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SİGORTALI / POLİÇE BİLGİLERİ

SİGORTALI NO :
SİGORTA ETTİREN / SİGORTALI
ADI SOYADI / ÜNVANI :
ADRESİ
:

NET PRİM
GİDER VERGİSİ

:
:

ÖDENECEK TUTAR :

830.00 TL
0.00 TL
830.00 TL

VERGİ DAİRE VE NOSU : YABANCI

TC KİMLİK NO :
PASAPORT NO
TAKSİTLER
PEŞİN

CİNSİYET

:

16

TARİHİ

TUTARI

06/01/2022
: E

:
BOY
TEMİNATLAR

1.65

830.00 TL

YAŞ
KİLO

:

23
70.00

SAĞLIK AYAKTA TEDAVİ

SAĞLIK YATARAK TEDAVİ

Sistemden alınmamış poliçe ve makbuzlar geçersizdir.

PRİM ÖDEME TABLOSU
RİZİKO BİLGİLERİ

UYRUK

: SURIYE

BEDEL

5000

Limitsiz

PRİM (TL)
0.00

830.00

ÖZEL KOŞULLAR

İşbu poliçe 10.05.2016 tarih ve 16 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge ile bu genelgede değişiklik
öngören 16.06.2021 tarih ve 2021/8 sayılı Vize ve İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgede Değişiklik
Yapılmasına Dair Genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsamaktadır.
Açıklamalar
1. İşbu poliçe, Sigortalı'nın Sağlık beyanı esas alınarak düzenlenmiş olup, yukarıda belirtilen teminatları Sağlık Sigortası genel ve ilişik özel şartlar
dahilinde temin eder. Bunun dışındaki haller poliçe teminat kapsamı dışındadır.
2. Poliçe sigortalıya teslim edilmiş olsa dahi primin ilk taksidi (peşinatı) ödenmediği takdirde sigortacının sorumluluğu başlamaz. Peşinat veya taksitler
için kambiyo senedi alınmış olması halinde senedin karşılığı ödenmediği sürece poliçe primi ödenmiş sayılmaz. Peşinat ödenmiş olsa dahi Sigorta
Ettiren/Sigortalı, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade tarihinde ve
ihtara rağmen 10 gün içinde ödemediği takdirde sözleşme feshedilmiş olur. Sigortacının prim alacağını Borçlar Kanunu hükümlerine göre talep hakkı
saklıdır.
3. Sigorta Ettiren/Sigortalı'nın işbu sözleşmede yazılı adresi tebligat adresi olarak kabul edilmiş olup, Sigortacı'nın işbu sözleşmeye ilişkin olarak
yapacağı her türlü bildirimin bu adrese yapılacağını taraflar kabul etmiştir.
4. İşbu poliçe kapsamında sigortalı kişilerin, gruptan ayrılarak münferiden sigortalı olarak devam etme talepleri; Sigortacının yeniden yapacağı risk
analizi ve fiyat belirlemesi şartına bağlı olarak kabul edilebilecektir.
5. Sigortalının yeni doğacak veya evlat edineceği küçük çocuğu ancak sigortacının cari fiyatları üzerinden prim ödenmesi şartı ile sigortaya dahil
olacaktır.
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YABANCILAR İÇİN EKO SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI
1- SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : Ankara Sigorta , poliçede açık ismi ve doğum tarihi belirtilen Sigortalı'nın poliçe süresi içinde oluşabilecek
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bir hastalık veya kaza sonucu, alınan teminat türüne göre ayakta ve hastanede yatarak yapılacak tedavi masraflarını poliçede belirtilen teminat, limit ve
Sağlık Sigortası Genel Şartları ve bu özel şartlar ile 10.05.2016 tarih ve 16/2016 sayılı ikamet izni taleplerine yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına
İlişkin Genelge'de belirlenen asgari teminat yapısına göre temin eder. Bu poliçe kapsamında sadece yabancı uyruklu kişiler sigortalanabilecektir.
T.C. vatandaşları bu poliçe kapsamında sigortalanamayacaklardır.Bu poliçe kapsamında ödeme yapılabilmesi için, Sigortalı'nın muayene, tetkik ve
tedavilerinin, poliçenin geçerli olduğu tarihler arasında gerçekleştirilmiş olması gerekmektedir. Belirtisinin / bulgusunun veya teşhisinin ve/ veya
tedavisinin başlangıcı sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıklara (komplikasyonlara ) ilişkin
tüm giderler poliçe kapsamı dışındadır.Sigorta teminatları sadece poliçede belirtilen kişiler için geçerli olup, bunun dışındaki kişiler
teminatlardan yararlanamazlar. 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Kanunu kapsamında sigortalanacak olan yabancı uyruklu kişiler için
sigortalanma yaş sınırı 70 'dir. Aşağıda belirtilen kurumlar ve bu kurumların ileride sahip olacağı yeni sağlık kurumlarından gelen faturalar için acil
durumlar da dahil olmak üzere hiçbir sağlık gideri ödenmeyecektir. Bu kurumlar tamamen kapsam dışında olup anlaşmasız kurum statüsüne
girmemektedir.
Acıbadem Sağlık Grubu
Amerikan Hastanesi Grubu Memorial Hastanesi Grubu
Florance Nightingale Hastanesi Grubu
Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi Grubu
2- TANIMLAR :
a- SİGORTA ETTİREN : Sigorta teminatı için başvuran ve başvurusu sigorta şirketi tarafından uygun bulunarak sigorta sözleşmesi düzenlenen kişi
veya kuruluştur.
b- SİGORTALI :Poliçe genel ve özel şartları uyarınca başvuru formu/sağlık beyanı doldurmuş ve sigorta güvencesi verilmiş, kişi ve bu kimsenin sigorta
kapsamına alınmış bakmakla yükümlü olduğu kişilere denir.
c- BAKMAKLA YÜKÜMLÜ OLUNAN KİŞİLER :Sigortalının eşi ve/veya 18 yaşından küçük (18 yaş dahil) evlenmemiş çocukları, 18 yaşından küçük (18
yaş dahil) evlenmemiş üvey çocukları ve 18 yaşından küçük (18 yaş dahil) evlenmemiş evlatlıkları bu tanıma girmektedir.
d- PLAN :Özel Sağlık Sigortası'nın sunduğu ve çeşitli teminat, limit ve muafiyet kombinasyonlarının yer aldığı paket halinde hazırlanan sağlık sigortası
programlarına denir.
e- TEMİNAT LİMİTİ :Sigortalı katılımı uygulanmayan teminatlar için poliçede belirtilen teminat limiti, ödenecek azami teminat tutarına eşittir. Sigortalı
katılımı uygulanan teminatlar için ödenecek azami tazminat tutarı, teminat limitinden ilgili Sigortalı katılım payı düşüldükten sonra kalan meblağdır.
f- KATILIM UYGULAMASI :Sigortalı'nın teminat kapsamındaki her bir masrafa teminat tablosunda belirtilen oranda katılmasına denir.
g- BEKLEME SÜRESİ :Sigortalı'nın teminattan faydalanabilmesi için sigorta başlangıç tarihinden itibaren beklemesi gereken süreye denir.
h- MEVCUT RAHATSIZLIK :Belirti, bulgu, teşhis veya tedavisinin başlangıcı sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ile bunlara bağlı
olarak gelişen rahatsızlıklara denir.
i- DOĞUŞTAN İLERİ GELEN (KONJENİTAL) HASTALIK VE SAKATLIKLAR :Doğum anından itibaren var olan yapısal bozukluğa bağlı olarak gelişen
ve doğum anında ve / veya yaşamın herhangi bir döneminde ortaya çıkan hastalık ve sakatlıklardır.
j- KALITIMSAL HASTALIKLAR :Genetik geçiş gösteren hastalık ve maluliyetlerdir.
k- TEŞHİS :Belirti ve bulgular (fizik muayene, tahlil, röntgen, tomografi, endoskopi vb. sonuçları gibi) aracılığıyla Sigortalı'nın hastalığını veya kaza
sonucu meydana gelen durumunu tespit etmeye denir.
l- TEDAVİ :Sigortalı'nın hastalığını ya da kaza sonucu oluşan yaralanmayı iyileştirmek amacıyla yapılan tıbbi ve cerrahi müdahaleye denir. FDA
(Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi) tarafından kabul edilmeyen veya araştırma safhasında olan tanı ve tedavi yöntemleri ile ilgili tazminat talepleri, bu
sigortanın tazmin etme güvencesi verdiği tedavi kapsamına girmemektedir.
m- SAĞLIK KURULUŞU : Bulunduğu ülkede, ayakta (hastane poliklinikleri, tanı ve tedavi merkezleri, doktor muayenehaneleri) ve/veya yatarak
(hastane) tıbbi ve cerrahi müdahaleye yetkili müesseselere denir.
n- ANLAŞMALI SAĞLIK KURULUŞU :Sigortacı tarafından bu ad altında Sigortalı'ya isimleri bildirilen, ayakta ve/veya yatarak teşhis ve tedaviye yetkili
sağlık kuruluşlarına denilir. Anlaşmalı Sağlık Kurumlarına ait güncel listeye, Sigortacı'nın internet sitesi olan www.ankarasigorta.com.tr
adresinden ulaşılabilir. Sigortacı, sigorta süresi içerisinde, önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Anlaşmalı Sağlık Kurumları'nda değişiklik
yapabilir. www.ankarasigorta.com.tr adresinden ulaşılabilecek Anlaşmalı Sağlık Kurumları'na ait liste ve bilgiler bilgilendirme amaçlı olup,
hizmet alınmadan önce mutlaka Sigortacı'dan provizyon alınması gerekmektedir.
o- ANLAŞMASIZ SAĞLIK KURULUŞU: 2.Madde (n) fıkrası dışında kalan sağlık kuruluşlarıdır.
p- DİĞER SAĞLIK KURULUŞLARI:
2.Madde (n) ve (o) fıkrasında tarifi yapılan kuruluşlar dışında kalan sağlık kuruluşlarına denir.
q- T.T.B. ASGARİ ÜCRET TARİFESİ:
Türk Tabipler Birliği (T.T.B.)'nin sağlık hizmetlerinde uygulanması gereken en az ücretin belirlenmesine yönelik bir tarifedir. Bu tarifede her bir tıbbi
işlem için "birim değer" belirlenmiştir. Herhangi bir tıbbi işlem için asgari ücret, bu birim değer ile T.T.B.'nin her il için ayrı olmak üzere
genellikle yılda iki kez belirlediği genel katsayının çarpımı ile bulunur.
r- ACİL DURUM: Kapsam dısı olmayan ani bir hastalık, kaza veya yaralanma sonucu meydana gelen ve hastanenin acil servisinde 24 saat içinde
müdahale edilmediği hallerde Sigortalı'nın hayatını tehlikeye sokan durumlardır.ANKARA SİGORTA tarafından belirlenen "acil durum" aşağıdaki halleri
içermektedir.
1. Akut batın,
2. Akut masif kanamalar, 11. Kişinin yüksekten düşmesi veya
3. Ani felçler, kişinin üzerine bir cismin düşmesi,
4. Astım krizi ve akut solunum problemleri, 12. Renal kolik,
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5. Donma, soğuk çarpması, 13. Suda boğulma,
6. Elektrik çarpması, 14. Şuur kaybına neden olan durumlar
(Teminat dışı kalan haller sonucu
7. Isı çarpması, oluşan şuur kayıpları hariç)
8. İş Kazaları, uzuv kopmaları,
9. Kalp krizi ve ritm bozuklukları, hipertansiyon 15. Trafik kazası,
krizleri (Hastalığı Ankara Sigorta 'daki 16. Yanıklar (2. Derece ve üzeri),sigortasının başlangıç tarihinden sonra 17. Zehirlenmeler
meydana gelmişse),10. Omurga ve alt-üst ekstremite kırıkları 18. 39,5 derece ve üstü ateş

