DKV Renta.
La Proposta Personalitzada
de Renda per a tu.
Perquè, passi el que passi, estiguis
sempre cobert econòmicament.

Abans de començar… una pregunta:
saps què et cobreix la Seguretat Social?

Base de Cotització 2018*: 919,80 euros
75% de la Base(1): 689,85 euros (mínim)

Quota mensual: 29,90%(2) de la Base de Cotització
El 29,30% si tens contractat cessament d’activitat: 275,02 euros/mes

1r mes, 3 dies frq.: 542,68 euros
- 275,02 euros de quota mensual
Líquid real: 267,66 euros

2n mes i successius: 689,85 euros
-275,02 euros de quota mensual
Líquid real: 414,83 euros

Ara, pensa-t’ho! En tens prou amb aquests diners
per fer front a una baixa tranquil·lament?
(1) del 4t al 20è dia, el 60%; la resta, el 75% (Nova Normativa: 11/2003).
A partir de l’1 de gener de 2017, els autònoms que tinguin 47 anys complerts, la base dels quals sigui inferior
a 1.964,70 euros/mes, no podran triar una base superior a 1.964,70 euros/mes.
*Base mínima any 2018 i 3.751,20 euros base màxima, sempre que tingui menys de 47 anys.
A partir dels 48 anys hi ha una altra base de cotització (mínima: 992,10 euros/mes Límit: 2.023,50 euros/mes).
(2) Si no han contractat AT i MP, tenen una cotització addicional del 0,10% per a riscos d’embaràs i lactància;
si no, és del 29,80%.
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Benvingut a “posar-te malalt
i pensar només a recuperar-te”.
· Com a autònom, sabem que les teves
despeses no entenen de malalties o de
baixes laborals. Per això, amb aquesta
proposta reps diners per cada dia que
estiguis de baixa, perquè puguis fer front
a totes les despeses i d’aquesta manera
mantenir el teu nivell de vida.

· Pots triar a partir de quin dia vols rebre els
diners. Què tal des del primer?

· A més, tindràs avantatges fiscals de fins a
500 euros. És una bona ajuda, oi?

· En cas que la baixa sigui deguda a un
part o a una adopció, doble enhorabona:
disposes de 20 vegades la quantitat de
diners que tinguis contractada.

· Adaptem l’assegurança a tu, per la qual
cosa podràs triar l’import diari que vols
rebre durant els dies que necessitis per
recuperar-te al 100%.
· No importa el que passi, et cobrim
qualsevol malaltia o accident que pugui
tenir lloc a dins o a fora del teu lloc de
treball.
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· Per descomptat, tens accés a serveis
com ara: segona opinió mèdica, línia
mèdica 24 hores, cirurgia de la miopia,
etc. a un preu molt especial.

· Si per qualsevol motiu la baixa s’allarga
per l’espera d’una prova, a DKV assumim
el cost i t’aconseguim un centre perquè
puguis fer-la.

3

En els moments més difícils, fer
servir la teva assegurança ha de
ser, precisament, el més senzill.
Et lliurem els teus diners durant els dies
següents després de rebre el comunicat
mèdic d’alta. En aquell moment tindràs
la quantitat diària que hagis contractat
multiplicada per cada dia que hagi durat
la baixa.
Si per recuperar-te al 100% necessites més
temps, et donem totes les bestretes que
necessitis a partir del dia 40.
A més a més, perquè estiguis encara més
tranquil, també pots contractar imports
addicionals:
· Per hospitalització.
· Per cirurgia.
· Per invalidesa absoluta i permanent.
· Assistència mèdica per accident (fent
servir la xarxa concertada de DKV).
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Tot i que sempre volem oferir-te
el màxim de cobertures, també
treballem perquè no sigui necessari.
Serveis de salut i benestar
· Acupuntura.

· Estudi biomecànic de la marxa.

· Reproducció assistida.

· Audiòfons.

· Gimnàs/fitness.

· Wellness/balnearis.

· Cirurgia de la miopia i la presbícia.

· Homeopatia.

· Parafarmàcia en línia.

· Medicina i cirurgia estètica.

· Òptiques.

I molts més...

· Conservació de cèl·lules mare de cordó
umbilical.

· Ortopèdia.

· Deshabituació tabàquica.
· Dietètica.

· Osteopatia.
· Reeducació del sòl pèlvic.

Per informar-te sobre els serveis i els descomptes, consulta el teu Expert en Renda,
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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