes no serà acumulable per
als dies d’incapacitat temporal en
què els terminis coberts per les dues
coincideixin. La garantia d’incapacitat
temporal diària només començarà a
meritar prestació a partir del dia en què
finalitzi el període cobert per la garantia
d’incapacitat temporal baremada.
Les malalties o les lesions no
relacionades en el barem de l’annex I,
sempre que no es trobin entre els riscos
exclosos de cobertura de l’assegurança,
seran objecte de prestació per analogia
o semblança amb les descrites, segons
criteri mèdic.

Normes per a la tramitació d’un
sinistre. Procediment de resolució de
discrepàncies
a) Als efectes de la percepció de la
prestació econòmica, caldrà lliurar a
DKV Seguros el document denominat
declaració de sinistre amb totes les
seves seccions emplenades, així com el
comunicat de baixa signat pel metge
que assisteixi el pacient en el qual
consti:
> La identificació del metge.
> La patologia actual que causa la
incapacitat temporal.
> La identitat, el domicili, l’edat i la
professió o l’activitat de l’assegurat.
> Les causes, els antecedents i la data
probable d’inici de la malaltia o
d’ocurrència de l’accident.
> La data d’inici de la incapacitat i el
pronòstic de durada d’aquesta.
DKV Seguros podrà exigir la presentació
d’una còpia del comunicat de baixa
oficial emès per l’organisme públic
competent, per bé que aquest no serà
vinculant per a l’entitat.
b) La prestació corresponent es meritarà
des del dia de la baixa, sempre que
DKV Seguros rebi de manera provada
la declaració esmentada en l’apartat
anterior dins els set dies següents a
l’esdeveniment del sinistre. Si DKV
Seguros rep aquesta declaració després
d’aquests set dies, la prestació es veuria
reduïda en la quantitat corresponent a
set dies.
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c) Abans del pagament de la prestació,
haurà de quedar acreditat el motiu
de la baixa laboral i DKV Seguros
podrà efectuar les visites que consideri
necessàries per comprovar l’estat i
la patologia de l’assegurat, el qual
haurà de facilitar als serveis mèdics de
DKV Seguros tots els informes mèdics
relacionats amb el motiu de la baixa.
En cas de reticència o oposició per part
de l’assegurat, DKV Seguros quedarà
alliberat del pagament de la prestació
econòmica.
d) a)
Si DKV Seguros comprova,
per qualsevol mitjà, que l’assegurat
pateix una patologia diferent de la que
va motivar el sinistre, DKV Seguros
podrà decidir la inexistència del dret a
percebre la prestació econòmica, cosa
que comunicarà per escrit a l’assegurat.
Quan el prenedor, l’assegurat o el
beneficiari no estiguin d’acord amb
aquesta decisió, hauran de manifestarho per escrit a l’assegurador, dins
els set dies següents, com a màxim,
fonamentant la seva opinió en contrari.
En aquest cas, el metge de l’assegurat i
el de DKV Seguros miraran de resoldre
la discrepància directament. Si no
s’arriba a un acord, les parts nomenaran
un tercer i, subsidiàriament, ho farà el
jutge de primera instància competent.
Aquest mateix procediment s’aplicarà
a qualsevol altra discrepància sobre
qüestions mèdiques que pugui produirse.

Els tres facultatius decidiran junts i per
majoria de vots. Cada part haurà de
pagar els honoraris del seu metge pèrit i
els del tercer, a mitges.
Els metges hauran de prendre la seva
decisió en el termini dels noranta dies
següents a la data de nomenament
del tercer metge pèrit i, durant aquest
temps, les parts no podran acudir a
la via judicial corresponent per a la
liquidació de les prestacions en litigi.

4.2 Hospitalització
Si es contracta la cobertura
d’hospitalització, aquesta haurà de
quedar reflectida en les condicions
particulars de la pòlissa.
Durant un termini màxim de 365 dies,
DKV Seguros garanteix a l’assegurat
el pagament de la prestació diària
determinada en les condicions
particulars de la pòlissa, quan estigui
en situació d’hospitalització a causa
d’una malaltia o accident, i estigui
emparat per les cobertures d’aquesta
assegurança.
Per cada nounat, amb un període de
gestació mínim de sis mesos, la mare
del qual faci més de vuit mesos que està
assegurada en aquesta garantia, DKV
Seguros abonarà, com a única prestació
econòmica, la corresponent a tres
vegades la que es garanteix diàriament
per a la garantia d’hospitalització. Per
fer-ho és imprescindible que aquesta
garantia es trobi contractada i el part
tingui lloc després dels vuit primers
mesos de vigència de la pòlissa.
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S’aplica a les mares assegurades
prestació i condicions idèntiques, en el
cas d’adopció, sempre que els tràmits
de l’adopció s’hagin iniciat després dels
vuit primers mesos de vigència de la
pòlissa.

d) L’import de la prestació diària serà
l’assenyalat a les condicions particulars,
fins i tot en el cas que l’ internament
hospitalari sigui a causa de diverses
malalties o que es practiquin diverses
intervencions quirúrgiques alhora.

Persones assegurables

Normes per a la tramitació d’un sinistre

En la data de la contractació
d’aquesta pòlissa, podran ser objecte
de l’assegurança les persones d’edat
actuarial compresa entre 0 i 65 anys.

Per poder percebre la prestació diària
corresponent, s’hauran d’aportar a DKV
Seguros els documents següents:

Normes d’aplicació.
Delimitació de la cobertura
a) La prestació correspondrà als dies en
els quals l’assegurat estigui hospitalitzat.
L’assegurat ha de requerir i rebre
assistència mèdica adequada al procés
pel qual es troba afectat.
b) L’ internament al centre hospitalari
ha de ser per un temps superior a 24
hores, per prescripció mèdica i amb fins
diagnòstics o terapèutics.
c) En cas que l’assegurat pateixi
nous períodes d’hospitalització per la
mateixa causa o per causes mèdiques
directament relacionades amb l’anterior,
els nous períodes d’hospitalització
es consideren, amb caràcter general,
continuació de l’inicial. Als efectes de
la prestació diària, la suma de totes les
estades no podrà superar els 365 dies.

> Certificat d’estada hospitalària i
informe mèdic d’alta hospitalària.
> Si l’estada hospitalària es prolonga
durant més de set dies, cal avançar a
DKV Seguros un informe mèdic en què
s’indiquin el centre en què ha estat
hospitalitzat l’assegurat i el motiu de l’
internament.

4.3. Intervenció quirúrgica
Si es contracta la cobertura
d’intervenció quirúrgica a causa de
malaltia o accident, d’acord amb les
cobertures d’aquesta assegurança,
aquesta haurà de quedar reflectida en
les condicions particulars de la pòlissa.
DKV Seguros garanteix a l’assegurat el
pagament d’una prestació econòmica
única. El seu import es calcula aplicant,
al capital assegurat per a la cobertura
d’intervenció quirúrgica reflectit en les
condicions particulars, el percentatge
que s’indica en la taula de l’annex
II d’aquestes condicions generals en
funció del tipus d’intervenció quirúrgica
practicada a l’assegurat.
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Persones assegurables
En la data de la contractació
d’aquesta pòlissa, podran ser objecte
de l’assegurança les persones d’edat
actuarial compresa entre 0 i 65 anys.
Normes d’aplicació. Delimitació de la
cobertura
Si alguna intervenció no consta en
la taula de l’annex II, serà objecte de
prestació mitjançant assignació al grup
de percentatge de prestació que li
correspongui, per analogia o semblança,
amb alguna de les classificades, segons
criteri mèdic.
Si es practica en una sola sessió
operatòria més d’una intervenció
quirúrgica, s’abonarà el 100% de la
que tingui més assignació a la taula de
l’annex II i el 50% de les restants.
En cap cas la prestació màxima per
cada sinistre podrà superar el 100% del
capital contractat.
Normes per a la tramitació d’un
sinistre
Per poder percebre la prestació
garantida, s’haurà de presentar a DKV
Seguros un informe del metge que hagi
practicat la intervenció, en què ressenyi
la naturalesa i classe de la intervenció,
així com la data en què aquesta
s’ha practicat i els antecedents de la
patologia que l’han motivat.

4.4. Invalidesa absoluta i
permanent
Si es contracta la cobertura d’invalidesa
absoluta i permanent, d’acord amb
les cobertures d’aquesta assegurança,
aquesta haurà de quedar reflectida en
les condicions particulars de la pòlissa.
Als efectes d’aquesta assegurança,
s’entén per invalidesa absoluta i
permanent la situació física irreversible
provocada per una malaltia o accident,
originada independentment de la
voluntat de l’assegurat, determinant
del total incapacitat d’aquest per al
manteniment de qualsevol tipus de
relació laboral o activitat professional.
DKV Seguros garanteix a l’assegurat el
pagament del capital assegurat, reflectit
en les condicions particulars, quan a
conseqüència d’una malaltia o accident
coberts per la pòlissa, l’assegurat quedi
afectat d’una invalidesa absoluta i
permanent per a qualsevol treball
remunerat.
Persones assegurables
En la data de contractació d’aquesta
pòlissa, poden ser objecte d’assegurança
les persones d’edat actuarial compresa
entre 16 i 55 anys, que duguin a terme
una activitat professional o relació
laboral remunerada.
Normes d’aplicació.
Delimitació de la cobertura
Per tenir dret a aquesta garantia, la
invalidesa absoluta i permanent haurà
d’estar causada per una malaltia o
accident emparat per les cobertures
d’aquesta pòlissa.
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No es tindrà dret a cap prestació si
entre els fets causants que originin la
concessió de la invalidesa absoluta hi ha
concurrència de malalties preexistents
o seqüeles no declarades en el
qüestionari del contracte amb altres de
sobrevingudes a partir de la signatura
del contracte, ni tan sols en el cas en
què aquestes últimes fossin suficients
per si soles per haver causat dret a
l’obtenció de la prestació.
Normes per a la tramitació d’un
sinistre
Documents que han d’acompanyar la
sol·licitud de prestació efectuada a
l’assegurador:
a) Declaració de sinistre subscrita per
l’assegurat.
b) Certificat mèdic en què es determini
la data d’origen de la malaltia
o d’esdeveniment de l’accident i
s’evidenciï la invalidesa absoluta i
permanent de l’assegurat.

4.5. Assistència mèdica per
accident
Si es contracta la cobertura d’assistència
mèdica per accident, aquesta haurà
de quedar reflectida en les condicions
particulars de la pòlissa.
Sempre que derivin d’un accident cobert
per la pòlissa, aquesta garantia cobreix:
- Les despeses d’assistència mèdica,
farmàcia, internament en sanatori i
rehabilitació física; fins al límit màxim
de les quantitats assegurades fixades
en les condicions particulars.
- El transport sanitari d’urgència i els
trasllats autoritzats per DKV Seguros;
fins al límit màxim de 1.000 euros per
sinistre.
- El conjunt d’aparells ortopèdics i
pròtesis, incloses les derivades de
l’assistència bucodental; fins al límit
màxim de 1.000 euros per sinistre.
Persones assegurables

c) Resolució d’incapacitat permanent
de l’INSS, informe mèdic de síntesi i
dictamen proposta.
d) Qualsevol altre document que DKV
Seguros requereixi per valorar millor el
sinistre.

