DKV Protección Familiar.
L’assegurança de decessos
per a tu.
Amb tota l’ajuda emocional
i els serveis que necessites.

Molt per cuidar

Proposta personalitzada de salut

Qualsevol assegurança ha de començar
amb un compromís. La teva comença amb set.
1. Tot comença amb una simple
trucada a qualsevol hora del dia.
Un gestor professional anirà on es
trobi la teva família i els acompanyarà
durant tot el procés amb un servei
totalment personalitzat.
2. És molt habitual que en situacions com
aquestes sorgeixin dubtes inesperats,
alguns de jurídics. Per això, la teva
família disposarà d’assessorament
telefònic per fer qualsevol consulta.
3. Després d’un moment com aquest,
el primer és intentar superar la pèrdua
de l’ésser estimat. Per això, els teus
disposaran d’assistència psicològica
durant i després del procés.

5. A més de la desorientació i confusió
pròpies d’aquests moments, és probable
que es donin inversions inesperades.
No et preocupis per això; les cobrirem.
6. Si necessites una segona opinió
mèdica davant de qualsevol malaltia
greu, la tindràs.
7. Disposaràs de Digital Doctor, una app
amb la qual podràs contactar amb
un metge a través d’una trucada,
una videotrucada o un xat. Aconseguir
una primera opinió mèdica mai no havia
estat tan senzill ni immediat.

4. La previsió sempre és important. Podràs
redactar el teu testament en qualsevol
moment i des de casa teva amb l’eina
Testament en línia.
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Passi el que passi, serem al vostre costat.

Aquí tens totes les cobertures i ajudes que podeu necessitar. Perquè sabem
que precisament en aquests moments, el que més es necessita és seguretat
i tranquil·litat.
Cobertures
Prestació del servei funerari.
Adaptada als costums locals,
perquè puguis triar el servei que
millor s’ajusti a vosaltres.
Capital regulador.
Cobrirem qualsevol sobrecost
inesperat. En el moment de la
contractació, també podràs triar si
vols cobrir els sobrecostos en un 5%,
un 10%, un 15% o fins a un 20%.
Trasllat a qualsevol cementiri del país.
Ens ocuparem del condicionament
i del trasllat del fèretre a
qualsevol localitat espanyola.
Repatriació de residents estrangers.
Si la major part de la teva família
es troba al teu país d’origen, ens
ocuparem de la repatriació del
cos, i cobrirem el viatge d’anada
i tornada d’un acompanyant.
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Assistència familiar.
Un gestor d’assistència acompanyarà
i guiarà la teva família durant tot
el procés, i els oferirà: orientació,
coordinació de gestions administratives
i documents oficials, assessoria
jurídica, atenció al dol, etc.
Assistència jurídica.
Els teus podran tractar els temes de
successió directament per telèfon amb
un advocat, i també fer-li consultes i
sol·licitar-li tràmits tant jurídics com legals.
Assistència psicològica.
A diferència d’altres assegurances del
mercat, aquesta inclou suport psicològic
professional fins després de l’enterrament.

Assistència mundial.
Sigueu on sigueu, tindreu:
· Trasllat o repatriació sanitària
de ferits i malalts.
· Despeses mèdiques, quirúrgiques,
farmacèutiques i odontològiques.
· Enviament de medicaments,
consulta mèdica a distància.
· Tornada anticipada per defunció
d’un familiar.
· Repatriació en cas de defunció
a l’estranger, incloses les
despeses de l’acompanyant.
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Cobertures opcionals

Serveis addicionals de salut i benestar

Prestació per a despeses excepcionals.

· Acupuntura.

· Òptiques.

Accidents.
Davant de qualsevol tipus d’accident
que tingui com a conseqüència una
defunció o una invalidesa permanent,
us oferirem un pagament d’entre 600
i 60.000 euros.

· Audiòfons.

· Ortopèdia.

· Cirurgia de la miopia i la presbícia.

· Osteopatia.

· Medicina i cirurgia estètica.

· Reeducació del sòl pelvià.

· Conservació de cèl·lules mare de cordó
umbilical.

· Reproducció assistida.

Assistència mundial complementària.
Ampliació de la cobertura bàsica amb
la qual, si tens espanyols expatriats a la
teva família, aquests estaran inclosos.
Hospitalització.
Servei Eco Funeral.
Descomptes en odontologia, pediatria,
ginecologia, podologia i moltes altres
especialitats mèdiques.

· Deshabituació tabàquica.
· Dietètica.
· Estudi biomecànic de la marxa.

· Wellness/balnearis.
· Parafarmàcia en línia.
I molts més…

· Gimnàs/fitnes.
· Homeopatia.

Informa’t sobre els serveis i els descomptes consultant el teu expert, el web
dkvclubdesalud.com o trucant al 976 506 010 o al 902 499 150.
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Serveis de salut
Línies mèdiques
(976 991 199 i 902 499 799):
· Metge DKV 24 hores.
· Línia mèdica pediàtrica.
· Línia mèdica de la dona.
· Línia mèdica de l’embaràs.
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· Línia mèdica esportiva.
· Línia mèdica nutricional.
· Línia mèdica obesitat infantil.
· Línia mèdica psicoemocional.
· Línia mèdica tropical.
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Trobes a faltar alguna cobertura?
Aquí en tens més.
Si ho necessiteu, podeu disposar d’una
assistència addicional que ofereix:
Assistència sènior.
· Teleassistència: si tens familiars que, per
convalescència, necessiten estar
immobilitzats, disposaran de serveis
d’atenció domiciliària.
· Conservació d’ADN: us oferirem
descomptes en extracció d’ADN amb
finalitats preventives i terapèutiques.
Assistència júnior.
Servei de suport pedagògic a domicili o al
centre hospitalari per a infants i adolescents,
de 6 a 16 anys.
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Acabem d’ajustar
l’assegurança a la teva
situació.

Protecció legal familiar.
Cobertura jurídica per a qüestions
privades i familiars fins a un màxim de
2.000 euros de despeses.

Modalitat prima natural.
La quota es renovarà cada any depenent
de la teva edat i, a partir dels 71 anys,
serà fixa.

Assistència integral mascotes.
Assessorament telefònic permanent sobre
mascotes i accés a serveis i preus
especials. Inclou gestió de decessos de
mascotes fins a 250 euros.

Modalitat prima seminatural.
La quota s’ajustarà cada 5 anys. I, a
partir dels 67 anys, es convertirà en un
únic pagament.

Modalitat prima anivellada.
Podràs contractar-la tinguis l’edat que
tinguis i es revalora la prima i el capital que
hagis assegurat.

Modalitat prima única.
Si tens més de 70 anys, en comptes d’una
quota, només hauràs de fer un únic
pagament.
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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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