s- HİZMET SAĞLAYICI ;Sağlık sigortası alanında Sigortacı'ya ve Sigortacı'nın sigortalılarına tarafsız
kurum yönetimi hizmetlerini sunan şirketi ifade eder. 7 gün 24 saat provizyon ve danışmanlık hizmetini verir.
t- SİGORTANIN COĞRAFİ SINIRI : Poliçe sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde geçerlidir.
u- VERGİ - RESİM VE HARÇLAR : Gerek sigorta teminatı, gerekse tarife primleri üzerinden mer'i mevzuata göre mevcut veya ileride tahakkuk edecek
vergi, resim ve harçlar Sigortalı'ya aittir.
v- AMBULANS( KARA/ HAVA) : Sigortalı'lar tanımlar bölümünde acil durumlar adı altında belirlenmiş olan durumlarda Ambulans hattımızı arayarak
ücretsiz danışmanlık hizmeti alabilecekler ve kara ambulansı hizmetinden yararlanabileceklerdir. Yurt içindeki vakalarda, Sigortalı'nın bulunduğu
yerde tedavisinin mümkün olmaması ve sağlık durumunun kara ambulansı ile taşınmasına imkan tanımaması ve Sigortacı'nın onayının alınması
durumunda, anlaşmalı hava ambulansı ve/veya hava taşımacılığıyla sağlanır.
3- SİGORTANIN TEMİNATI VE LİMİTLERİ :
Bu sigorta, aşağıdaki teminatlardan poliçede belirtilmiş olanlarını, yine poliçede belirtilen limit ve uygulamaları esas alarak, Sağlık Sigortası Genel
Şartları ve bu Özel Şartlar dahilinde karşılar.
YATARAK TEŞHİS / TEDAVİ MASRAFLARI TEMİNATI : Sigortalı'nın hastaneye yatıp, en az 24 saat kalmasını gerektiren teşhis ve tedavi
masraflarına, genel anestezi altında gerçekleştirilen ve/veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilecekken lokal anestezi altında yatış olmadan
yapılan ve 150 birim ve üzerindeki cerrahi tedavi masrafları, kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz ile girişimsel anjiografi masraflarını poliçede belirtilen
teminat limit ve uygulaması dahilinde temin eder. Yatarak tedavi sırasında gerçekleşen teşhisle uyumsuz masraflar karşılanmaz. Tetkik amaçlı yatışlar,
Yatarak Tedavi teminatı kapsamı dışındadır.
a-AMELİYAT MASRAFLARI TEMİNATI : (Yatarak Tedavi Teminatı) Yatarak tedavilerde, Sigortalı'nın tedavisinin cerrahi bir müdahaleyi gerektirdiği
hallerde (genel anestezi altında gerçekleştirilen ve/veya genel anestezi altında gerçekleştirilebilecekken lokal anestezi altında yatış olmadan yapılan
T.T.B. Asgari Ücret Tarifesine göre 150 birim ve üzerindeki cerrahi tedaviler) Ameliyathaneye girişten ameliyathaneden çıkışa kadar yapılan her türlü
masraf (oda, refakat hariç), ameliyat, anestezi, asistan, sarf malzemeleri, poliçede yazılı limit uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır.
Aynı veya ayrı kesilerde yapılan ameliyatlarda Operatör, Narkozitör, Asistan ve Anestezi ücretleri TTB genel ilke ve esasları doğrultusunda, poliçe
teminat ve limitleri oranında uygulanır. (Poliçenin teminatına göre değişir) Ayrıca, anlaşma dışı hastanelerde Ameliyathane açılış ücreti Operatör
ücretinin % 30'u ile sınırlıdır. Tedavilerin birden fazla ameliyat gerektirdiği durumlarda tek ameliyat limiti dahilinde ödeme yapılır. Tek anestezi altında
(aynı kesi ile) birden fazla ameliyatın yapılması ve bunların hepsinin sigorta teminat kapsamına girmemesi halinde operatör ücreti, kapsama giren
ameliyat sayısına orantılı olarak ödenir.Tek anestezi altında (ayrı veya aynı kesiyle) birden fazla ameliyatın yapılması durumunda TTB'nin
yayınladığı genel ilkelerin 3. ve 4. maddeleri geçerlidir. Yanlış teşhis ve tedavi sonucunda yeniden yapılacak tedavilerden Sigortacı sorumlu değildir.
Hastaneden taburcu olduktan sonra meydana gelecek Ameliyat Masrafları teminatına konu olacak gereksinimler aynı hastalık için olsa dahi, ayrı bir
ameliyat olayı sayılacaktır.Sigortalı, sosyal güvenlik kurumunca da ödenebilecek sağlık giderleri için yapılacak işlemlere ilişkin belgeleri sigorta
şirketine sunar. Tüm işlemler sigorta şirketince yürütülerek gerekli organizasyon sağlanır.
b-HASTANE TEDAVİ MASRAFLARI TEMİNATI : Sigortalı'nın tedavisinin cerrahi müdahaleyi gerektirmediği ve/veya ameliyat öncesi ve sonrası
durumlarda yatarak tedavi gördüğü sağlık kuruluşunda oluşan;
• Doktor viziteleri, konsültasyonlar, ilaçlar,
• Tahlil, röntgen gibi her türlü tetkikler,
• Kan, kan plazması dahil olmak üzere tüm gerekli hizmet ve malzemeler, oksijen, serum, pansuman, enjeksiyon ve benzeri uygulamalar
• Trafik kazası sonrası acil diş tedavisi ile ilgili masraflar,
• Poliçede yazılı limit, uygulama ve muafiyetler dahilinde karşılanır. Hastaneden taburcu olduktan sonra meydana gelecek Hastane Tedavi Masrafları
teminatına konu olacak gereksinimler aynı hastalık için olsa dahi, ayrı bir hastalık olayı sayılacaktır.
c-HASTANE ODA - REFAKATÇİ MASRAFLARI TEMİNATI : Sigortalı'nın hastanede yatarak tedavisinin gerçekleşmesi halinde oluşan standart oda,
yemek ve refakatçi masraflarını poliçede belirtilen günlük teminat limiti ve uygulaması dahilinde karşılanır. Yatış gün sayısı bir poliçe dönemi içerisinde
en fazla 180 gündür. Normal oda yatışları 1 (bir) gün, yoğun bakım yatışı ise 2 (iki) gün üzerinden hesaplanarak yatış gün sayısından düşer. İşbu
teminat kapsamında, teminat altına alınan sağlık giderleri için, sağlık kurumlarında yatış süresi, yaşam boyu 720 gündür.
d-YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ MASRAFLARI TEMİNATI : Sigortalı'nın hastanede yatarak tedavisinin gerçekleşmesi halinde oluşan yoğun bakım ünitesi
masraflarını (yatak-yemek ücreti, yoğun bakımda demirbaş kullanılan aletlerin kullanım ücretleri; monitorizasyon v.b. diğer makinelerin ücretleri,
yoğun bakımda yapılan işlemler için gerekli sarf malzemeler; havalı yatak ile iv. pump ücretleri) günlük teminat limiti ve uygulaması dahilinde temin
eder.Yoğun bakımda iken yapılan tetkik ve tedavi masrafları (laboratuar ve ilaç masrafları, yoğun bakıma özgü olmayan ücretler) yatarak tedavi
teminatı/hastane tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir. Yoğun bakımda kalınan süre için yapılan refakatçi masrafları teminat kapsamında değildir.
Aynı veya değişik hastalıktan dolayı da olsa poliçe dönemi içerisinde sağlık kuruluşunda kalış süresi azami 45 gün ile sınırlıdır.
e-ÖZELLİKLİ TEDAVİ TEMİNATI(RADYOTERAPİ, KEMOTERAPİ, DİALİZ) : Sigortalı'nın ayakta ya da yatarak tedavilerde kemoterapi, radyoterapi ve
dialize yönelik olarak yapılan (tetkik, oda-yemekrefakatçi masrafları da dahil) her türlü masraf poliçede belirtilen limit, uygulama ve muafiyetler
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çerçevesinde karşılanır. Bu teminatın limiti yıllıktır. Kemoterapi ve radyoterapi sonrasında hastalığın seyrini değerlendirmek için yapılan muayene ve
tetkiklere ait giderler ilgili teminatlardan ödenir, özellikli tedavi teminatından ödenmez.
f-ANJİOGRAFİ MASRAFLARI TEMİNATI : Koroner anjiyografi ile ilgili tüm giderler bu teminat limitinden poliçede belirtilen limit, uygulama ve