En la data de contractació d’aquesta
pòlissa poden ser objecte d’assegurança
les persones l’edat actuarial de les quals
estigui compresa entre els 16 i els 65
anys i que desenvolupin una activitat
professional o una relació laboral
remunerada.
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Normes d’aplicació.
Delimitació de la cobertura

Accés a les cobertures.
Targeta DKV Medi-Card®.

a) DKV Seguros es farà càrrec
d’aquestes despeses durant un període
màxim d’un any natural ininterromput a
partir de la data de l’accident cobert per
la pòlissa.

En contractar aquesta garantia
d’assistència mèdica per accident se us
lliura la targeta DKV Medi-Card®, que
és el mitjà pel qual us identifiqueu com
a assegurat de DKV Seguros davant la
Xarxa DKV de serveis sanitaris per a
assegurances de renda i accidents.

b) Si l’assegurat decideix seguir
tractament mitjançant mitjans propis
de DKV Seguros, aquesta es farà
càrrec directament de les despeses
que es produeixin. Si el fa mitjançant
mitjans aliens, DKV Seguros abonarà
a l’assegurat les despeses que es
produeixin, sempre amb els límits
màxims de les quantitats assegurades
fixades en les condicions particulars
c) DKV Seguros abonarà les despeses
que es derivin de l’assistència d’urgència
i primers auxilis, independentment del
metge o del centre que els presti, i farà
ús del dret de designació de metges
i clíniques en el moment en què el
lesionat pugui ser traslladat del centre
en què es va fer el primer tractament,
d’acord amb el criteri del facultatiu que
DKV Seguros designi per a això.
d) Aquesta garantia té cobertura
únicament dins el límit del territori
nacional.

Igualment estareu obligat a mostrar el
vostre document nacional d’identitat o,
si escau, document oficial identificatiu
(passaport, NIE, etc.) si li ho requereix
el personal sanitari o auxiliar.
La targeta DKV Medi-Card® és d’ús
personal i intransferible. Si perdeu la
targeta DKV Medi-Card®, podeu posarvos en contacte amb DKV Seguros i us
n’enviarem una de nova.
Els serveis coberts per la pòlissa
poden ser de lliure accés o requerir
autorització prèvia de DKV Seguros.
Amb caràcter general, són de lliure
accés, mitjançant la targeta DKV
Medi-Card®, les consultes d’urgència
(vegeu punt c anterior). La resta
d’assistència sanitària garantida que
prestin facultatius o centres designats
o acceptats per DKV que pertanyin a
la Xarxa DKV de serveis sanitaris per
a assegurances de renda i accident
requereixen autorització prèvia. Aquesta
assistència ha de tenir l’origen en un
sinistre cobert per la pòlissa. En aquest
cas es preveuen, per exemple, ingressos
hospitalaris, intervencions quirúrgiques,
pròtesis i implants quirúrgics, sessions
de rehabilitació, trasllats en ambulància,
etc.
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DKV Seguros emetrà les corresponents
autoritzacions per accedir a les
prestacions, amb la prescripció escrita
d’un metge de la Xarxa DKV de serveis
sanitaris per a assegurances de renda i
accidents, després de les comprovacions
administratives oportunes, llevat
que entengui que es tracta d’una
prestació no coberta per la pòlissa.
Les autoritzacions es poden sol·licitar
en qualsevol de les oficines de DKV
Seguros.

El dret de llibertat d’elecció de metge
i de centre suposa l’absència de
responsabilitat directa, solidària o
subsidiària de DKV Seguros pels actes
d’aquells, sobre els quals DKV Seguros
no té capacitat de control a causa de
la protecció del secret professional, la
confidencialitat de les dades sanitàries
i la prohibició de l’intrusisme de tercers
en l’activitat sanitària. Atès que la
medicina és una activitat de mitjans i
no de resultats,

Per emetre les autoritzacions o
tramitar els sinistres, DKV Seguros
està autoritzada a reclamar informació
mèdica relacionada amb les
prescripcions, directament al facultatiu
i/o al centre sanitari, o pot sol·licitar a
l’assegurat un informe mèdic addicional
en què constin els antecedents, els
factors de risc, el diagnòstic i la
necessitat de tractament.

DKV Seguros tampoc no garanteix el
bon fi dels actes mèdics als quals la
pòlissa dóna cobertura.

No obstant el que estableixen els
paràgrafs anteriors, en els casos
d’urgència serà suficient l’ordre del
metge de la Xarxa DKV de serveis
sanitaris per a assegurances de renda
i accidents, sempre que l’assegurat o
la persona en nom seu notifiqui el fet
de manera provada a DKV Seguros i
n’obtingui la confirmació i l’autorització
dins les 72 hores següents a l’ingrés en
la institució hospitalària o a la prestació
del servei assistencial.
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5.
Riscos exclosos i cobertures addicionals
5.1. Riscos exclosos
Queden exclosos de les garanties
d’aquest contracte d’assegurança i,
per tant, no donaran dret a prestació
els fets causants següents:
a) Qualsevol alteració de l’estat de
salut, crònica o no, lesió o defecte
constitucional d’origen anterior a la
data d’efecte de la pòlissa, tant si s’ha
diagnosticat com si no, i les seves
conseqüències.
b) Els processos patològics
manifestats exclusivament per dolors,
àlgies, marejos o vertígens, és a dir,
sense signes objectius mèdicament
comprovables.
c) Els trastorns o les malalties
mentals o psicosomàtiques, com per
exemple: depressió, estrès, ansietat o
trastorns alimentaris.
Les demències, l’Alzheimer, la
fibromiàlgia o la síndrome de
fatiga crònica, la síndrome del
cremat o ‘burnout’, la síndrome
d’hipersensibilitat química múltiple.

d) L’embaràs, l’avortament, el part i
el puerperi.
e) Les malalties o les complicacions
derivades o agreujades per l’embaràs,
l’avortament, el part i el puerperi.
f) Les malalties o les lesions
relacionades directament o
indirectament amb les toxicomanies
o amb el consum agut o crònic
d’alcohol, estupefaents o substàncies
psicotròpiques sense prescripció
mèdica.
Les conseqüències d’accidents o
lesions esdevingudes en estat
d’embriaguesa o sota la influència
d’estupefaents o substàncies
psicotròpiques.
A l’efecte d’aquesta pòlissa, es
considera que hi ha embriaguesa
quan el grau d’alcohol en sang
supera el límit legalment establert
en la conducció de vehicles de motor
per qualificar la conducta com a
sancionable o delictiva. També es
considera que s’està sota la influència
d’estupefaents o substàncies
psicotròpiques quan se’n detecta la
presència mitjançant determinació
analítica o de laboratori.

37

g) Les malalties o lesions
conseqüència d’actes de guerra,
terrorisme, tumults o alteracions
d’ordre públic, fets extraordinaris
o catastròfics com terratrèmols,
huracans, inundacions, fugues
radioactives i epidèmies oficialment
declarades.
h) Els accidents derivats de la
participació de l’assegurat en
baralles (llevat que l’assegurat hagi
actuat en legítima defensa) i actes
delictius. En aquests casos es podrà
fer provisionalment el pagament del
25% de la prestació, sense esperar
la sentència definitiva, quan en la
demanda presentada per l’assegurat
es constati clarament que l’assegurat
no va ser qui va originar la baralla.
Les lesions derivades de l’intent de
suïcidi i l’autolesió.
i) Els accidents derivats de:
> L’esquí fora de pistes, el de
muntanya i el de travessa. El surf de
neu fora de pistes i les acrobàcies.
> El ciclisme i el motociclisme i, en
general, la utilització de tot tipus de
vehicles en entrenaments, carreres,
concursos, competicions, acrobàcies
i esdeveniments esportius, així com
el seu ús en vies no asfaltades o
privades.

S’exceptua d’aquesta exclusió, i
per tant és objecte de cobertura,
la utilització de vehicles de motor
terrestres especials per a les tasques
agrícoles o ramaderes quan el sinistre
es produeixi en el desenvolupament
d’aquestes tasques, sigui qualificat
d’accident de treball per l’Institut
Nacional de la Seguretat Social i
aquesta professió sigui la declarada i
contractada en pòlissa.
> L’escalada, l’alpinisme (llevat
del senderisme i el tresc), el
barranquisme i les activitats
similars, com ara esports extrems,
espeleologia, salt de pont, ràfting,
activitats en aigües braves o
submarinisme.
> Les activitats aèries o de vol,
excepte com a passatger de vols
comercials.
> Les arts marcials, els esports de
contacte i la defensa personal.
> Esdeveniments amb bestiar brau
en el recinte delimitat per al seu
desenvolupament.
j) Els accidents provocats en l’exercici
o pràctica de qualsevol esport com a
professional.
k) Qualsevol tipus de tractament
no curatiu i qualsevol de les seves
conseqüències i seqüeles a què se
sotmeti voluntàriament l’assegurat,
com cirurgia estètica, vasectomia,
lligadura de trompes, etc., llevat dels
que siguin conseqüència de malaltia
o accident. El tractament quirúrgic de
l’obesitat, fins i tot amb prescripció
mèdica. Les tècniques de reproducció
assistida, estudi i tractament de la
infertilitat i l’amniocentesi.
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5.2. Cobertures addicionals
Malgrat les exclusions contingudes
en l’apartat 5.1 anterior, s’estableix
excepcionalment la cobertura dels
supòsits següents, als quals no s’aplicarà
l’exclusió que s’indica i es descomptarà
la possible franquícia que tinguessin
contractada:
Per a la garantia d’incapacitat temporal
diària:
> La correcció quirúrgica de la miopia,
la hipermetropia i la presbícia tenen
una cobertura màxima de tres dies,
i la patologia d’origen dental té una
cobertura màxima de dos dies (no
s’aplica l’exclusió 5.1.a).
> Els dolors i les àlgies sense signes
objectius mèdicament comprovables
tenen una cobertura màxima de
deu dies i els marejos i els vertígens
sense signes objectius mèdicament
comprovables tenen una cobertura
màxima de quatre dies. (no s’aplica
l’exclusió 5.1.b).
> Els trastorns o les malalties
mentals o psicosomàtics, com per
exemple: la depressió, l’estrès,
l’ansietat o els trastorns alimentaris,
les demències, l’Alzheimer, la
fibromialgia o la síndrome de fatiga
crònica, la síndrome d’esgotament
professional o ‘burnout’ i la síndrome
d’hipersensibilitat química múltiple
tenen una prestació màxima
corresponent a deu dies, sempre que
durant el període de baixa hi hagi
ingrés hospitalari (no s’aplica l’exclusió
5.1.c).

