
LLIBERTAT PER ESCOLLIR  
ELS MILLORS METGES I CENTRES 
D'ARREU DEL MÓN

VOLEM CUIDAR  
EL NOSTRE EQUIP!
DKV PYMES MUNDICLASSIC
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A DKV som activistes de la salut, per això tots 
els nostres productes i serveis estan enfocats 
a l'atenció de la salut i el benestar dels nostres 
assegurats, col·laboradors i la societat en general. 
Creiem que un món més saludable és possible  
i actuem per aconseguir-ho. 

Pertanyem al Grup DKV, un dels principals grups 
asseguradors a Alemanya i Europa, present a 
més de 30 països. A Espanya, el Grup DKV està 
implantat a tot el territori nacional, amb una àmplia 
xarxa d'oficines i consultoris on treballen gairebé 
2.000 empleats i que dona servei a prop de 2 milions 
de clients.

La nostra gestió responsable, a més, aporta valor 
al nostre entorn social i mediambiental i permet un 
creixement sostenible de la companyia.

INTRODUCCIÓ

ETS 
DELS 
NOSTRES?



3

QUALSEVOL ASSEGURANÇA  
HA DE COMENÇAR AMB UN COMPROMÍS. 
LA NOSTRA COMENÇA AMB TRETZE

Proposta Personalitzada de Salut

1. Tindreu accés a tots els metges i centres del món.
O dit d'una altra manera: tindreu la tranquil·litat
de saber que, davant de qualsevol imprevist,
teniu al vostre abast els mitjans més innovadors
i la millor tecnologia possible.

2. No haureu d'esperar ni un dia per començar
a gaudir de la gran majoria de serveis i de
cobertures.

3. Sabem que no tan sols us preocupa la vostra
salut. Per això, si teniu parella i/o fills, ells
podran gaudir de la mateixa assegurança.

4. Volem oferir-vos una assegurança per a tota
la vida. Per això, a partir del tercer any, no
anul·larem la vostra assegurança. A més, a
partir dels 65 anys no reduirem les vostres
cobertures.

5. Sabem com és d'important quadrar els números
en una empresa. Per això, no tan sols us garantim
el millor preu, sinó també que mai no haureu
d'abonar cap copagament per gaudir de totes
les cobertures.

DKV Pymes Mundisalud Classic és la solució ideal que ajuda les petites i mitjanes empreses a tenir cura 
de la salut dels seus empleats oferint-los la llibertat de triar el centre, l’hospital i metge al qual volen anar  
a qualsevol part del món, estigui concertat o no en el quadre mèdic de DKV i sense que les fronteres suposin 
un obstacle a la salut.

6. I no tan sols això: si decidiu contractar
aquesta proposta d'assegurança, tindreu
avantatges fiscals: els primers 500 euros
estan exempts d'IRPF i s'estenen al cònjuge
i als descendents d'empleats que siguin a la
pòlissa. Interessant, oi?

7. Si patiu qualsevol mena d'accident laboral
o de trànsit, no us preocupeu, també us
assistirem.

8. Si voleu contrastar un diagnòstic de malaltia
greu i necessiteu una segona opinió mèdica,
ja hi podeu comptar.

9. Us tornarem l'import de les factures en
el mínim temps possible, amb un màxim
de 7 dies. A més a més, podreu sol·licitar el
reemborsament directament a través del web
o de l'app amb una simple fotografia.

Somrieu. A diferència d'altres assegurances 
de salut del sector, la vostra tindrà el servei 
dental inclòs. 

Si us han d'hospitalitzar, no us preocupeu. 
Perquè estigueu ben còmodes, tindreu una 
habitació individual, amb un llit més per a 
un acompanyant. D'aquesta manera només 
us haureu de preocupar del més important: 
recuperar-vos.

Per descomptat, també podreu gestionar totes 
les vostres autoritzacions de manera ràpida i 
senzilla a través de dkvseguros.es, per telèfon 
i a la sucursal.

Tindràs l'app Quiero cuidarme Más.  
La plataforma més completa de salut digital, que 
cobreix totes les teves necessitats de la manera 
més fàcil, còmoda i gratuïta.

10.

11.

12.

13.
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ELS MILLORS METGES  
I CENTRES DE SALUT DE TOT EL MÓN 
SÓN A LA VOSTRA DISPOSICIÓ

• Assistència primària. Urgències mèdiques les
24 hores.

• Hospitalització sense límit d'estada, llevat de
psiquiàtrica (màxim 60 dies/any).

• Totes les especialitats i mitjans de diagnòstic.

• GRATIS cobertura dental i obturacions per a nens
de menys de 15 anys.

• Hospitalització i intervencions quirúrgiques.

