DKV EcoHogar.
L’assegurança de llar per a tu.
Per protegir casa teva per dins i també per
fora.

Proposta personalitzada de llar

La teva llar està completament coberta.
La teva butxaca també.
Sens dubte, quan som a casa és quan ens
sentim més segurs. Però també és cert
que hi ha diversos tipus de riscos que
algun dia poden trucar a la porta:
incendis, robatoris, danys per aigua,
accidents, danys a tercers...
El lògic seria disposar de diverses
assegurances per cobrir cadascun
d’aquests riscos per separat, amb el cost
afegit que això suposaria. A DKV volem
evitar que paguis de més, i per això hem
decidit unir totes les cobertures en una
única assegurança. Aquí les tens.

Cobertures bàsiques
Danys materials:

Extensió de garanties:

· Incendis.

· Vandalisme.

· Explosions i autoexplosions.

· Pluja, vent, pedra o neu.

· Despeses de demolició i
desenrunament.

· Fum.

· Llamps.
· Taxa municipal del servei de bombers.
· Danys elèctrics.
· Aliments del refrigerador.
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· Inundació i desenfangament.
· Impacte de vehicles i aeronaus.
· Ones sòniques.
· Extinció i climatització.
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Cobertures bàsiques
Danys per aigua:

Ampliació de cobertures:

Responsabilitat civil:

· Trencaments de canonades.

· Inhabilitació.

· Immobiliària.

· Cobertura de filtracions no
climatològiques.

· Pèrdua de lloguers.

· Locativa del llogater i privada.

· Desembussament de canonades.

· Desallotjament forçós.
· Pèrdues en estades temporals.

Trencaments de:

· Reposició de documents.

· Vidres.

· Accidents a la llar.

· Sanitaris.

· Restauració estètica del continent i del
contingut.

· Vidre de la vitroceràmica.
· Marbres.

Robatori, espoliació i furt.

Protecció jurídica.

· Béns que siguin propietat de tercers.
· Gelades.
· Danys al jardí.
· Qualsevol risc accidental.

Proposta personalitzada de llar
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Cobertures opcionals

Excepcions

· Danys al continent a primer risc.

· Habitatges en espais despoblats,
aïllats o en zones no urbanitzades,
deshabitades de manera permanent,
o en construcció.

· Vehicles del garatge.
· Danys a antenes i responsabilitat civil per
a radioaficionats.
· Ampliació de la responsabilitat civil.

· Cases prefabricades, de fusta, mobile
homes, caravanes...
· Habitatges de lloguer continuat o
temporal.
· Capitals de continent mitjançant
suma a primer risc o capital parcial
per emplenar la insuficiència de la
pòlissa comunitària (per a això hi ha la
garantia opcional de danys a l’edifici).
· Capitals de contingut elevats o
excés d’objectes especials sense les
proteccions adequades.

Proposta personalitzada de llar
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Una llar cal protegir-la,
però sobretot cal viure-la.
Perquè puguis gaudir al màxim de la teva
llar, primer has de gaudir al màxim de
la teva salut. Per això, posem a la teva
disposició diversos serveis complementaris
que et permetran augmentar la teva
qualitat de vida.

Serveis de llar
· Assistència a la llar.

· Servei manetes.

· Assistència jurídica.

· Serveis de reparació
d’electrodomèstics.

· Assistència informàtica.

· Servei de cangur.

Serveis de salut
· Serveis assistencials de salut.
· Té diverses línies mèdiques: línia mèdica
DKV (24h), pediàtrica (Hospital SJD
24h), obesitat infantil, embaràs, de la
dona, esportiva, nutricional, tropical i
psicoemocional.
· Segona opinió mèdica per a malalties
greus.

· Preus reduïts en diversos tractaments i serveis:
— Cirurgia refractiva de la miopia, 		
hipermetropia i astigmatisme.
— Cirurgia plàstica i medicina 		
estètica.

— Reeducació del sòl pelvià.
— Deshabituació tabàquica.
— Apnea del son (CPAP).

— Audiologia.

— Reproducció assistida.

— Estudi biomecànic de la marxa.

— Ortopèdia.

Per conèixer tots els serveis només has d’accedir a dkvseguros.com/serviciossalud
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Pisos, xalets, apartaments, estudis…
Hi ha molts tipus de llars
I a DKV tenim una assegurança per a cadascuna.
Modalitat Plus

Modalitat Complet

Les garanties més àmplies i els límits de
cobertura més alts.

Un conjunt de cobertures integral per a la
protecció de casa teva.

Modalitat Basic

Modalitat d’incendis

Les cobertures més necessàries, al preu
més ajustat.

Les cobertures fonamentals per complir
les condicions de la llei hipotecària.

Proposta personalitzada de llar
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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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