muafiyetler çerçevesinde karşılanır.
AYAKTA TEŞHİS / TEDAVİ MASRAFLARI TEMİNATI:
Özel doktor muayenehanesinde ya da Sağlık Kuruluşu'nda ayakta gerçekleştirilen doktor muayenesi, doktor tarafından gerekli bulunan reçeteli ilaç,
sarf malzemeleri, teşhise yönelik laboratuar testleri, tüm endoskopik uygulamalar, anjiografiler (girişimsel kardiyak anjiyo hariç), MR anjio, radyografik
incelemeler, nükleer tıp ve algoloji uygulamaları; büyüklüğüne bakılmaksızın bir veya birden fazla her türlü ben ve siğil (nevüs, verruca) alımı, TTB
asgari ücret tarifesinde 150 birime kadar olan her türlü cerrahi müdahale ve diğer tedavi (serum, alçı, pansuman, apse drenajı v.b.) masraflarını
poliçede belirtilen teminat limiti ve uygulaması dahilinde karşılanır. 0-6 yaş arasındaki çocukların Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan rutin aşıları
ödenir.
a-DOKTOR MUAYENE TEMİNATI : Ayakta tedavilerde özel muayenehane açmaya ehliyetli doktorlara ve / veya sağlık kurumlarına ödenen muayene
ücretleri, poliçede yazılı limit, uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır.Teşhise yardımcı olmak amacıyla muayene esnasında doktorun bizzat
yapmış olduğu teşhis yöntemlerine ilişkin giderler doktor muayene teminatı içerisinde değerlendirilir.İlk muayenedeki tanı ile ilişkili olarak aynı doktorun
10.güne kadar yaptığı muayenelere ilişkin giderler teminat kapsamı dışındadır.
b- İLAÇ MASRAFLARI TEMİNATI : Ayakta tedavilerde, doktor tarafından muayene sonrası düzenlenen reçetede yazılı olan ve sadece T.C. Sağlık
Bakanlığı'ndan ilaç ruhsatı almış, farmasotik (ilaç niteliğindeki) ürünlere ait ilaç giderleri poliçede yazılı limit, uygulama ve muafiyetler çerçevesinde
karşılanır. Tedavi için hayati önem taşıyan, Türkiye' de muadili olmayan ve Türk Eczacılar Biriliği tarafından yurt dışından ithal edilen ilaç giderleri
Sigortacı'nın onay vermesi koşuluyla karşılanır. Sürekli kullanımı doktor tarafından uygun görülen ilaçlara ilişkin giderler ancak Sigortalı'nın bu
durumu doktor raporu ile belgelemesi(raporun en fazla 6 ay süre ile geçerli olacak şekilde düzenlemiş olması gerekmektedir) ve Ankara Sigorta'nın
onaylaması (ilaçların kullanımının poliçe süresi içerisinde olması gerekmektedir) koşuluyla ödenir.
c-TAHLİL MASRAFLARI TEMİNATI : Ayakta tedavilerde, doktorun yazılı talebiyle laboratuar tahlilleri için yapılan masraflar poliçede yazılı limit,
uygulama ve muafiyetler dahilinde karşılanır.
d-RÖNTGEN MASRAFLARI TEMİNATI : Ayakta tedavilerde, doktorun yazılı talebiyle yapılan TTB asgari ücret tarifesine göre 75 birim ve altındaki tüm
tetkikler röntgen olarak nitelendirilerek poliçede yazılı limit, uygulama ve muafiyetler çerçevesinde karşılanır. (Basit direkt grafikler
(ilaçsız), solunum fonksiyon testi, odiometri, timpanogram, görme alanı, doppler USG, EKG, eforlu EKG, EKO, EMG, EEG, USG vb.)
e-MODERN TEŞHİS YÖNTEMLERİ TEMİNATI : Ayakta tedavilerde, röntgen teminatında belirtilen yöntemler dışında yapılan her türlü tetkik,
Tomografi, Sintigrafi, Skopiler, Ürografi, MR, Doppler, Elektron Anjio, MR Anjio, Positron Emission Tomografi, tanıya yönelik girişimsel tetkikler ile
endoskopik tetkikler (Diagnostik artroskopi, diagnostik laparaskopi, kolonoskopi, gastroskopi, sistoskopi, bronkoskopi, USG eşliğinde biyopsi, anjiografi
(koroner anjiyo hariç), MR eşliğinde anjiografi, Gated Spect OGS Yöntemi ve Vazodilatör Perfüzyon Tekniği için poliçede yazılı limit, uygulama ve
muafiyetler çerçevesinde karşılanır.
f-FİZİK TEDAVİ ve REHABİLİTASYON MASRAFLARI TEMİNATI: Sigortalı'nın sigorta yılı içinde ayakta / yatarak fizik tedavi görmesi suretiyle ve
nörolojik hastalıklar, ağır travma, el-kol-bacak ampütasyonu ve her türlü cerrahi müdahale sonrası yitirdiği yaşam aktivitelerini (koltuk değnekli
veya değneksiz yürüme, yeme içme, elbise giyip çıkarma, tuvalete oturma merdiven inip çıkma) yeniden kazanabilmesi için kendisine verilen
fonksiyonel eğitim (rehabilitasyon) ile ilgili tüm giderleri, tedavinin yatarak yapılması ve bu durumun Sigorta Şirketi tarafından kabul edilmesi
koşuluyla oda, yemek ve refakatçi için yapılan masrafları da poliçede belirtilen limit, uygulama ve muafiyetleri dahilinde karşılar. Yoğun bakım
haricinde yapılan rehabilitasyonlar fizik tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir. Yıllık 15 seans ile sınırlıdır.
g-KÜÇÜK MÜDAHALE MASRAFLARI TEMİNATI : Sigortalı'nın ayakta tedavilerde pansuman, enjeksiyon, kulak yıkama, alçı uygulaması, oksijen
verilmesi, apse drenajı, mide yıkama, serum takılması, endoskopik küçük cerrahi müdahaleler, endoskopik biyopsi, büyüklüğüne bakılmaksızın bir
veya birden fazla her türlü ben ve siğil alımı (nevüs, verruca), lipom alımı, parasentez, koterizasyon, krioterapi, algoloji uygulamaları hastanede
kullanılan monitör cihaz ücretleri, müşahede yatak ve benzeri müdahale masrafları ile TTB asgari ücret tarifesinde 150 birime kadar olan cerrahi
müdahalelerin gerektirdiği masraflar poliçede yazılı limit,muafiyet ve uygulamalar dahilinde karşılanır. Müdahale ile ilgili muayene, tetkik ve ilaç
masrafları yine bu teminattan karşılanır. Aynı seansta yapılan birden fazla müdahalenin birimleri toplamı 150 ve daha yukarıda olsa bile, eğer
içlerinde tek başına birimi 150 ve daha yukarı olan bir müdahale yok ise, küçük müdahale teminatı kapsamında değerlendirilir.
DİĞER TEMİNATLAR
a- TIBBİ DANIŞMANLIK VE AMBULANS (KARA/HAVA ) HİZMETLERİ TEMİNATI:
Tanımlar kısmında yapılan "Acil Durum" tanımına uyan hallerde Sigortalı'nın, yerinde müdahale ve/veya en yakın sağlık kurumuna nakli için yapılan
masraflar Sigortacı'nın onay vermesi kaydıyla bu teminat kapsamında ödenir. Sigortalı'nın bulunduğu yerde tedavisi mümkün değil ve sağlık durumu,
bulunduğu yere en yakın olan donanımlı bir sağlık merkezine kara ambulansıyla taşınmasına uygun değil ise, Sigortacı'nın onaylaması şartı ile Türkiye
Cumhuriyeti sınırları dahilinde hava ambulansı veya hava taşımacılığı ile sağlanabilir.
Üçüncü şahıslardan alınacak bu hizmet sırasında meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluktan Ankara Sigorta sorumlu tutulmayacaktır. Anlaşmalı
ambulans hizmetinin bulunamaması durumunda yerel kara ambulansı kullanılır. Bu tutar vak'a başı 250 TL ile sınırlıdır.
b-SUNİ UZUV VE PROTEZ MASRAFLARI TEMİNATI
İşbu teminatla, Sigorta süresi içerisinde meydana gelen hastalık ya da kaza sonucu fonksiyon kaybına uğramış organın fonksiyonlarını yerine koyma
amacıyla takılan ve estetik amacı taşımayan el, kol, bacak, kalp pili, insülin pompası ve meme kanseri operasyonu sonrası takılan meme protezi olmak
üzere protez ve takılması ile ilgili ameliyat giderleri, gerekliliğinin doktor raporuyla belgelenmesi koşulu ile poliçede belirtilen yıllık limit ve iştirak oranı