• Atenció en l'embaràs i el part, a més d'ecografia
3D/4D durant l'embaràs.

• Fins a 20 sessions a l'any de psicoteràpia i
40 sessions en casos de trastorns alimentaris
i casos d'assetjament escolar, violència de gènere
o familiar, ciberassetjament i estrès laboral.

• Rehabilitació respiratòria. 10 sessions/assegurat/
any (nens de menys de 10 anys) i 3 sessions/
assegurat/any (adults i nens de més de 10 anys).

• PET/RM en oncologia.

• Podologia, fisioteràpia i rehabilitació sense límit
de sessions.

• Àmplia cobertura de trasplantaments.

• Reconstrucció oncoplàstica de la mama després
de cirurgia radical i cirurgia de simetrització de la
mama contralateral postmastectomia.

• Assistència sanitària per infecció VIH/SIDA, fins
a 6.000 euros per assegurat durant la vigència
de la pòlissa.

• Reemborsament de vacunes no incloses en el
calendari oficial de vacunació
(màx. 50 euros/vacuna i 150 euros/any).

I, per descomptat, podreu anar a qualsevol centre 
del món que no estigui concertat, amb un 
reemborsament d'entre el 80 % i el 90 % de les 
despeses totals.

A Espanya tindreu un quadre mèdic de més de 1.000 centres concertats, més de 40.000 professionals 
i les cobertures que necessites. 

COBERTURES

• Endopredict - Plataforma genòmica per al càncer
de mama, que estima el risc de recurrència i si el
tractament proposat és efectiu o no.
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Despeses mèdiques, quirúrgiques, farmacèutiques, 
d'hospitalització i d'ambulància a l'estranger  
(límit de 20.000 euros). Només heu de trucar al 
+34 913 790 434.

Amb els Espais de Salut DKV, tindreu la millor 
atenció mèdica molt a prop vostre. Centres amplis, 
confortables i a l'avantguarda en tecnologia 
i prestacions.

Pregunteu al vostre Expert en PIMES pels  
espais més propers i, si algun dia sou en una  
altra banda d'Espanya i voleu consultar quins 
centres teniu al vostre abast, no dubteu a  
entrar a espaciosdesalud.dkvseguros.com

Proposta Personalitzada de Salut

ASSISTÈNCIA A TOT EL MÓN,  
EN ESTADES DE FINS A 180 DIES 
I EN CAS D'URGÈNCIA

ESPAI DE SALUT DKV

Línies mèdiques (976 991 199):

• Metge DKV 24 hores

• Línia mèdica pediàtrica

• Línia mèdica de la dona

• Línia mèdica de l'embaràs

• Línia mèdica esportiva

• Línia mèdica nutricional

• Línia mèdica obesitat infantil

• Línia mèdica psicoemocional (976 991 197)

• Línia mèdica tropical

SERVEIS DE SALUT
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…I TOT I QUE VOLEM OFERIR-VOS 
EL MÀXIM DE COBERTURES, TAMBÉ TREBALLEM 
PERQUÈ NO LES NECESSITIS

Proposta Personalitzada de Salut

Accedireu a un catàleg de serveis de salut i benestar 
al millor preu.

• Audiòfons

• Cirurgia de la miopia i la presbícia

• Medicina i cirurgia estètica

• Deshabituació tabàquica

• Dietètica

• Gimnàs/Fitnes

• Òptiques

• Ortopèdia

• Reproducció assistida

• Wellness/Balnearis

• Parafarmàcia en línia

I molts més...

Informeu-vos sobre els serveis i els descomptes, 
consultant el vostre Expert en PIMES, visitant el web 
dkvclubdesalud.dkvseguros.com 
o trucant al 976 506 010.

DKV CLUB SALUD Y BIENESTAR
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MENYS DESPLAÇAMENTS, 
MÉS SALUT DIGITAL!

A DKV apostem per la digitalització i aprofitem les noves tecnologies per millorar l'atenció de la salut. 
Per això, posem a la vostra disposició tots els nostres serveis digitals.

ÀREA DE CLIENT

DKV disposa de l'Àrea de Client a través de la qual 
facilita als seus clients diversos tràmits i gestions, 
com ara:

• Consultar les dades de la pòlissa.

• Sol·licitar duplicats de targeta.

• Consultar les condicions particulars
de l’assegurança.

• Sol·licitar un certificat d'assistència de viatges.

• Enviar queixes o reclamacions, que es pot fer
a través d'un simple formulari.

I moltes coses més. 

Serveis gestionats per DKV Servicios, SA, l'entitat que té encomanada 
la prestació i el desenvolupament de serveis de salut digital per als 
assegurats de DKV Seguros y Reaseguros, SAE.

APP QUIERO CUIDARME MÁS 

Accedeix a tots els serveis de salut digital de DKV:

• Quadre mèdic: troba el teu metge de confiança.

