
#TocaSerMásResponsables

• Serveis de salut digital: app Quiero cuidarme Más 

• Cita en línia a les sucursals de Madrid, Barcelona  
i Zaragoza 

• Atenció administrativa al client per WhatsApp 

• Campanya de trucades a clients en situació  
de vulnerabilitat  

• Tutorials virtuals de l'app Quiero cuidarme Más  

• Reforç d'especialistes per videoconferència  
i prestacions a l'app Quiero cuidarme Más  

• Cobertura de seguiment ambulatori dels pacients 
amb COVID-19

• Potenciació del Centre Coordinador d'Urgències 

• Ajust de cobertures i opcions de pagament 
personalitzades 

• Servei de suport emocional a través de l'app  
Quiero cuidarme Más  

• Reforç del suport a Metge 24 hores i consultes 
mèdiques   

• Suport psicològic a tots els clients ingressats  
per COVID-19 

• Descomptes en material de prevenció, protecció  
i cures de la COVID-19 a DKV Club Salud y Bienestar 

• Extensió de l'atenció psicològica i els serveis  
de salut digital a tots els clients  

• Lluita contra la desinformació: menys rumors 
falsos, més rigor científic  

• Web amb consells de prevenció i informació  
sobre la COVID-19  

• #MédicosfrentealCOVID  

• Ús segur de la tecnologia per a col·lectius 
desafavorits 

• Mi Persona Mayor (voluntariat telefònic  
amb gent gran) 

A DKV som activistes de la salut, per això hem adoptat mesures per reforçar els nostres compromisos 
amb els nostres clients i altres grups d'interès.

Com a asseguradora socialment responsable, el nostre compromís davant la COVID-19 ens porta  
a adoptar les millors solucions possibles per garantir la prestació de serveis en les millors condicions. 
Per això, et volem informar de les accions que DKV ha posat en marxa amb l'objectiu de reforçar  
el nostre compromís amb els nostres clients:

DKV Assegurances presta assistència mèdica per l'epidèmia provocada per la COVID-19 de manera graciable tot i estar exclosa 
en el seu contracte.  Sense perjudici que calgui aplicar aquesta clàusula en el futur, DKV continuarà cobrint de manera graciable 
l'assistència sanitària derivada de la COVID-19 a través de la seva xarxa assistencial i hospitalària, com a part del seu compromís 
responsable amb els nostres clients i amb la nostra societat.
 

Salut i benestar