> Les malalties o les complicacions
derivades o agreujades per l’embaràs,
l’avortament, el part i el puerperi
tenen una cobertura màxima de
25 dies per procés de gestació. Cal
tenir contractat el primer període i
és aplicable un període de carència
de vuit mesos (no s’aplica l’exclusió
5.1.e).
Per a la garantia d’incapacitat temporal
baremada:
> La correcció quirúrgica de la miopia,
la hipermetropia i la presbícia i la
patologia d’origen dental, sempre
que estiguin descrits en el barem de
l’annex I (no s’aplica l’exclusió 5.1.a).
> Els dolors, les àlgies, els marejos i
els vertígens sense signes objectius
mèdicament comprovables que
estiguin descrits en el barem de
l’annex I (no s’aplica l’exclusió 5.1.b)
> Els trastorns o les malalties mentals
o psicosomàtics, com per exemple:
depressió, estrès, ansietat, trastorns
alimentaris, demència o Alzheimer;
que estiguin descrits en l’apartat de
psiquiatria del barem de l’annex I (no
s’aplica l’exclusió 5.1.c).
> El part i la mort intrauterina que
estiguin descrits en el barem de
l’annex. És aplicable un període de
carència de vuit mesos (no s’aplica
l’exclusió 5.1.d).
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Per a la garantia d’hospitalització:
> Les malalties o les complicacions
derivades o agreujades per l’embaràs,
l’avortament, el part i el puerperi
tenen una cobertura màxima de 7 dies
per procés de gestació. És aplicable un
període de carència de vuit mesos (no
s’aplica l’exclusió 5.1.e).
Per a la garantia d’intervenció
quirúrgica:
> El part que estigui descrit en la
taula d’intervencions quirúrgiques.
És aplicable un període de carència
de vuit mesos (no s’aplica l’exclusió
5.1.d).
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6.
Relacions entre les parts. Aspectes jurídics
6.1 Bases del contracte
Les declaracions formulades pel
prenedor de l’assegurança i/o assegurat,
d’acord amb el qüestionari a què el
sotmeti l’assegurador, així com aquesta
pòlissa constitueixen un tot unitari, base
del contracte, que comprèn la cobertura
dels riscos, dins els límits pactats.
Si el contingut de la pòlissa difereix
de la sol·licitud de l’assegurança o de
les clàusules acordades, el prenedor
de l’assegurança pot reclamar a DKV
Seguros, en el termini d’un mes a
partir del lliurament de la pòlissa per
formalitzar-la, a fi que s’esmeni la
divergència existent.
Si transcorregut aquest termini,
el prenedor de l’assegurança i/o
l’assegurat no han fet una reclamació,
aquests assumiran el que disposa la
pòlissa.
Si com a conseqüència d’una declaració
inexacta de l’edat o de l’activitat laboral
la prima pagada és inferior a la que
correspondria pagar, la prestació de
l’entitat es reduirà en proporció a la
prima percebuda.

Si al contrari la prima pagada és
superior a la que s’hauria d’haver
abonat, DKV Seguros està obligada a
restituir l’excés de prima percebuda
sense interessos.
En cada renovació del contracte
d’assegurança, les primes que s’han
d’abonar poden variar en funció de
l’edat i altres circumstàncies personals
de l’assegurat. En alguns trams es
poden establir grups d’edat.
Quan, durant el transcurs de
l’assegurança, l’assegurat compleixi una
edat actuarial compresa en un altre
grup, s’aplicarà la prima corresponent al
nou grup d’edat, en el venciment anual
següent.
DKV Seguros no està subjecta a cap
límit en les variacions anuals de prima.
L’import fixat per a la prima total,
una vegada recollits els recàrrecs
corresponents, atendrà els principis
de suficiència i equilibri tècnic,
de conformitat amb la normativa
reguladora de l’activitat asseguradora.
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El prenedor de l’assegurança pot
optar entre prorrogar el contracte o
extingir-lo al venciment del període de
l’assegurança en curs. En aquest últim
cas, el prenedor ha de comunicar per
escrit a DKV Seguros, com a mínim un
mes abans que finalitzi el contracte,
la seva voluntat de finalitzar la relació
contractual en acabar aquesta anualitat.

6.2. Inici d’efectes i durada del
contracte
Les garanties de la pòlissa entren en
vigor, amb el pagament previ de la
prima, en l’hora i la data indicades en
les condicions particulars.
S’entén que aquesta pòlissa es contracta
per una anualitat, llevat de pacte
contrari, amb possibilitat de pròrroga
al venciment per anualitats renovables,
si no existeix oposició en forma a la
pròrroga comunicada de forma fefaent
per qualsevol de les parts.
DKV Seguros es pot oposar a la
pròrroga del contracte mitjançant
una notificació escrita al prenedor de
l’assegurança, si no li renova la pòlissa
o si hi fa canvis, amb una antelació
mínima de dos mesos a la data de
venciment.
El prenedor també es pot oposar a
la renovació d’una pòlissa, amb una
antelació mínima d’un mes a la data de
venciment, sempre que ho notifiqui a
DKV Seguros de manera provada.

El contracte s’extingirà:
> Al final de l’anualitat en què
l’assegurat compleixi 70 anys.
> Quan l’estat de l’assegurat passi a ser
d’invalidesa o incapacitat permanent
per a l’exercici de la seva professió,
sol·liciti un reconeixement d’aquest
estat o percebi una pensió, una
prestació o una indemnització per
aquesta causa.
> Quan l’assegurat passi a la situació
de jubilació, desocupació o situació
assimilada a aquesta, o cessi tota
activitat professional o laboral.
La cobertura de la garantia d’invalidesa
absoluta i permanent s’extingeix en
finalitzar l’anualitat del contracte en
què l’assegurat compleixi 65 anys.

6.3 Pagament de la prima.
Suspensió de cobertures,
rehabilitació i extinció
El prenedor de l’assegurança està
obligat a pagar la primera prima
o la prima única en el moment de
l’acceptació del contracte.
Les successives primes s’han de
fer efectives en els corresponents
venciments.
El prenedor de l’assegurança pot
sol·licitar el fraccionament de pagament
de les primes anuals en períodes
semestrals, trimestrals o mensuals
En aquests casos, s’aplicarà el recàrrec
que correspongui. El fraccionament de
la prima no eximeix el prenedor de la
seva obligació d’abonar la prima anual
completa.
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Si, per culpa del prenedor, no s’ha
pagat la primera prima o no s’ha abonat
la prima única al seu venciment, DKV
Seguros té dret a rescindir el contracte
o a exigir el pagament de la prima
deguda, en via executiva amb base en
la pòlissa.

DKV Seguros només queda obligat pels
rebuts emesos per DKV Seguros.

En tot cas, i llevat de pacte en contra
en les condicions particulars, si la
prima del període en curs no s’ha pagat
abans que es produeixi el sinistre,
DKV Seguros queda exempt de la seva
obligació.

A aquest efecte, el prenedor de
l’assegurança ha de lliurar a DKV
Seguros les dades del compte bancari o
la llibreta d’estalvis en què es domicilia
el pagament dels rebuts d’aquesta
assegurança i autoritza l’entitat
financera a fer-los efectius.

En cas d’impagament de la segona
prima o de primes successives, o dels
seus fraccionaments, la cobertura de
DKV Seguros queda suspesa un mes
després del dia del venciment del rebut.
Si DKV Seguros no reclama el pagament
dins els sis mesos següents a aquest
venciment, s’entén que el contracte
queda extingit.
Si el contracte no es resol o s’extingeix
de conformitat amb les condicions
anteriors, la cobertura torna a tenir
efecte al cap de les vint-i-quatre hores
següents al dia en què el prenedor
pagui la prima.
DKV Seguros assumirà la prima
corresponent al període en què, per
impagament, la cobertura hagi estat en
suspens.
En qualsevol cas, quan el contracte
estigui en suspens, DKV Seguros només
podrà exigir el pagament de la prima
del període en curs.

Llevat que en les condicions particulars
s’especifiqui una altra cosa, el lloc de
pagament de la prima serà el que figuri
en la domiciliació bancària.

Si en les condicions particulars no es
determina cap lloc per al pagament de
la prima, s’entendrà que aquest s’ha
de fer en el domicili del prenedor de
l’assegurança.
El pagament de l’import de la prima
efectuat pel prenedor de l’assegurança
al corredor no s’entendrà realitzat
a DKV Seguros llevat que, a canvi,
el corredor lliuri al prenedor de
l’assegurança el rebut oficial de prima
de DKV Seguros.

6.4 Deures del prenedor de
l’assegurança o de l’assegurat
a) Declarar a DKV Seguros, d’acord
amb el qüestionari a què se’l sotmeti,
amb veracitat, diligència i sense reserva
mental, totes les circumstàncies de què
tingui coneixement i que puguin influir
en la valoració del risc.
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b) Comunicar a DKV Seguros, durant la
vigència del contracte i tan aviat com
sigui possible, els canvis de domicili, de
professió o activitat habitual i/o l’inici
d’activitats o professions que siguin
de tal naturalesa que, si haguessin
estat conegudes per DKV Seguros en el
moment de la subscripció del contracte,
no ho hauria acceptat o ho hauria fet en
unes condicions diferents.
El canvi de l’activitat professional o
laboral que desenvolupa l’assegurat i la
manera en què l’exerceix -per compte
propi o d’altri-, que consten indicades
en les condicions particulars, són
circumstàncies que modifiquen el risc i
que s’han de comunicar a DKV Seguros
(articles 11 i 12 de la Llei de contracte
d’assegurança).
En cas que l’agreujament del risc no
comunicat a DKV Seguros prèviament
a l’ocurrència del sinistre consisteixi
en el fet que la forma de realització
de l’activitat laboral de l’assegurat ha
canviat i ha passat de ser per compte
propi a ser per compte d’altri, la
prestació diària no podrà ser en cap cas
superior a la que DKV Seguros tingui
determinada en les seves tarifes per als
treballadors per compte d’altri en el
moment de l’ocurrència del sinistre.
Es procedirà a adaptar la prima
convinguda a la que s’hauria aplicat si
s’hagués conegut la veritable entitat del
risc i, si s’escau, es tornarà al prenedor
de l’assegurança la diferència entre la
nova prima adaptada i la prima satisfeta
de l’anualitat en curs.

c) Posar tots els mitjans al seu abast
per aconseguir un restabliment ràpid i
reduir les conseqüències del sinistre.
L’incompliment d’aquest deure amb la
intenció d’enganyar o perjudicar DKV
Seguros o obtenir un lucre addicional
eximirà DKV Seguros de totes les
prestacions derivada del sinistre.
d) El prenedor de l’assegurança o
l’assegurat han de comunicar a DKV
Seguros l’ocurrència del sinistre dins
el termini màxim de set dies un cop
n’hagin tingut coneixement, llevat que
en la pòlissa es fixi un termini més
ampli.
e) El prenedor de l’assegurança o
l’assegurat, a més, han de proporcionar
a DKV Seguros tota classe d’informació
sobre les circumstàncies i conseqüències
del sinistre o autoritzar que DKV
Seguros pugui accedir-hi directament.
En cas de violació dels deures que
es detallen en els apartats a, b, c, d,
i e anteriors, la pèrdua del dret a la
prestació només es produeix en cas que
hi hagi concorregut dol o culpa greu
(articles 10, 12, 16, i 17 de la Llei de
contracte d’assegurança).

6.5 Prestació de DKV Seguros
DKV Seguros està obligada a satisfer la
prestació al final de les investigacions
i els peritatges necessaris per establir
l’existència i la quantia definitiva del
sinistre, degudament justificat.
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Per a la garantia d’“incapacitat
temporal”, un cop hagin transcorregut
quaranta dies des de la comunicació
del sinistre, l’assegurat podrà sol·licitar
una bestreta a compte de la prestació
final quan cada període de baixa
corresponent a la prestació anticipada
hagi quedat suficientment acreditat,
segons el parer de DKV Seguros, tant en
la seva durada com en la seva causa.