dahilinde karşılanır.Sigorta başlangıç tarihinden önce var olan maluliyetler için kullanılacak suni uzuvlar, var olan suni uzuvların yenilenmesi ve trafik
kazası sonucu oluşan durumlar hariç diş protezlerine ilişkin giderler de teminat kapsamı dışındadır.
4- TEMİNAT UYGULAMALARI :
İŞBU POLİÇE
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Yoğun bakım haricinde yapılan rehabilitasyonlar fizik tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir. Yıllık tedavi için tüm planlarda 15 seansa kadar
ödeme yapılır.Doktorun teşhis, tedavi ve takip ücreti ;Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu'nda doktorun kadrolu olması durumunda ilgili kuruluşun Ankara
Sigorta için belirlediği anlaşmalı fiyatları, yapılan işlem için kuruluşun belirlediği doktor ücretinin olmaması durumunda ise kuruluşun cari fiyat sistemini
ve/veya Ankara Sigorta için belirlenen anlaşmalı fiyat sistemini aşmayacak şekilde ödenir. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu'nda doktorun kadrolu olmaması
durumunda TTB asgari ücret tarifesini aşmayacak şekilde ödenir.
Anlaşmasız Sağlık Kuruluşu'nda doktor muayene doktorun teşhis, tedavi, ameliyat ve takip ücreti TTB asgari ücret tarifesini aşmayacak şekilde ödenir.
Doktorların teşhislerine yardımcı olması amacıyla muayene esnasında kendilerinin yapmış oldukları teşhis yöntemleri (ultrasonografi, smear/kültür
alınması v.b.) masrafları doktor muayene ücreti içerisinde değerlendirilir.Anlaşmalı sağlık kuruluşunda ayakta ya da yatarak tetkik ve tedavilerde
doğrudan ödeme hizmetinden yararlanmayan Sigortalı'ların tazminat talepleri ilgili kuruluşun Ankara Sigorta için belirlediği anlaşmalı
fiyatlar baz alınarak teminat limitleri doğrultusunda karşılanır.Sigortalılık süresi içinde karşılanmayan bir tazminatın tekrar değerlendirilmesi için
sigortalı Ankara Sigorta istemeden tetkik yaptırırsa, tazminatın ödenmesine karar verilsin ya da verilmesin Sigortalı'nın kendi isteği ile yaptırdığı tetkik
masrafları Ankara Sigorta tarafından karşılanmayacaktır.
5- BEKLEME SÜRESİ : İş bu poliçede aşağıda belirtilen hastalık / durumlar ve komplikasyonları için ilk doktor muayene ücreti dışında, Yatarak Tedavi
Teminatı için 9 ay , Ayakta Tedavi Teminatı için 6 ay bekleme süresi mevcuttur.
• Her türlü fıtık, (göbek, kasık, mide, omurga, bel fıtığı, boyun fıtığı vb. ),
• Anorektal hastalıklar (hemoroid, fissür, fistül, sfinkterotomi, pilonidal sinüs, perianal abse ve bartolin absesi/kisti,
• Rahim, rahim ağzı, over ve tuba hastalıkları (yumurtalık kistleri, miyom, endometriozis vb.),
• Orta kulak iltihabı, kulak zarı cerrahisi ve tüp takılması, işitme cerrahisi (timpanoplasti, stapedektomi ),
• Katarakt, glokom ve retina hastalıkları vb.,
• Eklem ve bağ hastalıkları (kıkırdak, sinovya ve bağ lezyonları, koksartroz , omuz, dirsek, ayak bileği, diz, menisküs, kalça eklemi v.b.),
• Tüm romatolojik ve otoimmun hastalıklar ,
• Sarkoidoz tanı ve tedavi giderleri,
• Meme hastalıkları,
• Bademcik, geniz eti hastalıkları ve burun polipleri, sinüzit ve kafa sinüs hastalıkları,
• Tiroit bezi, paratiroid bezi hastalıkları ve guatr,
• Omur ve disk hastalıkları (omurga ve intervertebral disk hastalıkları ),
• Safra kesesi, safra taşları ve safra yolu hastalıkları,
• Kaza sonucu hariç pankreas ve dalak hastalıkları,
• Üriner sistem hastalıkları (böbrek, üreter, mesane, üretra, idrar yolu hastalıkları ve ESWL, diyaliz ile ilgili sağlık harcamaları),
• Karaciğer hastalıkları, (her türlü hepatit hastalığı, siroz, kist hidatik vb.),
• Stres inkontinansı, sistorektosel, prolapsus uteri ve kadın üreme organlarının deformasyonu sonucu gerçekleşecek her türlü sağlık harcamaları,
• Prostat bezi hastalıkları (TUR dahil),
• Trigger finger, tuzak nöropatiler, karpal tünel sendromu,
• Her türlü kronik hastalık ( hipertansiyon, koah, diabetes mellitus vb.),
• Kalp ve damar sistemi hastalıkları, (koroner by-pass, anjio, anjioplasti, anevrizma, kalp kapağı ve kalp pili, varis),
• Mide ve yemek borusu hastalıkları ( gastrit, ülser, gastroözofajial reflü vb.), ince ve kalın barsak hastalıkları, GIS kanamaları, divertiküllere bağlı
rahatsızlıklar,
• Her türlü organ yetmezlikleri, organ nakli tanı ve tedavi giderleri,
• Bütün endoskopik ve girişimsel-invaziv teşhis işlemleri, (ERCP, laporoskopik, artroskopik vb
• işlemler.),
• Her türlü kitle, lezyon ( tümör, lipom, siğil, verrü, nevüs, polip, nodül vb.), kist (higroma, ganglia, deri, deri altı, böbrek, vajinal vb.)
• Her türlü kanser tedavisi ( kemoterapi, radyoterapi , immünoterapi ve diğer giderler)
• Nörolojik Hastalıklar
Bu ve/veya benzer hastalıkların bu süreler içinde teşhis edilmesi halinde süresiz teminat dışı kalacaktır.
Şu kadar ki:
• Sigortacı, Sigortalı/Sigorta Ettiren'in beyanını/belgeleri değerlendirerek poliçe ekine yazmak kaydı ile yukarıda belirtilen bu hastalıklara ait bekleme
sürelerini uzatabileceği gibi, bunlar dışındaki hastalıklara da bekleme süresi koyabilir.
6- SİGORTACININ SORUMLULUĞUNUN BAŞLAMASI: Sigortacı'nın sorumluluğu, sigorta priminin tamamının ya da primin taksitle ödenmesi
kararlaştırılmış ise prim peşinatının ödenmiş olması kaydıyla başlar.
7- SİGORTANIN SÜRESİ: İşbu sigorta, sözleşmesi yürürlükteyken başlayan ve kesintisiz olarak sigorta sözleşmesinin bitiş tarihinden sonraki bir tarihe
kadar devam eden hastane tedavilerinin masrafları sigorta sözleşmesinin bitiş tarihinden itibaren 10 günü geçmemek kaydıyla teminat altındadır.
8- SİGORTANIN YENİLENMESİ: İşbu sigorta, en çok 1 yıl süreyle geçerli olup poliçe kapsamında süreli ya da ömür boyu yenileme garantisi
uygulaması bulunmamaktadır. Ancak, sigorta bitiş tarihini takiben 15 gün içinde Sigortalı/Sigorta Ettirenin talebiyle Sigortacı'nın belirleyeceği esaslar
dahilinde yeni poliçe düzenlenebilir. Sigortacı, Sigortalı'ların sigortalı olduğu dönem içerisindeki sağlık durumunu ve/veya hasar/prim oranını
inceleyerek yenileyip yenilememe kararı verir. Sigortacı, yenileme kararını verirken son sağlık durumunu belirten beyanını, sosyal ve/veya özel
sağlık sigortalılığına ilişkin kayıtların ibrazını ve ek tetkiklerini isteyebilir, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden, varsa önceki sigorta şirketlerinden veya
Sigortalı'yı tedavi eden kişi ve kurumlardan bilgi alabilir. Bu bilgiler ile birlikte sigortalı olduğu dönem içerisinde ortaya çıkan rahatsızlık ve /
veya hastalıklarını değerlendirerek, yenileme döneminde istisna bırakabilir, teminat limiti uygulayabilir veya hastalık sürprimi uygulayarak ilgili
rahatsızlık / hastalığı teminat kapsamına alabilir.
İŞBU POLİÇE
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9- SİGORTAYA KABUL: Sigortalı adayının sigorta kapsamına alınıp alınmayacağı ve hangi şartlarla alınacağı Sigortacı tarafından belirlenecektir.