• Consulta virtual: per xat, videotrucada o telèfon
amb medicina general i especialistes.*

• Targeta digital integrada al teu mòbil.

• Recepta electrònica al teu telèfon per anar
directament a la farmàcia.

• Carpeta de salut: rep i emmagatzema els teus
informes mèdics.

• Coach salut & Llevadora digital: assessorament
per xat en l'embaràs i durant els primers 100 dies
després d'haver donat a llum per resoldre dubtes.

• Indicadors de salut i reptes: controla els teus
indicadors de salut, calcula el teu índex de vida
saludable i apunta't a reptes per millorar-lo.

• El meu diari: registra les teves cites mèdiques.

• Altres funcionalitats com ara accés al DKV Club
Salud y Bienestar o la possibilitat de gestionar
els teus familiars (menors o autoritzats)
i utilitzar els serveis disponibles per a ells.

* Especialitats: pediatria, dermatologia, ginecologia,
traumatologia, endocrinologia i psicologia, entre d'altres.
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Els empleats podran gaudir de tots els serveis 
i cobertures inclosos en la seva pòlissa, des del 
primer dia, llevat del part.

La contractació mínima és per a 3 assegurats i fins 
a un màxim de 50 assegurats. L'edat màxima de 
contractació és fins als 67 anys.

Amb DKV Pymes Mundisalud Classic, els clients 
tindran accés directe, sense haver d'abonar cap 
import extra, als centres i professionals mèdics de 
més prestigi, estiguin concertats o no en el quadre 
mèdic DKV.

UNA ASSEGURANÇA 
ADAPTADA A LA 
VOSTRA EMPRESA

LA SALUT  
NO ÉS L'ÚNICA  
QUE NECESSITA  
UNA REVISIÓ 
MÈDICA PERIÒDICA
La salut no tan sols és diferent en cadascun de 
nosaltres. A més a més, canvia amb el temps. 
Per això, és oportú que periòdicament reviseu la 
vostra assegurança i que valoreu si continua estant 
plenament adaptada a les vostres necessitats del 
moment. Quan no sigui així, contacteu amb el 
vostre Expert en PIMES perquè us ofereixi la millor 
solució.
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LÍMITS DE REEMBORSAMENT

Grups Classic
Grup 0 (ex. ungla encarnada, 
condilomes vulvars)

Sense límit

Grup 1 (ex. fre lingual,  
tumor benigne del llavi)

Sense límit

Grup 2 (ex. vasectomia, fimosi) Sense límit
Grup 3 (ex. lligament de trompes, 
mastectomia)

Sense límit

Grup 4 (ex. apendicectomia, 
cirurgia de l'estrabisme)

Sense límit

Grup 5 (ex. col·locació 
marcapassos, cataracta)

Sense límit

Grup 6 (ex. timpanoplàstia, 
histerectomia)

Sense límit

Grup 7 (ex. gastrectomia, 
implant coclear)

Sense límit

Grup 8 (ex. trasplantament 
hepàtic, cirurgia de l'epilèpsia)

Sense límit

Part Sense límit
Cesària Sense límit

Límits reemborsament Classic

Xarxa assistencial DKV 100 % sense límits

Reemborsament 80 %

Límit global anual 237.000 euros/any

Assistència extrahospitalària 40.000 euros/any

Consulta assistència primària Sense límit

Consulta especialistes i urgències Sense límit

Psicologia 30 euros/sessió

Honoraris medicoquirúrgics 25.000 euros/any

Assistència hospitalària 197.000 euros/any

Pròtesis 12.000 euros/any

Hospitalització d'estada 
prolongada (>5 dies) a Espanya

900 euros

Hospitalització d'estada 
prolongada (>5 dies) a l'estranger

1.350 euros

Hospitalització d'estada curta  
(< o = 5 dies) i a l'UCI (a Espanya 
i a l'estranger)

2.400 euros

Espanya Estranger
Quadre mèdic 100 % -
Reemborsament 80 % 90 % factura

Proposta Personalitzada de Salut



11
DKV Seguros y Reaseguros, SAE. Torre DKV, Avda. María Zambrano, 31 50018 Zaragoza, inscrita en el Registre Mercantil de la província de 
Zaragoza, tom 1.711, foli 214, full núm. Z-15.152. CIF: A-50004209. Gener 2021. Cod.2SRC2.PPC/08_V4c

Servei d'atenció telefònica 
atès per: 

dkvseguros.com

Segueix-nos a Baixa l'app

 Responsables amb la teva salut, 
amb la societat i amb el planeta

Empresa saludable DKV, companyia més ben valorada 
pels corredors d'assegurances 
en el ram de salut individual