Com a conseqüència del plantejament
actuarial del contracte d’assegurança
subscrit, la prima que s’hagi de satisfer
corresponent a aquest s’anirà adaptant
en funció de l’edat de l’assegurat, així
com pels possibles canvis en l’activitat
professional o relació laboral o en les
garanties de la pòlissa.

El pagament de bestretes no suposarà
en cap cas l’acceptació definitiva de les
conseqüències del sinistre i si, al final
de les investigacions i els peritatges
necessaris, DKV Seguros comprova
la improcedència de les bestretes
realitzades, l’assegurat estarà obligat a
retornar-les immediatament.

Les comunicacions per part del prenedor
o de l’assegurat a DKV Seguros s’han de
fer en el domicili d’aquesta.

6.6 Revaloració de primes i
prestacions

Les comunicacions que faci un corredor
d’assegurances a DKV Seguros en nom
del prenedor de l’assegurança o de
l’assegurat tenen els mateixos efectes
que si aquests les haguessin efectuat
directament a DKV Seguros.

Per tal de mantenir actualitzat el seu
valor, les prestacions assegurades
mitjançant aquest contracte es
reajustaran, llevat de pacte en contra,
automàticament en cada venciment
anual, en funció d’una d’aquestes dues
possibilitats:
1. En la mateixa proporció en què
s’incrementi anualment l’índex general
de preus al consum (IPC) publicat per
l’Institut Nacional d’Estadística.
2. Segons un percentatge fix determinat
pel prenedor en el moment de
la contractació de la pòlissa. La
revaloració de la prestació tindrà el seu
corresponent efecte en la prima que
s’hagi de satisfer i es reflectirà en el
rebut.

6.7 Comunicacions

No obstant això, també són vàlides les
comunicacions que s’efectuïn a l’agent
de DKV Seguros que hagi mitjançat en
la pòlissa.

No obstant això, les comunicacions
efectuades pel prenedor o l’assegurat
al corredor d’assegurances no es
consideren realitzades a DKV Seguros
fins que aquesta no les rep.
Les comunicacions de DKV Seguros
al prenedor de l’assegurança o a
l’assegurat es fan en el domicili
d’aquests que consti en el contracte,
llevat que hagin comunicat a DKV
Seguros el canvi de domicili.
Perquè tinguin eficàcia contractual, les
comunicacions entre assegurat (o el seu
corredor) i DKV Seguros (o el seu agent
o mediador) s’han de fer de manera
provada.
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6.8 Prescripció i jurisdicció
Les accions derivades del contracte
prescriuen al cap de cinc anys.
És jutge competent per al coneixement
de les accions derivades del contracte
el que correspongui al domicili de
l’assegurat.

Annex I. Barem.
Incapacitat
temporal baremada
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Denominació principal

Dies

Cardiocirculatori

Accident cerebrovascular (trombosi, embòlia, infart...) (ACV)
Accident isquèmic cerebrovascular transitori (AIT)
Aneurisma aòrtic. Tractament quirúrgic
Aneurisma coronari. Arteriosclerosi coronària
Angina de pit, angor pectoris, síndrome anginosa
Arítmies cardíaques, bloquejos, taquicàrdia paroxística
Embòlia o trombosi arterial
Embòlia pulmonar, cor pulmonar agut
Malaltia cardiopulmonar crònica
Malaltia renal hipertensiva
Malaltia reumàtica del cor (valvulopatia, endocarditis, etc.)
Malalties de la sang (hemofília, anèmies, CID, púrpures, etc.)
o la melsa (quist, ﬁbrosi, etc.)
Febre reumàtica. Artritis reumàtica
Flebitis i tromboﬂebitis
Hemiplegia, paraplegia o tetraplegia per ACV
Hemorràgia extradural o subdural (no traumàtica)
Hemorràgia intracerebral (no traumàtica)
Hemorroides. Crisi sense cirurgia.
Hemorroides. Tractament quirúrgic
Hipertensió arterial primària o essencial
Infart agut de miocardi. Insuﬁciència coronària aguda
Insuﬁciència cardíaca congestiva, edema agut de pulmó, asma cardíaca
Limfangitis, limfedema
Miocardiopatia, endocarditis, valvulopatia... no reumàtiques
Pericarditis aguda, vessament pericàrdic
Símptoma cardiovascular aïllat (palpitacions, taquicàrdia, buf funcional...)
Trombosi de la vena porta
Varius o venes varicoses de la cama (tractament quirúrgic)
Varicocele, varius esofàgiques (tractament quirúrgic)

60
20
40
30
20
20
60
50
30
30
50
14
20
20
60
10
60
2
15
5
100
40
10
50
30
3
30
15
20

Dermatologia

Abscés limfàtic, adenopatia sense especiﬁcar, adenitis
Abscessos dels dits, panadís, infecció unguial
Candidiasi, muguet
Cel·lulitis o abscés a la pell (no dels dits)
Malalties de les ungles

15
20
3
20
7
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Furóncol
Micosis dèrmiques, tinyes
Nòduls subcutanis, edema localitzat
Peu d’atleta, onicomicosi...
Psoriasi i trastorns aﬁns
Queratosi i hiperqueratosi, cicatriu queloide, esclerodèrmia...
Quist sebaci, acne
Quist, fístula o si, pilonidal o coccigi
Urticària
Berrugues víriques (tractament quirúrgic)

3
7
3
7
20
15
7
20
7
3

Digestiu

Abscés a la regió anal i rectal
Abscés hepàtic no amèbic. Coma hepàtic
Acalàsia, esofagitis, úlcera esofàgica...
Apendicitis aguda. Tractament quirúrgic
Cirrosi, hepatitis crònica
Colangitis
Colecistitis
Còlic abdominal
Còlic hepatobiliar. Colelitiasi
Colitis idiopàtica. Megacòlon tòxic
Còlon irritable. Megacòlon (no tòxic)
Diverticle intestinal (no Meckel). Tractament quirúrgic
Malalties de les glàndules salivars
Malalties dels maxil·lars
Enteritis regional, malaltia de Crohn. Colitis ulcerosa
Estenosi pilòrica
Estomatitis, quist bucal, abscés bucal...
Fissura o fístula anal. Tractament quirúrgic
Gastritis aguda
Gastroenteritis (per salmonel·la)
Gastroenteritis no infecciosa, colitis no infecciosa
Hemorràgia gastrointestinal (sense úlcera gastrointestinal)
Hepatitis B, C, D
Hepatitis no especiﬁcada
Hepatitis vírica A
Hèrnia abdominal (no inguinal) no gangrenada, sense obstrucció.
Tractament quirúrgic

20
30
20
15
30
7
20
3
10
15
20
20
20
20
40
25
10
20
4
4
2
10
70
25
30
30
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Hèrnia inguinal. Tractament quirúrgic
Hipertensió portal. Flebitis de la vena porta
Infecció intestinal mal deﬁnida
Obstrucció o invaginació intestinal, ili paralític
Pancreatitis aguda
Patologia dentària, gingivitis, abscés, quist, maloclusió...
Peritonitis
Pòlips d’anus i recte (resecció endoscòpica)
Prolapse rectal, pòlips d’anus i recte (cirurgia no ambulatòria)
Quist hidatídic, equinococcosi, hidatidosi
Símptoma digestiu aïllat (nàusees, vòmits, pirosi...)
Teniasi, cisticercosi
Triquinosi
Úlcera gàstrica, duodenal, jejunal...

20
30
3
20
30
3
30
2
20
20
3
20
20
25

Embaràs i part

Mort intrauterina (més de set mesos de gestació)
Part en condicions normals
Part per cesària, fòrceps o ventosa
Part complicat (cordó, esquinçaments, infecció...)

20
20
20
20

Endocrinologia

Goll, nòdul tiroïdal, hipotiroïdisme, hipertiroïdisme, Graves-Basedow
Coma hipoglucèmic o insulínic
Diabetis mellitus complicada (coma, cataracta, nefropatia, retinopatia, neuropatia...)
Disfunció ovàrica
Malalties d’origen nutricional
Malalties del timus (hiperplàsia, hipertròﬁa, abscés, etc.)
Gota (artropatia, nefropatia, tofus...)
Altres trastorns de tiroide (quist, hemorràgia, tirocalcitonina...)
Ovari poliquístic. Tractament quirúrgic
Tiroidectomia
Tiroïditis
Trastorn de les suprarenals (Conn, Cushing, Addison...)
Trastorns de la hipòﬁsi, acromegàlia, nanisme, diabetis insípida, panhipopituïtarisme
Trastorns del paratiroide, hipoparatiroïdisme, hiperparatiroïdisme

30
21
21
3
10
21
7
21
15
30
21
21
21
14

Ginecologia

Annexitis, salpingitis, ooforitis, parametritis (no gestacional)
Cervicitis, vaginitis, vulvovaginitis, bartholinitis...
Dismenorrea, síndrome premenstrual

15
10
3
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Displàsia mamària benigna, quist solitari de mama
Displàsia, leucoplàsia o pòlip de coll uterí

7
10

Displàsia, leucoplàsia o pòlip de vagina

7

Endometriosi

5

Malaltia inﬂamatoria pelviana, endometritis, etc. (no gestacionals)
Mastitis o mastopatia inﬂamatòria difusa (no gestacional)

15
7

Metrorràgies

10

Pòlip d’úter sense especiﬁcar

20

Prolapse genital (no gestacional)
Quist ovàric (tractament quirúrgic o laparoscòpic)

15
3

Infecciós

Amebiasi, disenteria amebiana...

7

Botulisme

40

Brucel·losi, febre de Malta

40

Condiloma acuminat

7

Diftèria

20

Malalties infeccioses tropicals

40

Erisipela
Eritema infecciós (5a malaltia). Rosèola infantil (6a malaltia)
Escarlatina, angina, amigdalitis, laringits i traqueïtis estreptocòcciques
Febre Q, rickettsiosi
Febre ‘recurrent’ (no símptoma)

7
20
7
21
7

Febre tifoide o paratifoide

40

Gangrena gasosa, lipodistròﬁa intestinal

50

Herpes simple, genital, èczema herpètic

7

Herpes zòster o zona amb afectació neurològica

7

Infecció meningocòccica (carditis, meningitis...)