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslar arası Koruma Kanunu kapsamında sigortalanacak olan yabancı uyruklu kişiler için sigortalanma yaş sınırı 70 yaş'a
kadardır. Sigortacı, Sigortalı'nın yazılı onayını alarak, Sigortalı'yı tedavi eden kişi ve kurumlardan, SBGM'den,
SGK'dan ve Sağlık Bakanlığından ilgili mevzuat çerçevesinde bilgi alma ve belge isteme hakkına sahiptir. Sigortacı, ihtiyaç görmesi halinde,
Sigortalı'nın sağlık durumunun tespiti için hekim görüşünün alınmasını isteyebilir. Bahse konu işleme ilişkin masraflar Sigortalı tarafından karşılanır.
Sigortacı, Sigortalı'nın sağlık geçmişi ve bunun dışında kalan konulara ilişkin yazılı sorular sorabilir. Sigorta Ettiren, Sigortalı ve varsa temsilci,
kendisine sorulan sorulara doğru ve eksiksiz cevap vermekle yükümlüdür. Sigortalı'nın Sigortacı'ya sağlık geçmişi bilgilerine erişim yetkisi vermediği
durumlarda, sözleşme Sigorta Ettirenin, Sigortalı'nın ve temsilci aracılığıyla sigorta yapılıyorsa temsilcinin beyanı ve varsa Sigortacı'nın yazılı
sorularına verilen cevaplara dayanılarak yapılır. Sigorta Ettiren, Sigortalı ve varsa temsilci, kendisine sorulan sorulara doğru ve eksiksiz cevap vermek,
kendisince bilinen ve şirketin sözleşmeyi yapmamasını veya daha ağır şartlarla yapmasını gerektirecek bütün halleri bildirmekle
yükümlüdür. Sigortacı, ihtiyaç görmesi halinde, Sigortalı'nın sağlık durumunun tespiti için hekim görüşünün alınmasını isteyebilir. Bahse konu işleme
ilişkin masraflar Sigorta Ettiren ve Sigortalı tarafından karşılanır. Sigorta Ettiren'in ve Sigortalı adayının daimi ikamet ettiği yerin Türkiye sınırları
içerisinde olması zorunludur.Sigortacı'nın ilk ya da daha sonraki başvuruları herhangi bir neden göstermeksizin reddetme, standart
şartlarla kabul etme ya da ek prim ve/veya belirli rahatsızlıklar için bekleme süresi ve/veya özel istisna koyarak özel şartlar altında kabul etme hakkı
saklıdır.
10- SİGORTA ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK HAKKI: İşbu sigortanın teminat limitleri, ancak sigortanın yenilenmesi sırasında, Sigortacı'nın onayı ile
arttırılabilir. Daha yüksek teminatlı bir plana geçiş taleplerinde, Sigortacı yeni bir sağlık beyanı isteme hakkına sahiptir. Sigorta yılı içinde teminat
limitleri değiştirilemez.Poliçenin yürürlüğü sırasında yeni bir Sigortalı'nın teminata dahil edilmesi durumunda o anda geçerli özel şartlar uygulanır.
Sigortacı primlerde ve riziko kabul politikasında yapacağı değişiklikleri poliçenin yenilenmesi halinde uygulama hakkına sahiptir.
11- İPTAL: Herhangi bir nedenle primler vadesinde ödenmediği takdirde T.T.K' da feshe dair yer alan hükümler uygulanır.
Sigortalının yazılı olarak poliçesinin iptalini istemesi halinde; Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince düzenlenen poliçelerin iptali
06.06.2014 tarih ve 9 sayılı İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgeye göre yapılacaktır. Sigortalının talebi ile
ilgili poliçenin sonlandırılabilmesi için aşağıdaki koşullara ilişkin belgelerin 1 ay içerisinde sigorta şirketine ibrazı gerekmektedir.
• İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesi,
• İkamet izninin iptali veya ikamet izninin uzatılmamasına ilişkin belgeler,
• 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge,
• İkamet izni başvurusunun reddi veya İkamet izni başvurusundan karar öncesinde vazgeçilmesine ilişkin belgeler, Aksi takdirde poliçe iptal edilemez.
12- SİGORTA PRİMİ:
a-Tarife Primi : Sigorta primleri tüm sektörde kabul gören aktüeryal metotlar ile hesaplanır. Şirket sigortalı portföyünün yaş, cinsiyet dağılımı ve teminat
kullanım sıklığı ile kullanımlardan kaynaklanan yıllık maliyetler ve medikal enflasyon oranını dikkate alarak tarife primini oluşturur. Bu primler
kişiye özel olmayıp, ilgili ürün ve plan için yaş ve cinsiyet dağılımında Sigortacı'nın tüm sigortalıları için uyguladığı standart primlerdir.
b-Poliçe Primi : Tarife primleri baz alınarak, " Prime İlişkin Düzenlemeler " bölümünde tanımlanmış ek prim ve/veya indirimlerin uygulanması
sonucunda kişiye özel belirlenen primi ifade eder.
c-Prime İlişkin Düzenlemeler:
• Hasar / Prim Oranına Bağlı İndirim /Ek Prim Uygulaması; İş bu poliçe kapsamında hasarsızlık indirimi uygulanmamaktadır.Mevcut poliçenin yenileme
dönemi sırasında poliçedeki her bir sigortalı için son yılın ödenen hasar / prim oranının değerlendirilmesi sonucu, yeni yıl primlerinde aşağıda
belirlenen koşul ve oranlarda ek prim uygulanır.
• Hasar Sürprimi:
H/P ORANI SÜRPRİM
ORANI
% 100 - 120 30%
% 121 - 160 60%
% 161 - 240 100%
% 241 ve üzeri
Genel Müdürlük onayı ile uygulanır.
• Risk Ek Primi: Sigortalı adayının sağlık durumunun değerlendirilmesi sonucunda belirlenen %10- % 300 arasında uygulanacak olan ek primi ifade
eder.
13- KAZANILMIŞ HAKLAR : Bu sigorta sözleşmesinde geçiş kabul edilmemektedir. Sigortalı'nın işbu Yabancılar İçin Eko Sağlık Sigortası poliçesinden
önce sahip olduğu bir sağlık sigortası poliçesi ile var olan kazanılmış hakları bu poliçe için geçerli olmayacaktır. Bu üründen mevcuttaki başka bir
sağlık sigortası ürününe geçiş yapıldığında işbu poliçedeki sigortalılık süresi hakların korunması için ( bekleme süresi, mevcut haklar vb.) geçerli
olmayacaktır.. Şirketimizdeki herhangi bir sağlık ürünü ile Yabancılar İçin Eko Sağlık ürününe ait sigortalılık hakları ilişkilendirilemez.
14- RÜCU HAKKI: Sigortacı poliçenin Özel ve Genel şartlarına aykırı düşen teminat kapsamı dışında ödemeleri Sigortalı'ya rücu ederek fer'ileri ile
birlikte tahsil eder. Bu uygulama 'Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarına' yapılan ödemeler içinde geçerlidir.
15-TAZMİNAT ÖDENMESİ: Tazminat talebine konu olan hastalıkla ilgili gerekli ve yeterli belgenin hastane / hekim/Sigortalı tarafından Sigortacı'ya
iletilmesi gerekmektedir. Hizmet alınan sağlık kuruluşunun Şirketimizle anlaşmasının olup olmadığına bağlı olarak Tazminat Ödeme sürecine
aşağıda yer alan yöntemler uygulanır.
a - Anlaşmalı Sağlık kuruluşlarında Sigortalı'lar sözleşmesine uygun olarak hizmetlerden sadece varsa kendi katılım uygulamasına düşen kısmı
ödemek suretiyle yararlanırlar. Hizmetlerden yararlanmak için sigortalı kartının ve /veya kimlik /kimlik yerine geçen belge ibraz edilmesi gereklidir. Aksi
takdirde, Sigortalı doğrudan ödeme uygulamasından faydalanamaz.Sigortacı'nın doğrudan ödeme işlemini yaptıktan sonra teşhis / tedaviye sebebiyet
İŞBU POLİÇE
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veren hastalığın teminat kapsamı dışında olduğunun belirlenmesi halinde, sağlık kuruluşuna ödenen tutar Sigortalı tarafından Sigortacıya nakden ve
def'aten geri ödenir. Yatarak tedavilerde provizyon işleminin gerçekleşebilmesi için Sigortalı'nın acil durumlar dışında en az 48 saat önceden Ankara
