ERGO Vida Previsión.
L’assegurança de vida per a tu.
Perquè, passi el que passi, la teva família
pugui mantenir el seu nivell de vida.

Proposta personalitzada de salut

Cada assegurança ha de començar amb un
compromís. La teva comença amb cinc.
1. Tindràs la tranquil•litat de saber que, en
cas de defunció per qualsevol causa, la
teva família rebrà els diners que
decideixis contractar. I si contreus una
malaltia terminal, podràs anticipar el
cobrament del 50% dels diners
contractats.

5. Perquè tinguis el millor
diagnòstic possible si pateixes
una malaltia greu, disposaràs
d’una segona opinió mèdica.

2. Podràs formalitzar el teu testament
quan vulguis i des d’on vulguis de
manera gratuïta, gràcies a l’eina
“Testament en línia”.
3. Passi el que passi, la teva família rebrà
serveis d’assistència psicològica i
familiar. Un gestor els assessorarà en
tots els moments del servei funerari, en
la tramitació de la documentació oficial
i en l’atenció al dol.
4. La teva família també disposarà d’un
servei d’assessorament legal i
d’assistència jurídica telefònica.

Proposta personalitzada de salut
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No hi ha dues vides iguals. Per això, no hi
ha dues assegurances de vida iguals.
Pots triar entre dues modalitats:

Podràs incloure garanties
opcionals a la teva assegurança
segons les teves necessitats
· Invalidesa absoluta i permanent.
· Defunció per accident (doble capital).
· Defunció per accident de trànsit (triple
capital).
· Defunció o invalidesa absoluta i
permanent per accident (doble capital).
· Defunció o invalidesa absoluta per
accident de trànsit (triple capital).
· Malaltia greu (50% o 100% del capital).

Proposta personalitzada de salut

Podràs contractar la modalitat que més et convingui
· Temporal anual renovable: garanteix
el pagament del capital contractat en
cas de sinistre. La renovació és anual i
la prima varia en funció de l’edat.

· Flexibilitat de pagament: pot ser
anual, semestral, trimestral, mensual
o establir-se un únic pagament per a
diversos anys de cobertura.

· Temporal constant: es contracta
durant un termini determinat, superior
a un any. La prima serà anual i
constant durant tota la durada de
l’assegurança.
· Temporal decreixent: per cobrir el
capital pendent d’amortització dels
préstecs, es contracta per un període
determinat de temps i el pagament de
la prima serà anual i constant durant
tota la durada de l’assegurança,
llevat dels cinc darrers anys de
l’assegurança, en què no es paga cap
prima.		

3

Aquests són els capitals
assegurats

L’assegurança es presenta en
dues formes

· Tu decideixes el capital assegurat en la
garantia de defunció.

· Ergo Vida Previsión: el format més
flexible per adaptar-se a les teves
necessitats de capitals, cobertures
opcionals, forma de pagament o
fraccionament.

· En les cobertures complementàries
assegurem el mateix capital que en la
garantia de defunció.
· T’anticipem els diners per malaltia greu
(càncer, cirurgia d’artèries coronàries,
bypass, infart de miocardi, fallida renal…).
50% o 100% del capital de defunció.

· Ergo Vida Previsión Modular: aquesta
opció et permetrà triar entre els
mòduls de capital següents:
		

— 20.000 euros.

		

— 30.000 euros.

 		

— 40.000 euros.

		

— 50.000 euros.

A més, tindràs una cobertura conjunta
de defunció i invalidesa, el capital és
revalorable amb l’IPC i les condicions de
contractació són més simples.

Proposta personalitzada de salut
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T’obrim de bat a bat les portes de DKV.

Gaudiràs de preus reduïts exclusius en diversos tractaments i serveis
de salut
· Cirurgia refractiva de la miopia,
hipermetropia i astigmatisme.
· Cirurgia plàstica i medicina estètica.
· Audiologia.
· Servei de cangur.

· Deshabituació tabàquica.
· Apnea del son (CPAP).
· Reproducció assistida.
· Ortopèdia.

· Estudi biomecànic de la marxa.
· Reeducació del sòl pelvià.

Proposta personalitzada de salut
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ergoseguros.com

Segueix-nos a

Servei d‘atenció telefònica
atès per:

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

Empresa saludable

Empresa sostenible
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