20

Mononucleosi infecciosa, malaltia de Pfeiffer

14

Parotiditis, febre urliana
Rubèola

4
20

Xarampió

20

Septicèmia amb ingrés hospitalari

40

Tètanus

90

Tos ferina

14

Toxoplasmosi adquirida
Tuberculosi miliar, disseminada o generalitzada
Varicel·la

20
100
7
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Neurologia

Abscés intracranial, intraraquidi, subdural, extradural...
Distròﬁa muscular i altres miopaties
Encefalitis viral
Encefalitis, mielitis, poliomielitis...
Malalties desmielinitzants de l’SNC, esclerosi múltiple o en plaques, siringomièlia

90
20
30
90
30

Epilèpsia (totes formes)

30

Flebitis i tromboﬂebitis intracranial
Infecció de l’SNC per virus lent
Migranya o hemicrània
Lesió del nervi mitjà, cubital o radial. Síndrome del túnel carpià
Meningitis bacteriana, meningoencefalitis bacteriana
Meningitis viral, micòtica...
Meningitis vírica sense especiﬁcar
Mono o polineuropaties, miastènia greu, síndrome de Guillain-Barré
Neuràlgia del trigemin
Paràlisi facial
Parkinson, corea, atàxia
Símptoma neurològic o muscular aïllat (espasmes, tremolor, atàxia, paràlisi transit...)
Trastorn d’arrels i plexes nerviosos
Tuberculosi de l’SNC i meninges

14
30
3
30
50
30
30
30
20
20
90
5
20
100

Oftalmologia

Alteracions de la coroide, corioretinitis
Cirurgia de cataractes
Cirurgia de la miopia, hipermetropia i presbícia
Conjuntivitis
Despreniment de retina
Glaucoma (no congènit)
Iritis, ciclitis, iridociclitis, uveïtis anterior...
Patologia de les parpelles, blefaritis, calazi, mussol
Patologia de l’ap. lacrimal, dacrioadenitis, epífora, dacriocistitis...
Pèrdua total de la visió d’un ull
Pterigi
Queratitis, queratoconjuntivitis, úlcera corneal...
Retinopatia (diabètica, proliferativa...)

20
10
3
3
60
40
30
2
2
60
3
4
21

Oncologia

Càncer o carcinomatosi generalitzat o peritoneal
Carcinoma in situ d’aparell genitourinari

120
15
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Carcinoma in situ d’aparell respiratori
Carcinoma in situ de la mama (no pell)
Carcinoma in situ de la pell
Carcinoma in situ d’òrgans digestius
Carcinoma in situ d’altres llocs
Diverticle de Meckel
Malaltia de Hodgkin. Limfoma de Hodgkin
Feocromocitoma
Hemangioma, limfoangioma, angioma, glom, de qualsevol lloc
Leiomioma, ﬁbroma, mioma o ﬁbromioma uterí
Leucèmia
Limfoma (no Hodgkin)
Limfosarcoma i reticulosarcoma
Lipoma, angiolipoma, ﬁbrolipoma, mixolipoma
Melanoma de la pell, melanocarcinoma
Mieloma múltiple i neoplàsies immunoproliferatives
Osteosarcoma, condrosarcoma, sarcoma d’Ewing
Policitèmia vera, síndromes mieloproliferatius
Pòlip de cordes vocals
Sarcoma de Kaposi
Sarcomatosi, ﬁbrosarcoma, sarcoma no especiﬁcat
Síndrome de Zollinger-Ellison
Tumor benigne de cervell i altres parts sistema nerviós
Tumor benigne d’esòfag, estómac o intestí
Tumor benigne de fetge, pàncrees o melsa
Tumor benigne d’ossos o cartílags articulars
Tumor benigne de la pell, nevus blau, nevus pigmentat
Tumor benigne de llavi, boca o faringe. Tractament quirúrgic
Tumor benigne de mama (no quist, ni en pell)
Tumor benigne d’òrgans genitals masculins
Tumor benigne d’òrgans respiratoris o intratoràcics
Tumor benigne d’altres glàndules endocrines (suprarenal, paratiroide, hipòﬁsi, etc.)
Tumor benigne d’altres llocs, llocs no especiﬁcats o ganglis limfàtics
Tumor benigne d’ovari
Tumor benigne de ronyó i altres òrgans urinaris
Tumor benigne de tiroide. Adenoma tiroïdal
Tumor maligne de cervell
Tumor maligne de digestiu/peritoneu sense especiﬁcar lloc
Tumor maligne d’estómac

60
150
30
150
15
150
150
60
7
30
150
150
90
7
80
120
90
21
15
120
60
30
120
15
15
15
7
15
15
15
15
30
30
15
15
30
150
150
150
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Tumor maligne de fosses nasals, oïda mitjana i si accessori
Tumor maligne de fetge, hepatoblastoma, carcinoma hepatocel·lular
Tumor maligne d’intestí prim o còlon
Tumor maligne de la mama de la dona
Tumor maligne de la bufeta
Tumor maligne de llavi, cavitat bucal, faringe i esòfag
Tumor maligne de laringe o cordes vocals
Tumor maligne d’òrgans genitals femenins
Tumor maligne d’altres localitzacions o no especiﬁcada
Tumor maligne de pàncrees, gastrinoma
Tumor maligne de pròstata
Tumor maligne de recte, unió rectosigmoide o anus
Tumor maligne de ronyó
Tumor maligne de testicles
Tumor maligne de tiroide
Tumor maligne de tràquea bronquis, pulmó o pleura
Tumor maligne de via biliar i conducte biliar extrahepàtics

150
150
150
120
120
100
180
120
60
180
120
150
120
120
60
120
150

Osteomuscular

Artritis o artropatia (infecciosa...)
Artropatia traumàtica
Artritis reumatoide (llevat de columna), poliartritis inﬂamatòria
Bursitis, quist sinovial, ganglió
Cervicàlgia no traumàtica, sense proves clíniques objectives
Cervicàlgia no traumàtica, amb proves clíniques objectives
Cirurgia de genoll (menisc, lligaments, cossos ﬂotants,
condromalàcia de la ròtula)
Cirurgia articulació no de genoll: luxació recurrent, anquilosi
Cirurgia de deformitats adquirides (dit en ressort, en martell,
hàl·lux valg, etc.). Cirurgia
Malaltia de Paget. Osteïtis deformant
Epicondilitis
Esperó calcani o ossi
Espondilitis anquilosant, artritis reumatoide vertebral
Espondilosi, artrosi vertebral, anquilosi, hiperostosi vertebral
Fasciïtis plantar, malaltia de Dupuytren
Hèrnia discal. Tract. amb artròdesi
Hèrnia discal. Tractament amb laminectomia
Hèrnia discal. Tractament amb quimionucleosi o nucleotomia percutània
Hèrnia discal. Tractament mèdic

20
20
30
30
10
20
30
30
30
30
30
30
60
60
10
100
60
40
10
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Hèrnia discal. Tractament ortopèdic
Hidrartrosi o vessament articular
Lumbago, lumbàlgia o ciàtica, d’origen no traumàtic,
sense proves clíniques objectives
Lumbago, lumbàlgia o ciàtica, d’origen no traumàtic,
amb proves clíniques objectives
Lupus eritematós disseminat, polimiositis idiopàtica
Miositis, panniculitis
Osteoartrosi bilateral (no vertebral)
Osteocondropaties, osteocondrosi, osteocondritis
Osteomielitis, periostitis
Osteoporosi, quist ossi
Periartritis escapulohumeral
Polimiàlgia reumàtica
Tendinitis perifèrica

20
30
10
20
20
20
30
60
60
40
30
60
10

Otorino

Cirurgia de l’oïda mitjana i interna
Mastoïditis i malalties connexes
Otitis aguda o crònica
Perforació del timpà, timpanitis
Vertigen (només símptoma), sense especiﬁcar (no Ménière)
Vertigen de Ménière, síndrome vertiginós vestibular

30
20
4
14
4
21

Psiquiatria

Anorèxia o estrès que requereixen estada hospitalària
Demència, psicosi o esquizofrènia que requereixen estada hospitalària
Depressió o malaltia psicosomàtica que requereixen estada hospitalària
Neurosi, estrès o ansietat que requereixen estada hospitalària

10
10
10
10

Respiratori

Abscés periamigdalí
Abscés pulmonar o mediastínic
Afonia sense causa especiﬁcada
Alveolitis i pneumonitis al·lèrgica extrínseca
Amigdalitis
Asma. Estatus o crisi asmàtica
Broncopneumònia
Bronquitis, bronquiolitis o traqueobronquitis aguda
Complicacions de la malaltia pulmonar obstructiva crònica (EPOC)
Malalties de les cordes vocals Pòlip no adenomatós

20
30
5
30
2
5
15
7
40
10
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Enﬁsema
Faringitis, angina, cirurgia de vegetacions adenoides
Grip (inﬂuenza) i les seves complicacions
Hipertròﬁa de cornets
Laringitis crònica
Laringitis o traqueïtis aguda
Laringofaringitis aguda
Pneumònia
Pneumotòrax no traumàtic
Pneumotòrax no traumàtic quirúrgic
Patologia del diafragma, mediastí, traqueostomia...
Pleuritis, pleuresia, vessament pleural
Pòlips nasals (cirurgia)
Refredat comú, refredat nasal, rinofaringitis…
Rinitis al·lèrgica
Rinofaringitis crònica, ozena
Sarcoïdosi
Símptoma respiratori aïllat (dispnea, tos, hematopoesi...)
Sinusitis
Tuberculosi respiratòria o pulmonar

40
2
3
2
15
3
3
20
20
40
20
20
7
2
7
2
40
3
5
60

Urologia

Balanitis, priapisme
Càlcul de pròstata
Càlcul o litiasi renal o ureteral, còlic renal per litiasi
Càlcul o litiasi vesical o uretral
Xancre tou. Malaltia de Reiter Limfogranuloma veneri
Còlic renal sense evidència de litiasi
Diverticle de la bufeta
Estenosi uretral
Fimosi
Hidrocele
Hiperplàsia i adenoma de pròstata. Tractament per RTU
Infecció gonocòccica, gonorrea
Infecció urinària. Cistitis. Uretritis
Insuﬁciència renal Urèmia. Nefrosi. Nefritis. Nefropatia
Litiasi renal tractada mitjançant litotrícia
Nefrectomia
Orquidectomia
Orquitis, epididimitis

10
10
10
10
20
3
10
10
5
20
30
4
3
40
3
60
30
20
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Pielonefritis, abscés renal, infecció renal...
Prostatitis
Quist renal, estenosi ureteral
Torsió testicular, abscés escrotal...