Sigorta Provizyon Merkezi'ni bilgilendirmesi, yatış sırasında yaşanan hastanede beklemeyi ortadan kaldıracaktır.
Sigortacı, sigorta süresi içerisinde anlaşmalı sağlık kuruluşunu değiştirebilir veya yeni bir anlaşmalı sağlık kuruluşu ekleyebilir.
b- Anlaşmasız Sağlık kuruluşlarında Sigortalı'lar bu kuruluşlarda yaptıkları harcamaların tamamını öder ve sigorta şirketinden talep eder. Sigortalı,
tedavi masraflarının ilgili kuruluşa ödenmesini takiben, tedaviyi gerçekleştiren doktor ve kendisi tarafından tanzim edilip imzalanmış tazminat
talep formu ve ekinde tazminat talebiyle ilgili fatura, kasa fişi, ilaç kupürü, reçete asılları ile yapılan tetkik (tahlil, röntgen v.b.) sonuçlarının bir suretini
Sigortacı'ya teslim etmelidir. Tazminat ödemesi için başvuru süresi fatura tarihinden itibaren 45 günü geçmemelidir. Poliçe bitmişse bu süre 15 günle
sınırlıdır, yenileme yapılmış ve gelen hasar tutarı yenilenen poliçenin primini etkiliyorsa ödeme yapılmaz. Sigortacı, tazminat tutarını Sigortalı
tarafından tazminat talebiyle bildirilen bir IBAN numarasına öder.
16- İSTİSNALAR: Sağlık sigortası Genel Şartı'nın 2. Maddesine ek olarak, aşağıda yazılı haller ve bu hallere bağlı olarak gelişen durumlar nedeniyle;
Sigortalı'ların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları teminat dışında kalır. Sigortalı'nın sigorta başlangıç
tarihinden önceki mevcut rahatsızlıkları ve mevcut maluliyetleri, varlığından haberdar olunsun ya da olunmasın doğuştan ileri gelen hastalık ve
sakatlıkların teşhis ve tedavileri, genetik-kalıtımsal hastalık ve sakatlıkların teşhis ve tedavileri ile bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıkları için tüm
sigortalılık süresi boyunca tazminat ödenmez.
• Otoskleroz teşhis ve tedavisi,
• Bedensel, zihinsel, büyüme ve gelişme geriliği / bozuklukları , mental retardasyon,
• Motor ve mental gelişim bozukluğu ,
• Kromozomal anomaliler
• Multiple skleroz (MS), amiyotrofik lateral sklerozis, serebral palsy, ankilozan spondilit, sakroileit, lupus - SLE
• Amiloidoz, akromegali, addison, cushing, hipofizer cücelik
• Ülseratif kolit, crohn hastalığı
• Myastenia gravis
• Sarılık, hepatit tanı - teşhis, tedavi giderleri,
• Epilepsi,
• 0-6 yaş Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan rutin aşılar dışında kalan aşılar, (kuduz ve tetanos aşısı hariç)
• Halluks valgus hastalıkları, pes planus tanı ve tedavi giderleri,
• 7 yaşından önceki çocuklarda kasık fıtığı,
• Ses ve konuşma terapisi masrafları, işitme cihazı satan merkezlerde yapılan tanı ve teşhis giderleri,
• Her türlü omurga eğrilikleri (skolyoz, kifoz, lordoz vb.) ile ilgili tanı tedavi giderleri,
• Estetik amaçlı yapılan teşhis ve tedaviler (her türlü meme büyültme -küçültme operasyonları,
meme kanseri sonrası yapılan estetik operasyonlar dahil, aksesuar meme cerrahisi vb.), lazerli epilasyon, yağ aldırma (liposuction), karın estetiği, yüz
gerdirme, göz kapağı düşüklüğü ve benzeri göz çevresi estetiği, saç ekimi, terleme tedavileri her türlü cilt hastalığı ile ilgili lazer ve fototerapi
uygulamaları, telenjiektazi, cilt hemanjiomları, ksantelezma vb.),
• Koroner arter kalsiyum skorlama testi, koroner VCT anjiyo ve Türk Tabipler Birliği asgari ücret tarifesi'nde EBT (Elektron Beam Tomografi) konu
başlığı altında geçen tüm tetkikler, sanal anjiyo ve sanal kolonoskopi ve buna benzer tarama amaçlı yapılan tetkiklere ait giderler,
• Gözlük-cam-çerçeve, kontak lens ve solüsyonları,
• Mevcut tedavi yöntemlerinin yerine uygulanan yaygınlaşmamış ve/veya tedavinin başarısını arttırdığı kanıtlanmamış yeni yöntemler ile malzemelere
ait giderler. Robotik cerrahi yöntemiyle (Da Vinci gibi) yapılan ameliyatlarda, robot kullanım ücreti ve bu yönteme özel olarak kullanılan
her türlü malzeme gideri. Yeni biyomedikal mühendislik - genetik ve biyoteknolojik bazlı tedavi ve uygulamalarına ait giderler,
• Nedeni ne olursa olsun her türlü Bariatrik Cerrahi yöntemleri (gastrik bypass, mide balonu, mide tüpü, mide kelepçesi, mide küçültme ameliyatları,
biliopankreatik diversiyon, jejuno-ileostomi, barsak kısaltılması vb.)
• Psikiyatrik, psikolojik hastalıkların teşhis-tedavisi, psikosomatik hastalıkların tedavi masrafları ile psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı v.b.
masrafları(psikozlar, bipolar , obsesif kompülsif bozukluklar, yeme bozuklukları, şizofreni vb),
• Çocuk bakım ücretleri, sağlıklı bebek / çocuk kontrolleri, prematüreye ait giderler, çocuk maması, çocuk bezi, biberon, emzik, hidrofil pamuk, alkol,
kolonya, termometre, buz kesesi, sıcak su torbası, tatlandırıcılar,
• Sigortalı'nın herhangi bir hastalığı olmadan tetkik ya da korunma amacıyla yaptırılan doktor muayene ve laboratuar / röntgen v.b. uygulamaları, ailevi
risk faktörleri nedeniyle yapılan taramalarla ilgili giderler, check-up'lar
• Menopozla ilgili tüm tedaviler,( pre-peri-post Menopoz, Osteoporoz v.b.) ile ilgili her türlü masraf.
• Zührevi hastalıkların teşhis ve tedavi masrafları, (zührevi - genital - cinsel yolla bulaşan hastalıklara ait tüm giderler, (sifiliz, gonorea, şankroid,
granüloma inguinale, herpes, papillamatöz lezyonlar, siğiller, kondiloma akümünata ve molluscum kontagiosum)
• Obezite ile ilgili tanı ve tedavi giderleri,
• Her türlü sünnet giderleri ve fimozis tanı tedavi giderleri
• Her türlü gebelik-hamilelik, doğum, sezeryan, yenidoğan bebeğe ait tüm giderler ve küvöz masrafları, Kısırlık (infertilite), ovülasyon takibi, tüp bebek,
mikroenjeksiyon, histerosalpingografi (HSG), histerosonografi, adhezyolizis, spermiogram, düşük takibi, yalancı gebelik, AMH ile her türlü küretaj
işlemi, rahim içi araç takılması, vazektomi, tüp ligasyonu vb., doğum kontrol yöntemleri ile gebelik ve doğum kontrol ilaçları
• Göz kaymaları, şaşılık, keratokonus, gözde kırılma kusurları için yapılan lazer ve cerrahi uygulama masrafları ile görme tembelliği için yapılan her
türlü teşhis, tetkik ve tedavi masrafları,
• AIDS, HPV, ARCS ve HIV virüsüne bağlı tüm hastalıkların tanı ve tedavi giderleri,
İŞBU POLİÇE
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• Bina yıkımı, patlayıcı madde nakliyesi, maden işçiliği, rıhtım inşaatı, dinamitleme faaliyetleri sonucunda oluşan mesleki hastalıklar (asbestozis,
pnomokonyozis, cıva zehirlenmesi, silikozis, vb)
• Polis ya da askeri kuruluşlarda görevli iken meydana gelen kaza ve rahatsızlıklar,
• Yurt içindeki ve yurt dışındaki konaklama ücretleri, hastane dışındaki yemek giderleri, telefon masrafları v.b. tedavi için gerekli olmayan diğer
masraflar,
• Mahalli olarak lisanslı ambulans dışındaki nakliye masrafları,
• Organ ve doku nakillerinde vericinin (Donör) masrafları, organ ve doku ücretleri, organ ve dokunun ulaşım masrafları,
• Kordon kanı ve kök hücre alınması, nakli ve işlenmesi ile ilgili tüm giderler,
