
TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI  

Güvence Kapsamı Nedir? 

Güvence Kapsamınızı poliçenizdeki teminatlar belirler. Sigortanızın size sağladığı hizmet avantajlarını ayrıntılı 

bir biçimde öğrenebilmek adına, poliçenizi incelemenizi öneririz. 

Yatarak Tedavi Teminatları Nelerdir? 

 Cerrahi ve dahili yatışlar 
 Yoğun Bakım 
 Kemoterapi, radyoterapi, diyaliz 
 Küçük müdahale giderleri 
 Özellikli tıbbi malzeme (Yıllık 30.000 TL) 
 Suni uzuv (Yıllık 10.000 TL) 
 Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi 

giderleri 
 Ambulans 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için özel anlaşma yapılan tüm sağlık kurumlarında limitsiz ve %100 geçerlidir. 
 
Ayakta Tedavi Teminatları Nelerdir? 

 Doktor muayene 
 Tanı amaçlı incelemeler 
 Tahlil ve röntgen 
 Fizik tedavi 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası için özel anlaşma yapılan tüm sağlık kurumlarında yılda 10 vaka ile sınırlı olup 
%100’ü karşılanır. 
Ayakta tedavi teminatında bulunan 10 defa doktor muayenesine bağlı olarak uygulanacak tetkikler (Tahlil, 
röntgen, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi) yine aynı muayene limiti içinden karşılanır. 
 
Aile İndirimi Sunuyor musunuz? 

Aile bu ayrı gayrı olur mu dedik. Biriniz sağlık hizmetlerinden sorunsuzca faydalanırken diğeriniz üzülmesin 

istedik. Poliçede 2 veya daha fazla sigortalı olması durumunda %10 indirim uygulamaya karar verdik! 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Kapsam Şartları Nelerdir? 

 Acil durumlar da dâhil olmak üzere anlaşmasız kurumlarda yapılacak tedavilere ilişkin giderler teminat 
kapsamında değerlendirilmez. 

 İlaç ve aşı giderleri poliçe teminat kapsamı dışındadır. 
 Sosyal Güvenlik Kurumu’nca karşılanmayan sağlık hizmetleri teminat kapsamında değerlendirilmez. 
 Yatarak tedavi giderleri, rahatsızlığın ani veya kaza sonucu olarak ortaya çıkmasına bakılmaksızın sigorta 

başlangıç tarihinden itibaren 60 gün süre ile kapsam dışındadır. Ayakta ve yatarak olmasına bakılmaksızın 
fizik tedavi ve rehabilitasyon, endoskopik girişimler 60 gün süre ile kapsam dışındadır. 

 Poliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan rahatsızlıklar ödenmez. 
 

Poliçemin Süresi Ne kadar? 

Poliçeniz başlangıç tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir. 

Poliçemle İlgili Detaylı Bilgiyi Nereden Alabilirim? 

Poliçenizle ilgili detaylı bilgiyi 0850 202 20 20 numaralı telefondan veya poliçenizi düzenleyen yetkili 

acentemizden alabilirsiniz. 

 