10
15
15
15

Esquinços i luxacions

Esquinç o luxació temporomaxil·lar mandíbula
Esquinç cervical, luxació, contractura, cervicàlgia. Tractament mèdic
Esquinç cervical, luxació, contractura, cervicàlgia. Tractament ortopèdic
Esquinç lumbosacre, sacroilíac o sacrociàtic
Lumbàlgia o lumbàlgia d’origen traumàtic
Esquinç o luxació de maluc (sense fractura)
Esquinç de costelles
Luxació esternoclavicular. Tractament ortopèdic
Luxació esternoclavicular. Tractament quirúrgic
Esquinç o luxació de l’espatlla. Tractament quirúrgic
Esquinç o luxació de colze
Esquinç o luxació de dits, falanges... de la mà
Esquinç o luxació del canell, carp...
Esquinç o luxació de l’espatlla. Tractament mèdic
Esquinç o luxació de l’espatlla. Tractament ortopèdic
Luxació de genoll o ròtula
Esquinç del genoll (lligaments laterals o de la ròtula).
Tractament mèdic
Esquinç del genoll (lligaments laterals o de la ròtula).
Tractament ortopèdic
Esquinç del genoll (lligaments laterals o de la ròtula).
Tractament quirúrgic
Lesió traumàtica amb esquinçament de meniscos. Tractament ortopèdic
Lesió traumàtica amb esquinçament de meniscos.
Tractament quirúrgic o artroscòpia
Trencament de lligaments encreuats de genoll o tendó de la ròtula
(tractament quirúrgic)
Triada, traumatisme d’estructures múltiples del genoll
Pròtesi de genoll
Luxació de turmell
Esquinç de turmell. Tractament mèdic
Esquinç de turmell. Tractament ortopèdic
Esquinç de turmell. Tractament quirúrgic
Trencament de lligaments del turmell
Trencament del tendó d’Aquil·les

15
10
20
10
10
25
10
20
30
50
30
20
20
15
30
30
7
15
30
20
30
90
120
80
30
10
20
40
45
50
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Luxació del peu (tars, metatars, falanges, dits...)
Esquinç del peu o dits del peu. Tractament ortopèdic
Esquinç del peu o dits del peu. Tractament quirúrgic
Trencament o esquinçament muscular (amb conﬁrmació ecogràﬁca)
Trencament o esquinçament muscular (sense conﬁrmació ecogràﬁca)

20
4
15
5
2

Fractures

Extracció de material d’osteosíntesi
Fractura del nas, maxil·lar o mandíbula. Tract. mèdic
Fractura del nas, maxil·lar o mandíbula. Tractament quirúrgic
Fractura de crani sense afectació neurològica
Fractura de crani amb afectació neurològica
Fractura de columna sense lesió medul·lar. Tractament ortopèdic
Fractura de columna sense lesió medul·lar. Tractament quirúrgic
Fractura de columna amb lesió medul·lar (paraplegia, tetraplegia, paràlisi...)
Fractura de costelles o estern sense afectació orgànica
Fractura de costelles o estern amb afectació orgànica
Fractura de pelvis. Tractament ortopèdic
Fractura de pelvis. Tractament quirúrgic
Fractura de clavícula o omòplat. Tractament ortopèdic
Fractura de clavícula o omòplat. Tractament quirúrgic
Fractura d’húmer. Tract. ortopèdic
Fractura d’húmer. Tractament quirúrgic
Fractura de radi i/o cúbit. Fractura de Colles
Fractura d’escafoides
Fractura de carp o canell. Tractament ortopèdic
Fractura de carp o canell. Tractament quirúrgic
Fractura de metacarpians o mà. Fractura de Bennett
Fractura de les falanges o els dits de la mà
Fractura de coll del fèmur, còtil, trocànters
Fractura-luxació de maluc
Pròtesi de maluc
Fractura de diàﬁsi del fèmur Tractament ortopèdic
Fractura de diàﬁsi del fèmur Tractament quirúrgic
Fractura de ròtula. Tractament ortopèdic
Fractura de ròtula. Tractament quirúrgic
Fractura de tíbia i/o peroné. Tractament ortopèdic
Fractura de tíbia i/o peroné. Tractament quirúrgic
Fractura de turmell o mal·leolar

2
20
60
60
210
60
120
180
20
40
80
120
40
60
80
100
50
100
40
80
30
30
120
240
120
100
120
50
60
70
90
60

58

dkv renta > condicions generals

Fractura bimal·leolar
Fractura trimal·leolar
Fractura de calcani. Tractament ortopèdic
Fractura de calcani. Tractament quirúrgic
Fractura de tars o metatars. Tractament ortopèdic
Fractura de tars o metatars. Tractament quirúrgic
Fractura de dit del peu o falanges. Tractament ortopèdic
Fractura de dit del peu o falanges. Tractament quirúrgic

80
100
80
100
50
70
20
30

Ferides i traumatismes

Commoció o contusió per traumatisme cranioencefàlic (TCE).
Amb ingrés hospitalari
Hematoma subdural per traumatisme sense fractura
Hemorràgia cerebral per traumatisme cranioencefàlic sense fractura
Pneumotòrax o hemotòrax traumàtic per ferida
Contusió sense ferida de cara o cuir cabellut
Contusió sense ferida de l’ull i els seus annexos
Contusió sense ferida del tronc
Contusió sense ferida del membre superior
Contusió sense ferida del membre inferior
Contusions, magolaments o erosions, múltiples, sense fractura o ferida
Ferida amb lesió superﬁcial de la mà
Ferida amb lesió superﬁcial dels dits de la mà
Ferida amb lesió superﬁcial del maluc o la cama
Ferida amb lesió superﬁcial del peu o els dits
Ferida amb lesió superﬁcial de l’ull i els seus annexos
Ferida que necessiti punts de sutura al dit, mà, canell, peu,
genoll, colze o cap
Ferida traumàtica de nervis
Ferida penetrant en coll, tronc, extremitat o òrgan intern
Ferida profunda del globus ocular
Secció de tendons de la mà o dits
Amputació traumàtica parcial del polze
Amputació traumàtica total del polze
Amputació traumàtica parcial del 2n, 3r, 4t, 5è dit
Amputació traumàtica total del 2n, 3r, 4t, 5è dit
Amputació traumàtica del braç o la mà
Amputació traumàtica dels dits del peu

10
30
50
50
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
7
30
20
40
40
30
60
20
40
120
30
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Amputació traumàtica del peu (no dits)
Amputació traumàtica de la cama
Cremada en cara, cap o coll
Cremada lleu: 1r (<15%), 2n (<5%), 3r (<1%)
Cremada moderada: 1r (15-30%), 2n (5-20%), 3r (1-10%)
Cremada greu: 1r (31-60%), 2n (21-40%), 3r (10-25%)
Cremada molt greu: 1r (>60%), 2n (40-90%), 3r (25-80%)
Traumatisme greu múltiple amb ingrés hospitalari superior a 30 dies

90
240
20
10
30
90
180
120

60
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Annex II.
Taula.
Intervencions
quirúrgiques

61

Taula. Intervencions quirúrgiques
Grupo

Intervenció

% indemnització

Acte diagnòstic o terapèutic realitzat a la sala d’operacions que requereixi ingrés
hospitalari superior a les 24 hores i que no estigui recollit especíﬁcament
en la resta de la taula d’intervencions.

1%

Angiologia i cirurgia vascular

1
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6

Tumor superﬁcial Angiomes cutanis petits
Angiomes i linfoangiomes cutanis
Fístules arteriovenoses per a hemodiàlisi o terapèutiques simples
Varius: perforants, col·laterals, recidiva. Lligadura de safena.
Embolectomia arterial (femoral poplítia, humeral o braquial).
Profundoplàstia extensa.
Traumatismes vasculars de quantia mitjana. Sutures vasculars.
Varius: safenectomia, ﬂeboextracció completa.
Aneurismes perifèrics.
Angioma i linfangiomes de coll o cara. Plàsties.
Bypass fémoro-popliti amb pròtesi o iliofemoral unilateral.
Fístula arteriovenosa complexa.
Trombectomia bypass o iliofemoral.
“Bypass aortofemoral unilateral o fémoro-popliti; vena safena.”
Endoarterectomia fémoro-poplítia.

2%
8%
8%
8%
12%
12%
12%
12%
18%
18%
18%
18%
18%
30%
30%

Cirurgia general i de l’aparell digestiu

0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

Abscés, àntrax, úlcera, esfacel. Desbridament o drenatge.
Condiloma, cicatriu queloide. Extirpació.
Hemorroides externes o excrescència anal. Exèresi.
Lipomes, quists sebacis, petits tumors cutanis. Extirpació-biòpsia. 1%
Abscés perianal o gluti. Drenatge quirúrgic.
Trombe hemorroïdal. Trombectomia.
Tumors anals benignes.
Fissura anal. Resecció, esﬁnterectomia.
Hèrnia epigàstrica. Hèrnia muscular per trencament de fàscies.
Pneumotòrax, piotòrax o quilotòrax. Punció i drenatge.
Tumorectomia. Quadrantectomia.
Abscés pelvirrectal. Drenatge.
Anoplàstia simple.
Cel·lulitis perianal. Drenatge.
Tancament o correcció de colostomia.
Condiloma de mida gran.
Diàstasi dels rectes.

1%
1%
1%
2%
2%
2%
5%
5%
5%
5%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
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3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6

Intervenció

% indemnització

Eventració o evisceració sense resecció intestinal.
Fístula sacrococcígia o d’anus o quist dermoide.
Fistulectomia o ﬁstulotomia.
Hemorroides o pòlip rectal. Extirpació.
Hèrnia inguinal i/o crural unilateral. Hèrnia umbilical.
Melanoma. Extirpació.
Prolapse rectal. Tractament quirúrgic via perianal.
Resecció d’epipló major. Lipectomia abdominal.
Tumor de parts toves profundes. Extirpació.
Tumor rectal. Fulguració.
Buidatge axil·lar o ganglionar regional.
Abscés pericòlic o de Douglas. Desbridament o drenatge.
Apendicectomia.
Goll nodular, enucleació. Hemitiroidectomia subtotal.
Colecistotomia, coledocotomia, colostomia, ileostomia, gastrostomia.
Diverticle de Meckel. Resecció.
Enteroanastomosi sense resecció.
Estenosi d’anus.
Fístula anal o perianal reproduïda o multioperada.
Hèrnia estrangulada sense resecció intestinal.
“Hèrnia inguinal i/o crural bilateral; o unilateral per laparoscòpia.”
Laparotomia exploradora. Biòpsia.
Oclusió intestinal sense resecció. Vòlvul.
Jejunostomia d’aspiració o alimentació.
Abscés pancreàtic o hepàtic. Pancreatitis aguda.
Anastomosis biliodigestivas del tipus colecist i coledocoduodenostomies.
Apendicectomia per laparoscòpia.
Colecistectomia. Esplenectomia.
Colectomia parcial.
Coledocolitiasi per via endoscòpica.
Gastroenterostomia.
Hepatectomia atípica. Sutures hepàtiques.
Ferides o perforacions del recte.
Hèrnia inguinal i/o crural bilateral per laparoscòpia.
Hèrnies estrangulades amb resecció intestinal.
Intervenció de Hartmann i similars.
Resecció d’intestí prim i anastomosi.
Tècnica de Fergusson Mussiari i altres.
Tumors mesentèrics.
Anastomosi biliodigestives amb plàsties intestinals.
Cirurgia de litiasi residual via biliar.

8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
30%
30%
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Grupo

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8

Intervenció

% indemnització

Cirurgia de paratiroide.
Colecistectomia per laparoscòpia.
Colectomia total.
Esﬁnteroplàstia o papil·lotomia.
Esofagostomia-Esofagograﬁa (cos estrany, tumors benignes,
Mallory-Weis i anell diafragmàtic).
Eventracions diafragmàtiques. Plàstia.
Gastrectomia subtotal.
Hemicolectomia.
Hèrnia diafragmàtica i operacions antireﬂux.
Lligadura de varius esofàgiques.
Linfadenectomia radical retroperitoneal.
Megaesòfag, cardioespasme, operació de Heller.
Tumors retroperitoneals.
Amputació del recte.
Cirurgia derivativa de la hipertensió portal.
Gastrectomia total.
Hemicolectomia o colectomia per laparoscòpia.
Hèrnies diafragmàtiques i operacions antireﬂux per laparoscòpia.
Suprarenalectomia.
Esofagocoloplàsties, gastroplàsties i enteroplàsties.
Gastrectomia radical. Hemihepatectomia. Duodenopancreatectomia.