• Ayakta ve/veya yatarak tedavilerde bir sigorta yılı içinde 15 seansın üzerinde oluşan fizik tedavi uygulamalarının gerektirdiği her türlü masraf,
• Sigortalının alkol ve uyuşturucu maddeler tesiri altında bulunmasından ileri gelen her türlü hastalık ve kazanın gerektirdiği teşhis ve tedavi masrafları,
alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanımına bağlı olarak gelişen her türlü hastalık ve komplikasyonlarına ait teşhis ve tedavi
masrafları, sigara, alkol v.b. her türlü madde bağımlılığını bırakma tedavisi masrafları, ehliyeti olmayan Sigortalı'ların araç kullanırken kaza yapmaları
sonucunda oluşan her türlü sağlık giderleri, kavgaya karışma, bilerek ve isteyerek kendine zarar verme sonucu oluşan tedaviler ile
ilgili giderler vb.
• Tehlikeli spor faaliyetlerinde meydana gelebilecek hastalık ve/veya sakatlıklar (dağcılık, paraşütle atlama, rodeo, yamaç paraşütü, planör, rafting,
sokak kızağı, yüksekten atlama sporları (base jumping gibi), uçurtma ile yapılan sporlar (kiteboarding, kitesurfing gibi), su altı sporları, mağara
dalgıçlığı, dağ bisikleti, motorsiklet ve otomobil sporları gibi) ile ilgili her türlü gider ile profesyonel sporcu olarak her türlü müsabakaya ve/veya
antrenman sonucu meydana gelebilecek hastalık ve/veya sakatlıklara ilişkin her türlü gider,
• Profesyonel veya amatör lisanslı/lisansız sporcu olarak her türlü müsabakaya ve/veya antrenmana katılım sırasında meydana gelecek hastalık ve
sakatlıklar,
• Sivilce, akne, saç dökülmesi için yapılan her türlü muayene, teşhis ve tedavi masrafları, terleme tedavisi, iyontoforez, botox uygulamaları, isotretionin
ve türevleri tedavisi (roaccutane caps v.b.), saç veya kepek şampuanı, cilt kremi, cilt sabunu, kozmetik ürünler, termofor, termometre
v.b. masrafları,
• Geriatrik ve psikogeriatrik hastalıkların teşhis ve tedavi masrafları, alzheimer hastalığı, parkinson, demans vb.
• Grevlere, lokavtla ilgili işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara iştirakin doğuracağı sakatlıklar ve gerektirdiği teşhis ve tedavi masrafları,
• Tarifeli uçaklarda biletli yolcu olmanın dışında herhangi bir hava taşıtı ile seyahatin doğuracağı sakatlıklar ve gerektirdiği teşhis ve tedavi masrafları,
• Hekim tarafından öngörülen bir teşhis / tedavi programı olmadan yapılan uygulamalar ile bunların neticesinde oluşan her türlü masraf,
• Horlama ve uyku - apne sendromuna yol açan tüm rahatsızlıkların teşhis (polisomnografi, uyku EEG'si vb.) ve tedavileri, horlama ve uyku apnesi
tanı, tedavi giderleri ile bu nedenle yapılacak her türlü cerrahi girişim; uvula elongasyonu, sarkık damak ve benzeri rahatsızlıklar,
• Her türlü vitamin, minarel ve benzeri preparatlar, tıbbi çaylar, ilaç formunda hazırlanmış bitkisel preparatlar, ilaç formunda hazırlanmış, etken madde
içermeyen su ve deniz suları, cinsel fonksiyonu destekleyen hormon ve ilaçlar, yurt dışından ithal edilen ilaçların gümrük masrafları,
• Astım, RHY hastalığı(Reaktif Hava Yolu ), bronş hipereaktivitesi tanı, teşhis ve tedavi giderleri ile her türlü alerjik hastalıkların deri testleri ve alerjik
aşı giderleri,
• Nazal Septum deviasyonu, konka hipertrofisi, nazal valv yetmezliği tanı ve tedavi giderleri,
• Spermatosel, varikosel, hidrosel, kordon kisti ve epididim kistlerinin teşhis ve tedavi masrafları,
• Yüzeysel varis teşhis ve tedavileri (sklerozan varis tedavisi, endovenöz lazer tedavileri, kimyasal blokaj,varis çorabı vb.),
• Tıp doktoru olmayan kişiler veya sağlık bakanlığı ruhsatı olmaksızın çalışan merkezler, rehabilitasyon merkezleri , Senatoryum, huzurevi, bakımevi,
kaplıca ve termal merkezleri ve benzeri kuruluşlardaki her türlü tanı ve tedavi giderleri( fizik tedavi dahil)
• Özel oda , telefon, internet, televizyon, kafeterya, minibar gibi tanı ve tedavi ile doğrudan ilgili olmayan giderler,
• Sigorta başlangıç tarihinden itibaren Sigortalı'nın geçirebileceği bir kazanın gerektirdiği haller dışında her türlü plastik ameliyatlar, jinekomasti,
cinsiyet değiştirme ameliyatları ile iktidarsızlık (ereksiyon bozuklukları), cinsel işlev bozuklukları, peyroni hastalığı( penil protez vb.)ile ilgili her
türlü tanı tedavi giderleri,
• Poliçe dönemi içinde trafik kazası sonucu oluşan diş tedavisi, ortodonti ve estetik amaçlı yapılan diş tedavileri dışındaki tüm diş, diş eti ve çene
cerrahisi tanı ve tedavileri, diş protezleri, tekerlekli sandalye masrafları,
• Her türlü geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları (anti aging, ayurveda, hidroterapi, şifa kürleri, detoks, mezoterapi, refleksoloji,
kayropraktik tedaviler, oksiterapi,,karboksiterapi, ozon terapi, PRP, akupunktur, hipnoz, aromaterapi, nöral terapi
v.b.), bilimselliği kanıtlanmamış tedaviler, deneysel tedaviler ve Amerikan Food And Drug Administration(FDA ) kurumundan onay alınmamış yada
halen deneysel aşamada olduğu kabul edilen tetkik ve tedaviler, obezite, kilo alma ve verme amacıyla yapılan uygulamalar ile ayak bakım
merkezlerinde oluşan masraflar, kaplıca kürleri, masaj giderleri, diyet uzmanları, çamur banyoları, zayıflama merkezleri, jimnastik salonları ve benzeri
yerlerde yapılan her türlü masraf,kilo kontrol bozuklukları (şişmanlık veya zayıflık), gıda intolerans tetkikleri, her türlü mide küçültme ameliyatı,
hiperhidrozis (aşırı terleme), saç dökülmesi ile ilgili tetkik, tedavi ve ilaç giderleri, telenjektazi, cilt hemanjiomlarına yönelik tedaviler, yüzeysel varis
tedavisi, kimyasal blokaj uygulaması.
• Hastanede ayakta ya da yatarak tedavi sırasında sağlanan özel hemşirelik hizmetlerine ait masraflar,evde bakım giderleri,
• Poliçede belirtilen teminat, limit ve uygulamalar haricindeki tüm masraflar ile poliçe ek şartlarında belirtilen kapsam dışı özel durumlar,
• Sigortalı'nın hastalığı ile uzmanlık alanı uyuşmayan doktorlardan alınan sağlık hizmeti giderleri,
• Sağlık Bakanlığı tarafından Resmen ilan edilmiş olan salgın hastalıklar ve karantina veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından ilan edilen salgın
hastalıklar,kötü niyetle başlatılmış salgın hastalıklar,
17-BEYAN VE İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ :Sigorta Ettiren/Sigortalı teklifname ve bunu tamamlayıcı belgelerde kendisine sorulan sorulara doğru cevap
vermek ve rizikonun kendisini teşkil eden, rizikonun takdirine etkili olacak hususları beyan etmekle yükümlüdür. Sigorta Ettiren'in /
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Sigortalı'nın beyanı gerçeğe aykırı veya eksik ise, TTK ve Sağlık Sigortası Genel Şartları'nın 6.Maddesi hükümleri uygulanır. Sigortacı sözleşmeyi
yapmama veya yapmış ise cayma hakkına sahiptir. Bu durumda riziko gerçekleşmiş ise Sigortalı'ya tazminat ödenmez. Sigortacı prime hak kazanır.
Bu kitapçık Yabancılar İçin Eko Sağlık sigortasının ayrılmaz bir parçasıdır.

