
PERQUÈ, PASSI EL QUE PASSI, 
ESTIGUIS SEMPRE COBERT 
ECONÒMICAMENT

VOLEM 
TRANQUIL·LITAT 
ESTANT DE BAIXA!
DKV RENTA
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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?
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ABANS DE COMENÇAR…  
UNA PREGUNTA: SAPS QUÈ ET COBREIX 
LA SEGURETAT SOCIAL?

Proposta Personalitzada de Renda

Quota mensual: 30,00 %(2) de la base de cotització 283,30 euros/mes

Base de cotització 2019*: 944,40 euros 75 % de la base(1): 708,30 euros (mínim)

1r mes, 3 dies frq.: 557,20 euros
-283,30 euros de quota mensual

Líquid real: 273,90 euros

3r mes i successius: 708,30 euros
Líquid real: 708,30 euros

2n mes: 708,30 euros
-283,30 de quota mensual
Líquid real: 425,00 euros

ARA, PENSA-HO, AMB AQUESTS DINERS 
EN TENS PROU PER FER FRONT 
A UNA BAIXA TRANQUIL·LAMENT?

Tenint una base de cotització de 944,40 euros, el 
primer mes només rebries 273, 90 euros i el segon 
mes, 425 euros de líquid real, el tercer mes  
i successius, 708,3 euros.

(1) Del 4t al 20è dia el 60 %, resta el 75 % (nova normativa:
11/2003).
Els treballadors que, a partir de l'1/1/2019, inclusivament,
tinguin 47 anys, si la seva base de cotització és inferior
a 2.052 euros/mes, no podran triar una base d'una quantia
superior a 2.052 euros/mes.

*Base mínima any 2019 i 4.070,10 euros base màxima, sempre
que tingui menys de 47 anys.
Hi ha una altra base de cotització per a > 47 anys i antiguitat
a RETA < a 5 anys (mín.: 1.018,50 euros/mes - Límit:
2.077,80 euros/mes).

(2) Incloses obligatòriament les contingències comunes
(28,3 %) + contingències professionals (0,9 %) + cessament
de l'activitat (0,7 %) + formació contínua (0,1 %).
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• 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 si cotitzes en estimació
directa.

• A més, tindreu avantatges fiscals, ja que els
primers 500 euros estan exempts d'IRPF. És una
bona ajuda, oi?

• 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.

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

• 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.

• 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.

• 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.

SI EMMALALTEIXES, QUE LA TEVA ÚNICA 
PREOCUPACIÓ SIGUI RECUPERAR-TE
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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 LES NECESSITIS

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

DKV CLUB SALUD Y BIENESTAR

• Audiòfons

• Cirurgia de la miopia i la presbícia

• Medicina i cirurgia estètica

• Deshabituació tabàquica

• Reproducció assistida

• Estudi biomecànic de la marxa

• Gimnàs/Fitnes

• Atencions postpart a la llar

• Òptiques

• Ortopèdia

• Salut capil·lar

• Wellness/Balnearis

• Parafarmàcia en línia

I molts més...

Informa't sobre els serveis i descomptes 
consultant el teu Expert en Renda, visitant el web 
dkvclubdesalud.dkvseguros.com  
o trucant al 976 506 010.

Hi ha cobertura en cas de baixa per malaltia 
per COVID-19?
Sí.

Hi ha cobertura per quarantena?
Les baixes per aïllament preventiu/confinament, 
per sospita o contacte no estan cobertes, llevat que 
l'assegurat acrediti la confirmació del diagnòstic 
a través dels resultats de les proves de laboratori 
o que acrediti mèdicament simptomatologia que
justifiqui la incapacitat laboral.

Hi ha cobertura per incapacitat temporal (IT)?
Sí.

Hi ha cobertura per hospitalització?
Sí, sempre que es tingui contractada la garantia 
d'hospitalització i igualment tenen dret a la 
prestació per incapacitat temporal els casos en què 
durant la baixa hagi existit una hospitalització en  
un centre sanitari.

COBERTURES DAVANT LA COVID-19

Quants dies té en el barem la malaltia  
per COVID-19?
La infecció respiratòria per COVID-19 serà 
assimilada als barems de grip (3 dies), bronquiolitis 
(7 dies) o pneumònia (20 dies), segons el nivell de 
complicació i l'assistència mèdica requerida.
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EL PREU EL DECIDEIXES TU

El preu de l'assegurança dependrà de l'import diari 
que vulguis rebre, de l'edat i del tipus de feina que 
fas. El calculem? Tan sols és un moment.
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Totes les prestacions es poden utilitzar des del 
primer dia, llevat de:

• Malaltia, hospitalització i intervenció quirúrgica:
2 mesos

• Invalidesa absoluta i permanent: 3 mesos

• Embaràs, avortament, part i puerperi: 8 mesos

• Accidents i malaltia grup S: sense carència

L'edat de contractació d'aquest producte és de 16 
a 64 anys. La cobertura acaba quan l'assegurat 
compleix els 70 anys, llevat de la cobertura 
d'invalidesa absoluta i permanent, que finalitza 
quan fa els 65 anys.

AMB EL TEMPS  
LA TEVA EMPRESA 
CREIX, CANVIA, 
S'ADAPTA. LA TEVA 
ASSEGURANÇA 
TAMBÉ HA DE FER-HO
La teva empresa no tan sols és diferent de la de 
qualsevol altra persona. A més a més, canvia amb 
el temps. Per això, cal que revisis periòdicament la 
teva assegurança i que valoris si continua estant 
totalment adaptada a les teves necessitats del 
moment. Si no és així, contacta amb el teu Expert 
en Renda perquè t'ofereixi la millor solució.

Amb l'app de Quiero cuidarme Más tindràs accés a: 

• El meu diari, el resum de la teva activitat recent
i la informació més rellevant de les teves gestions
de salut.

• Índex de vida saludable, un valor del 0 al 1.000
que et permet saber si vas per bon camí en
l'adopció d'un estil de vida saludable.

• Indicadors de salut, la gestió de múltiples
paràmetres de la teva salut, com ara l'activitat
física, el pes i la pressió arterial, entre d'altres.

• Connexió amb les plataformes Apple Health,
Google Fit, Garmin i Fitbit.

• Contingut de salut i benestar perquè estiguis al
dia de les últimes tendències i temes d'interès.

• DKV Club Salud y Bienestar. Des de Quiero
cuidarme Más pots visualitzar ofertes i les
reserves que hagis fet.

SALUT DIGITAL
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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