30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
100%
100%

Cirurgia maxil·lofacial

0
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3

Abscessos circumscrits.
Fre lingual o labial. Frenectomia.
Papil·loma o pòlip de faringe.
Tumor benigne de llavi, intraoral o de parts toves, sense plàstia.
Tumor o quist palpebral, sense plàstia.
Fre lingual o labial. Amb plàstia.
Litiasi salivar. Extirpació de càlcul.
Tumor benigne intraoral de parts toves. Resecció amb plàstia.
Tumor superﬁcial a cara i coll. Sense plàstia.
Cos estrany profund cara o coll. Extracció.
Escissió llavi de vermelló.
Escissió o plàstia en Z o similar.
Flegmó-abscés sòl de boca. Drenatge.
Quists dentaris, paradentaris, ﬁsurals i foliculars.
Si maxil·lar. Abordatge per a eliminació de restes radiculars i altres aﬁns.
Tumor benigne de llengua. Glossectomia parcial.
Tumor llavi. Extirpació i plàstia local.

1%
2%
2%
2%
2%
5%
5%
5%
5%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
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3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
6
6
6
6
5
5
5
6
6
6
6

Intervenció

% indemnització

Tumor superﬁcial cara i coll. Amb plàstia.
Tumors benignes de maxil·lars.
Penjalls regionals.
Fístula o quist conducte tiroglòs.
Fístula orosinusal o oronasal.
Fissura alveolar. Osteoplàstia.
Glàndula sublingual. Extirpació.
Osteotomies complementàries.
Quist maxil·lar amb afectació de si o estructura adjacent.
Tumor lingual. Hemiglossectomia o glossectomia total.
Tumor o quist maxil·lar. Extirpació amb resecció parcial de maxil·lar.
Tumors cutanis de cara i coll amb reconstrucció plàstica regional.
Fractura de mandíbula. Osteosíntesi.
Osteoplàstia del defecte alveolar.
Osteotomies segmentàries alveolodentals.
Tumor o quist maxil·lar amb empelt ossi.
Artroplàstia articulació temporomandibular.
Dissecció funcional de coll.
Parotidectomia.
Tumor cutani maligne de la cara. Grans penjalls facials.
Osteoplàstia del defecte alveolar.
Osteotomies segmentàries alveolodentals.
Tumor o quist maxil·lar amb empelt ossi.
Artroplàstia articulació temporomandibular.
Dissecció funcional de coll.
Parotidectomia.
Tumor cutani maligne de la cara. Grans penjalls facials.

8%
8%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
18%
18%
18%
18%
30%
30%
30%
30%
18%
18%
18%
30%
30%
30%
30%

Cirurgia plàstica i reparadora

0
0
1
1
3
3
3
3
3
3
4

Revisió cicatrius petites. Escissió i sutura.
Úlceres petites. Escissió i sutura.
Revisió cicatrius d’extensió mitjana al cos. Escissió i sutura.
Revisió cicatrius petites a cara i coll. Escissió i sutura.
Reconstrucció mamària postmactectomia amb expansors.
Retraccions cicatrius dits, aixelles, plecs, etc. Plàsties locals.
Revisió cicatrius grans al cos. Plàsties locals.
Scalp. Tractament quirúrgic per empelt lliure, penjall, rotació.
Tumors superﬁcials. Tractament amb plàsties locals.
Úlceres mitjanes. Amb empelt complementari (llevat de cara i coll).
Extracció d’expansor i col·locació de pròtesi mamària.

1%
1%
2%
2%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
12%
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6
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Intervenció

% indemnització

Ginecomàstia.
Ferides grans de cara o coll. Plàsties o empelts.
Reconstrucció d’arèola o mugró.
Gigantomàstia. Plàstia reductora unilateral.
Lesions tumorals adquirides.
Tractament amb penjalls a distància en dos temps.
Reconstrucció mamària postmastectomia per penjalls miocutanis.
Reconstrucció amb penjalls o empelts postextirpació tumoral
de parpella, llavi, nas, orella, etc.
Plàsties i empelts complementaris de farciment
(dermis, periosti, os, cartílag).
Quist dermoide nasal. Reconstrucció.
Úlcera de decúbit o gran úlcera, amb empelt complementari.

12%
12%
12%
18%
18%
18%
18%
30%
30%
30%

Cirurgia toràcica

4
4
4
5
5
6
6
6
7
7
8

Exèresi tumors benignes de paret costal.
Mediastinotomia.
Pleurotomia amb aspiració.
Pleurectomia.
Toracotomia exploradora. Biòpsia.
Decorticació pleuropulmonar.
Reseccions atípiques pulmonars.
Segmentectomies pulmonars.
Lobectomia pulmonar.
Tumors de mediastí, timus, etc.
Pneumonectomia.

12%
12%
12%
18%
18%
30%
30%
30%
50%
50%
100%

Neurocirurgia

3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
6
6
6

Neuròlisis i neurectomies selectives. Neuromes cicatricials.
Diatermocoagulació Rf Articulació intervertebral.
Hèrnia de disc. Quimionucleòlisi, nucleòlisi, aspiració.
Síndrome del túnel carpià.
Hematoma epidural o subdural. Craniectomia.
Hèrnia de disc (excepte cervical). Microcirurgia.
Laminectomia dorsal o lumbar.
Derivacions d’L.C.R. Hidrocefàlies.
Estenosi canal raquidi.
Hèrnia de disc cervical. discectomia.
Implantació reservori ventricular.
Laminectomia cervical.
“Microcirurgia nervis perifèrics; tumors, empelts, sutures, etc.”

8%
12%
12%
12%
18%
18%
18%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

66

dkv renta > condicions generals

Grupo

6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
8

Intervenció

% indemnització

Rizotomia trigemin (Frazier).
Hèrnia de disc cervical (Cloward Scoville).
Rizotomia posterior, mielotomia.
Tumors cerebrals, gliomes o metàstasis d’hemisferis.
Tumors raquimedul·lars.
Cirurgia fossa posterior.
Cirurgia tumors orbitocranials. Microcirurgia de l’òrbita.
Craniofaringiomes.
Meningiomes de qualsevol localització.
Microcirurgia angle ponto-cerebel·lós, hipòﬁsi, regió selar,
tumors de la cua de cavall.
Neurinomes intracranials o intraespinals.
Resecció cos vertebral.

30%
50%
50%
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Obstetrícia i ginecologia

0
0
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4

Condilomes vulvars, vaginals o perianals.
Tumors benignes de vulva.
Abscés de vulva o glàndula de Bartholino. Desbridament i drenatge.
Mastitis supurada. Desbridament i drenatge.
Bartholinitis. Marsupialització.
Conització de coll uterí.
Raspament uterí.
Nòdul de mama.
Pòlip cervical, endometrial o vulvar. Extirpació.
Quist vaginal, o juxta o paracervical. Extirpació.
Colpotomia per abscés del sac de Douglas.
Estomatoplàstia. Traquelorraﬁa.
Extracció cos estrany per histeroscòpia.
Extracció manual de placenta.
Glàndula de Bartholino. Extirpació.
Mastectomia simple, amb o sense buidatge axil·lar.
Part normal o distòcic, únic o múltiple.
Polipectomia per histeroscòpia.
Punció ovàrica per laparoscòpia.
Cistectomia per laparoscòpia.
Resecció cuneïforme d’ovaris.
Annexectomia.
Cesària abdominal.
Esquinçament total de perineu. Perineorraﬁa.
Histeropèxia. Ligamentopèxia.

1%
1%
2%
2%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
12%
12%
12%
12%
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% indemnització

Plàstia vaginal. Cistocele i/o rectocele.
12%
Prolapse uterí. Cirurgia conservadora parcial (Manchester i similars).
12%
Quist d’ovari. Cistectomia.
12%
Tumor d’ovari. Ovariectomia.
12%
Annexectomia per laparoscòpia.
18%
Cesària amb histerectomia.
18%
Endometrectomia per histeroscòpia.
18%
Endometriosi pelviana per laparoscòpia.
18%
Malaltia inﬂamatoria pelviana (hidrosalpinx, abscés tubari, etc.)
per laparoscòpia.
18%
Miomectomia per histeroscòpia.
18%
Miomectomia.
18%
Vulvectomia simple.
18%
Aplàsia o atrèsia vaginal. Intervencions correctores. Vagina artiﬁcial.
30%
Histerectomia total, o per via vaginal.
30%
Mastectomia radical amb buidatge axil·lar.
30%
Miomectomia per laparoscòpia.
30%
“Cirurgia radical d’úter i annexos (Wertheim; Schauta) amb linfadenectomia.”50%
Histerectomia vaginal assistida per laparoscòpia.
50%
Vulvectomia radical amb linfadenectomia.
50%

Oftalmologia

0
0
0
0
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3

Abscés o quist en celles o parpelles. Drenatge.
Cos estrany en conjuntiva, còrnia o escleròtica. Extracció.
Dacriòlits. Extracció.
Úlcera corneal. Cauterització i raspament.
Calazi. Escissió.
Estructurotomia canalicles simples o punts lacrimals.
Paracentesi corneal. Punció cambra anterior.
Pannus. Angioma conjuntival. Escissió. Peritomia.
Pterigi o pingüècula. Extirpació.
Quist dermoide de cella. Resecció.
Recobriment o empelt conjuntival.
Sac lacrimal. Extirpació (dacriocistectomia).
Sutura de ferida corneal o palpebral.
Tractament tatuatge corneal.
Tumors de conjuntiva. Extirpació amb plàstia.
Xantelasma. Extirpació sense plàstia.
Cos estrany en cambra anterior, o intraorbitari.
Ectropi o entropi. Plàsties locals.
Iridectomia perifèrica. Quirúrgica o per làser.

1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
8%
8%
8%
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Intervenció

% indemnització

Ptosi palpebral.
Tumor de parpella. Extirpació amb plàstia local.
Tumors o quists de l’iris. Extracció o fotocaogulació.
Xantelasma. Plàstia local.
Cataracta. Extracció intracapsular de cristal·lí.
Dacriocistorrinostomia.
Discissió o luxació cristal·lí.
Estrabisme.
Iridocapsulotomia. Membranulectomia.
Lent intraocular. Reimplant o reposició.
Ptosi palpebral bilateral.
Reconstrucció de parpella per tumors o traumatismes, amb empelt
complementari.
Tumors de retina.
Cataracta. Extracció extracapsular. Facoemulsor. Cataracta per microcirurgia.
Despreniment de retina. Tractament complet.
Ectropi o entropi amb empelt complementari.
Microcirurgia de la miopia. Queratotomia radial.
Microcirurgia del glaucoma. Trabeculectomia.
Despreniment de retina. Forat macular.
Tumors orbitaris o d’estructures annexes amb conservació de globus ocular.
Vitrectomia.
Despreniment de retina. Tractament amb làser i vitrectomia.
Queratopròtesi i/o queratoplàstia.
Trasplantament de còrnia.

8%
8%
8%
8%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
18%
18%
18%
18%
18%
30%
30%
30%
50%
100%
100%

Otorinolaringologia

0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2

Abscés conducte auditiu extern, pavelló o retroauricular.
Cauterització del septe o cornet.
Miringotomia simple.
Sinèquia nasal.
Abscés septe nasal.
Adenoidectomia.
Cirurgia dels cornets.
Papil·loma o pòlip conducte auditiu. Extirpació.
Pòlip sagnant del septe, o antrocoanal. Extirpació.
Amigdalectomia.
Cos estrany en fossa nasal o septe.
Desbridament pavelló auditiu per pericondritis o limfoedema.
Flegmó laringi. Escissió i drenatge.
Miringotomia i col·locació de tubs de drenatge.

