DKV Accidentes.
L’assegurança davant d’imprevistos
per a tu.

Proposta personalitzada de salut

Qualsevol assegurança ha de començar amb
un compromís. La teva comença amb sis.
1. Volem oferir-te una assegurança per fer
front a tota mena d’imprevistos. Per
fer-ho, et garantim el pagament de
diferents tipus d’indemnitzacions per a
tu o la teva família, per fer-te costat
davant de situacions causades per un
accident.
2. La teva família no es veurà afectada per
una possible pèrdua d’ingressos deguda
a una defunció per accident.
3. Tampoc no tindreu problemes econòmics
derivats d’una invalidesa permanent,
total o parcial.

Proposta personalitzada de salut

4. Podràs personalitzar la teva
assegurança amb cobertures com:
assistència mèdica, indemnització
diària per hospitalització, per invalidesa
temporal, etc. A més, disposaràs d’uns
diners addicionals en cas d’invalidesa
permanent o de defunció per accident
de trànsit.
5. Si vols contrastar un diagnòstic i
necessites una segona opinió mèdica
o bioètica, ja hi pots comptar.
6. Per descomptat, també podràs gestionar
totes les teves autoritzacions de
manera ràpida i senzilla a través de
dkvseguros.es, per telèfon i a la
sucursal.
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Un imprevist deixa de ser un imprevist si
tens la cobertura adequada.
Cobertures bàsiques

Cobertures opcionals

· Indemnització per defunció a causa
d’un accident.

· Indemnització per defunció per infart
de miocardi.

· Indemnització per defunció simultània
d’ambdós cònjuges en el mateix
accident de trànsit.

· Indemnització per gran invalidesa.

· Indemnització per invalidesa absoluta i
permanent.

· Indemnització per incapacitat
temporal.
· Hospitalització per accident.
· Assistència mèdica per accident.
· Indemnització addicional per
invalidesa total o mort en accident de
trànsit.
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…i una assegurança comença a ser una bona assegurança
quan s’ajusta a les teves necessitats.
Modalitats

Modalitats especials

· Cobertura 24 hores.
Cobreix tots els accidents esdevinguts en
la teva vida personal i professional.

· Cobertura per a centres docents.
Cobreix els alumnes de centres
docents, inclosos els desplaçaments
d’anada i tornada des del domicili.

· Cobertura professional.
Cobreix exclusivament els accidents
laborals.
· Cobertura extraprofessional.
Cobreix exclusivament els accidents en
la teva vida privada.
· Cobertura per accident de circulació.
Cobreix tots els accidents de circulació.

· Cobertura especial per a dones.
Cobreix les necessitats específiques
de les dones durant les 24 hores,
amb garanties que no totes les
assegurances d’accidents incorporen,
com ara la revisió ginecològica anual
o les despeses per cirurgia estètica,
entre d’altres.
· Cobertura familiar.
· Cobertura empreses.
Per a convenis col·lectius o autònoms.
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Davant de qualsevol
imprevist, només hi
ha una cosa segura: la
teva assegurança.

Avui, a més de donar-te l’assegurança
que necessites, també volem donar-te
la benvinguda a DKV.

En cas d’accident, només cal que ens
comuniquis la situació (abans de 7 dies)
trucant al Servei d’Atenció Telefònica 24
hores i que aportis tota la informació i
documentació necessària.

· Aquesta assegurança també
disposa de serveis complementaris
de salut de DKV, amb preus
especials en una sèrie de
tractaments i serveis.

· Preus reduïts en diversos tractaments i
serveis:

· Línies mèdiques: línia mèdica 24
hores, pediàtrica, obesitat infantil,
embaràs, esportiva, nutricional,
tropical i psicoemocional.

		 - Cirurgia plàstica i medicina
		 estètica.

		 - Cirurgia refractiva de la miopia,
		 hipermetropia i astigmatisme.

		 - Audiologia.
		 - Servei de cangur.
		 -

Estudi biomecànic de la marxa.

		 -

Reeducació del sòl pelvià.

		 - Deshabituació tabàquica.
		 - Apnea del son (CPAP).
		 - Reproducció assistida.
		 -
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Ortopèdia.
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dkvseguros.com

Segueix-nos a

Baixa’t les app

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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