DKV Famedic.
La proposta personalitzada de salut
per a tu.
Amb accés a les millors cobertures
al millor preu.

Qualsevol assegurança ha de
començar amb un compromís.
La teva comença amb set.
1. T’oferim un conjunt de cobertures i
serveis gratuïts amb descomptes de fins
a un 40%.
2. Tota la teva família, pel mateix preu, tindrà
accés als millors especialistes i centres
mèdics, proves diagnòstiques o
tractaments en consulta, sigui quin sigui el
seu estat, la seva salut o la seva edat.
3. Si vols contrastar un diagnòstic de
malaltia greu i necessites una segona
opinió mèdica o bioètica, ja hi pots
comptar.
4. Incloem també el servei bucodental, amb
cobertures dentals gratuïtes i accés a
especialitats i tractaments a preus
especials.
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5. Si pateixes un accident que afecta més
de 3 peces dentals, et tornarem les
despeses mèdiques. Això inclou tots els
tractaments necessaris com, per
exemple, la cirurgia estètica.
6. Si ho necessites, t’oferim
assessorament jurídic telefònic per
una companyia especialitzada i líder
en defensa.
7. I per descomptat, també podràs
gestionar totes les teves autoritzacions
de forma ràpida i senzilla a través de
dkvseguros.es, per telèfon i a la
sucursal.
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Una assegurança que té cura de la teva
salut i de la de la teva butxaca.
Pots triar entre dues modalitats:
DKV Famedic

DKV Famedic Plus

· Especialitats mèdiques, exploracions
diagnòstiques i tractaments a la consulta.

· Consultes mèdiques il·limitades en
centres Famedic Plus en les especialitats
més necessàries:

· Assistència odontològica.
· Reemborsament de despeses mèdiques
en cas d’accident dental greu.
· Servei d’assessorament jurídic telefònic
per una companyia especialitzada i líder
en defensa jurídica.

		
- Medicina general
		
		
- Infermeria
		
		
- Pediatria
		
		
- Ginecologia
		
		
- Oftalmologia
		
		
- Dermatologia i venereologia
		
		
- Traumatologia
· I descomptes en la resta de les
especialitats mèdiques i proves
complementàries.

· Reemborsament de despeses mèdiques
en cas d’accident dental greu.
· Servei d’assessorament jurídic telefònic
per una companyia especialitzada i líder.

· Assistència odontològica
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Tot i que volem oferir-te el màxim de
cobertures, també treballem perquè no
sigui necessari.
Línies mèdiques

Serveis de salut i benestar amb importants descomptes

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

· Acupuntura

· Homeopatia

· Audiòfons

· Òptiques

· Cirurgia de la miopia i la presbícia

· Ortopèdia

· Medicina i cirurgia estètica

· Osteopatia

· Línia mèdica de l’embaràs

· Conservació de cèl·lules mare de cordó
umbilical

· Reeducació del sòl pelvià

· Línia mèdica esportiva

· Deshabituació tabàquica

· Línia mèdica nutricional

· Dietètica

· Línia mèdica obesitat infantil

· Estudi biomecànic de la marxa

· Línia mèdica psicoemocional

· Gimnàs/fitnes

· Metge DKV 24 hores
· Línia mèdica pediàtrica
· Línia mèdica de la dona

· Línia mèdica tropical
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· Reproducció assistida
· Wellness/balnearis
· Parafarmàcia en línia
I molts més…

Per informar-te sobre els serveis i els descomptes, consulta el teu expert en salut, el web
dkvclubdesalud.com o truca al 976 506 010 o al 902 499 150.
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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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