1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
2%
5%
5%
5%
5%
5%
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% indemnització

Quists i tumors benignes del pavelló auditiu.
Tumors benignes conducte auditiu extern.
Uvulectomia simple.
Abscés epiglotis. Drenatge. Microlaringoscòpia.
Cos estrany en sins paranasals.
Osteoma conducte auditiu extern.
Poliposi nasal.
Sinusitis maxil·lar o maxil·loetmoïdal, unilateral, frontal i esfenoïdal.
Tractament quirúrgic radical.
Antrotomia unilateral.
Audiocirurgia per otitis adhesiva. Timpanoplàstia.
Cirurgia endoscòpica nasosinusal unilateral.
Cos estrany en bronquis prèvia traqueotomia.
Mastoidectomia.
Miringoplàstia amb abordatge transmeatal.
Sinusitis maxil·lar o maxil·loetmoïdal, bilateral, frontal i esfenoïdal.
Tractament quirúrgic radical.
Tumor d’amígdales i regions adjacents. Extirpació.
Uvulopalatofaringoplàstia.
Antrotomia bilateral.
Cirurgia endoscòpica nasosinusal bilateral.
Cordectomia per via endoscòpica. Microcirurgia.
Estapedectomia.
Extirpació de quists o formacions en corda vocal o epiglotis. Microlaringoscòpia.
Lligadura artèria maxil·lar interna, transmaxil·lar.
Microcirurgia laríngia, papil·loma, pòlip, nòdul, quist i estenosi.
Miringoplàstia amb abordatge retroauricular.
Timpanoesclerosi. Temps curatiu.
Decorticació per edema de Ranke. Microlaringoscòpia.
Epiglotidotomia o epiglotidectomia per microlaringoscòpia.
Etmoidectomia externa. Unilateral.
Laberintectomia total.
Laringectomia.
Reconstrucció timpanoossicular.
Septoplàstia secundària.
Timpanoesclerosi. Temps reconstructiu.
Timpanoplàstia retroauricular o transmeatal.
Laringectomia. Qualsevol tipus amb dissecció radical o funcional
del coll.
Tractament quirúrgic dels sin amb osteoplàsties.

5%
5%
5%
8%
8%
8%
8%
8%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
50%
50%
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Intervenció

% indemnització

Tumors malignes rinosinusals amb buidatge.

50%

Traumatologia i ortopèdia

0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Cossos estranys superﬁcials o subcutanis. Extracció.
Hematomes subungüeals. Drenatge.
Ferides o cremades de menor quantia.
Onicogrifosi. Tractament quirúrgic per avulsió.
Panadissos. Dresbridament.
Ungla encarnada.
Cossos estranys superﬁcials en cara o coll. Extracció.
Fractura simple ossos propis del nas. Correcció.
Neteja i sutura de scalp.
Luxació maxil·lar inferior. Reducció incruenta.
Amputació dit, desarticulació, desbridament.
Capsulectomia dit.
Dit en ressort, martell, urpa, coll de cigne, etc.
Exostosi. Extirpació.
Flegmó difús en extremitats.
Flegmó mà.
Flegmó beines tendinoses.
Fractura sesamoides.
Ferida penetrant en articulació.
Ferides de major quantia o esquinçaments musculars. Sutura.
Higroma, bursitis, glangió o quist sinovial. Extirpació.
Espatlla, colze, genoll, etc. Mobilització ortopèdica amb anestèsia.
Osteomielitis. Neteja de focus.
Peu equí, tal·lus, de pinya, buit, pla, etc. Guix corrector.
Cremada mitjana extensió (del 5% al 10%). Cura i neteja.
Reducció ortopèdica i immobilització de fractura de Colles.
Tenosinovitis estenosant.
Artròdesi dits.
Cos estrany profund. Extracció quirúrgica.
Esquinçament de lligament de turmell o tars.
Epicondilitis, epitrocleïtis i estiloïditis.
Esperó calcani, neuroma de Morton. Extirpació.
Extracció de material d’osteosíntesi (gran intervenció).
Fasciectomies.
Fibrosi musculars en gluti, quàdriceps, etc.
Fractura d’ossos del carp o tars.
Fractura de metacarpià, metatarsià, o desplaçada de falange.

1%
1%
1%
1%
1%
1%
2%
2%
2%
2%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
5%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
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Fractura escàpula, clavícula, cap radial desplaçada.
Hàl·lux valg, var, rígid, etc. unilateral.
Empelt laminar o epidèrmic.
Lesions articulars o periarticulars sense fractura.
Luxació de peroneus. Tècnica quirúrgica.
Luxació metacarpofalàngica, interfalàngica o metatarsofalàngica.
Osteocondromes.
Osteotomia de mà o peu sense osteosíntesi.
Cremades petites (ﬁns a 5%).
Tractament quirúrgic amb empelt complementari.
Resecció costal.
Trencament tendó supraespinós o manegot dels rotatoris.
Trencaments musculars.
Seqüestrectomia simple.
Sinovectomia de canell, turmell o dits.
Tenòlisis, tenosinovitis, tenotomies, tenodesis i tenorraﬁes
(excepte ﬂexors).
Tumor de parts toves profundes. Extirpació.
Acromioplàstia per artroscòpia.
Agenesi de sacre.
Allargaments tendinosos.
Artròdesi subastragalina, tibioperoneu astragalina.
Artroplàstia de la base del 1r metacarpià.
Artroplàstia metacarpofalàngica i interfalàngica.
Artrotomia d’espatlla, colze, canell. Curetatge, modelatge, afaitat.
Artrotomia exploradora o extracció cos estrany
(espatlla, colze, canell, maluc, genoll, turmell).
Cos lliure o estrany articular. Extracció per artroscòpia.
Epiﬁsidesi.
Flexors maluc i genoll.
Fractura astràgal amb desplaçament.
Fractura cap de peroné.
Fractura cap radial amb desplaçament. Osteosíntesi o pròtesi.
Fractura calcani.
Fractura coll húmer.
Fractura diàﬁsi cubital o radial amb desplaçament.
Fractura espina tibial.
Fractura mal·leolar.
Fractura o pseudoartrosi d’escafoides o semilunar.
Fractura olècran o apóﬁsi coronoide.

8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
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% indemnització

Fractura planell o tuberositat tibial.
Fractura ròtula.
Fractura tuberositat o epíﬁsi superior húmer.
Fractura extremitat inferior ràdio desplaçada (Colles, Smith).
Fractura-luxació d’astràgal.
Fractura-luxació de la base del 1r metacarpià (Bennet).
Gangli estrellat. Extirpació.
Alliberament aletes rotulianes.
Alliberaments nerviosos per artroscòpia.
Luxació acromioclavicular, esternoclavicular, colze, etc.
Luxació canell, mediotarsiana, tars-metatarsiana, etc.
Luxació recidivant de ròtula.
Luxació tibioperoneotarsiana.
Meniscectomia.
Osteotomia de mà o peu amb osteosíntesi.
Osteotomies d’húmer i avantbraç.
Patelectomia.
Periartritis escapulohumeral.
Plicatura sinovial per artroscòpia.
Pseudoartrosi clavícula, carp, tars, metacarp, metatars, etc.
Cremades (del 5% al 10%). Tractament quirúrgic
amb empelt complementari.
Cremades de gran extensió (+ del 10%). Cura i tractament.
Quist ossi. Raspament i empelt.
Quist popliti.
Reconstrucció lligaments creuats genoll.
Reconstrucció lligaments laterals de genoll.
Trencament tendó supraespinós o manegot dels rotatoris.
Tractament per artroscòpia.
Síndrome compressiu de túnel carpià.
Sinovectomia de canell per artroscòpia.
Sinovectomies d’espatlla o colze.
Sutura complexa de tendons. Tenoplàsties.
Sutura tendó ﬂexor de la mà.
Tendó d’Aquil·les, quàdriceps o rotulià.
Malaltia de Dupuytren.
Artròdesi vertebral per via posterior.
Fractures i luxacions de columna cervical.
Mà o peu catastròﬁc. Reconstrucció amb o sense trasplantament de dits.

12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
18%
30%
50%
50%
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Urologia

0
0
1
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
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5
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
8

Càlcul o cossos estranys en uretra. Extracció.
Papil·lomes de gland i meat. Electrocoagulació.
Meatotomia uretral. Meatoplàstia.
Abscés urinari. Drenatge.
Electrocoagulació transuretral.
Hidrocele, orquidectomia, orquidopèxia o varicocele. Unilateral.
Quist de cordó. Extirpació.
Talla vesical o cistostomia.
Torsió cordó espermàtic.
Litotrícia. Càlculs, cossos estranys urològics.
Extracció per cistoscòpia.
Abscés perirenal. Desbridament i drenatge.
Cistorraﬁa.
Criptorquídia. Ectòpia testicular abdominal.
Hidrocele amb hèrnia congènita.
Hidrocele, orquidectomia, orquidopèxia o varicocele. Bilateral.
Incontinència urinària. Operacions via vaginal.
Lumbotomia exploradora. Biòpsia.
Nefrostomia.
Resecció transuretral de tumor vesical.
Càlculs ureterals. Extracció endoscòpica.
Cistectomia parcial.
Nefrectomia total.
Ureterolitotomia.
Diverticulectomia vesical.
Nefrotomia. Nefrolitotomia.
Pieloplàstia.
Resecció transuretral de neoformació ureteral.
Ureterocistoneostomia unilateral.
Ureteropieloplàsties. UreteropielostomIa.
Uretroplàstia. Tractament complet.
Nefrectomia radical ampliada. Linfadenectomia.
Nefroureterectomia total.
Ureterocistostomia bilateral.
Cistectomia radical més ureteroileostomia.

1%
1%
2%
5%
8%
8%
8%
8%
8%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
18%
18%
18%
18%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
50%
50%
50%
100%
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La contractació d’aquesta assegurança
permet que l’assegurat accedeixi a un
mòdul de serveis addicionals, diferents
de la cobertura de l’assegurança, que
es relacionen en aquest apartat. Els
assegurats poden accedir a serveis
d’orientació mèdica telefònica i de
segona opinió per malaltia greu, així
com a serveis addicionals destinats a
la promoció de la salut i el benestar,
amb tarifes especials o prèvia adquisició
d’un bo en condicions econòmiques
avantatjoses, a través d’una xarxa
de professionals i centres mèdics
concertats denominada “DKV Club Salut
i Benestar”. Per obtenir més informació
sobre els serveis addicionals i l’accés a
aquests, consulteu els centres mèdics
i els proveïdors del DKV Club Salut i
Benestar en el web
www. dkvclubdesalud.com, truqueu al
telèfon 902 499 150 o aneu directament
a qualsevol sucursal de DKV Seguros
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Mitjançant aquest document, el prenedor de l’assegurança i/o l’assegurat
manifesten conèixer i acceptar les condicions generals aplicables a totes
les cobertures als efectes que conté l’article 3r de la llei 50/80 de contracte
d’assegurança.

El prenedor
de l’assegurança

Edició actualitzada juny 2016

L’assegurat

Per DKV Seguros y Reaseguros, S.A.E.
Dr. JOSEP SANTACREU
El conseller delegat
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