SORU

Hasar Sürprimi:

· Ödeme Planı İndirimi; Poliçe priminin peşin ödenmesi durumunda % 5 oranında indirim uygulanır.

· Risk Ek Primi: Sigortalı adayının sağlık durumunun değerlendirilmesi sonucunda belirlenen %10- % 300 arasında uygulanacak olan ek primi ifade
eder.
· Yaşa Bağlı Ek Prim: Sigortalılığının devamına karar verilen 62 yaş üzeri kişilere, 61-62 yaş tarife primi üzerinden % 30 ek prim uygulanacaktır.

11- KAZANILMIŞ HAKLAR : Kazanılmış haklarla, özel şartlardaki bekleme sürelerinin kaldırılması ve önceki şirketinde sahip olduğu hakları
kastedilmektedir. Sigortalının, önceki sigorta şirketinin özel şartlarında/teminatlarında yer alan ama yeni sigorta dönemi için geçerli olan özel
şartlarda/teminatlarda olmayan haklar kazanılmış hak olarak değerlendirilmeyecektir. Ancak yeni dönem için geçerli özel şartlarda mevcut olan ama bir
önceki dönem özel şartlarda yer almayan haklar sigortalı için de geçerli olacaktır. Sigortalı, Ankara Sigorta 'ya veya önceki sigorta şirket(ler)ine verdiği
sağlık beyanında ihbar yükümlülüğüne uymadığı takdirde kazanılmış hakkından söz edilemez. Kazanılmış hakların verilebilmesi için sigortalının bir
önceki sigorta şirketinde en az 1 yıl sigorta kapsamında olması ve sigorta bitiş tarihinden itibaren 30 günden fazla süre geçmemiş olması
gerekmektedir. Kişinin diğer sigorta şirketi/şirketlerindeki ilk sigortalanma tarihinden de önceye dayandığı tespit edilen rahatsızlıkları önceki sigorta
şirketinde bilinmeden ödenmiş olsa dahi kazanılmış hak kapsamına girmez. Bu rahatsızlıklar teminat kapsamı dışındadır. Risk değerlendirmesi
sonucunda kazanılmış hakların verilip verilmeyeceğine Ankara Sigorta karar verecektir.
12- RÜCU HAKKI: Sigortacı poliçenin Özel ve Genel şartlarına aykırı düşen teminat kapsamı dışında ödemeleri sigortalıya rücu ederek fer'ileri ile
birlikte tahsil eder. Bu uygulama 'Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarına' yapılan ödemeler içinde geçerlidir.
13- BEKLEME SÜRESİ : Aşağıda yazılı hastalıklar ve komplikasyonlarının ilk doktor muayene ücreti dışında ayakta tanı-teşhis, ayakta tedavi, küçük
müdahale, cerrahi ve yatarak yapılan tüm teşhis ve tedavi harcamaları 12 ay boyunca sigorta kapsamı dışındadır.
· Her türlü fıtık, (göbek, kasık, mide, omurga, bel fıtığı, boyun fıtığı vb. ),

· Anorektal hastalıklar (hemoroid, fissür, fistül, sfinkterotomi, pilonidal sinüs, perianal abse ve bartolin absesi/kisti,
· Rahim, rahim ağzı, over ve tuba hastalıkları (yumurtalık kistleri, miyom, endometriozis vb.),
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· Orta kulak iltihabı, kulak zarı cerrahisi ve tüp takılması, işitme cerrahisi (timpanoplasti, stapedektomi ),
· Katarakt, glokom ve retina hastalıkları vb.),

· Eklem ve bağ hastalıkları (kıkırdak, sinovya ve bağ lezyonları, koksartroz , omuz, dirsek, ayak bileği, diz, menisküs, kalça eklemi v.b.),
· Tüm romatolojik ve otoimmun hastalıklar ,
· Sarkoidoz tanı ve tedavi giderleri,
· Meme hastalıkları,

· Bademcik, geniz eti hastalıkları ve burun polipleri, sinüzit ve kafa sinüs hastalıkları,
· Tiroit bezi, paratiroid bezi hastalıkları ve guatr,

· Omur ve disk hastalıkları (omurga ve intervertebral disk hastalıkları ),
· Safra kesesi, safra taşları ve safra yolu hastalıkları,
· Kaza sonucu hariç pankreas ve dalak hastalıkları,

· Üriner sistem hastalıkları (böbrek, üreter, mesane, üretra, idrar yolu hastalıkları ve ESWL, diyaliz ile ilgili sağlık harcamaları),
· Karaciğer hastalıkları, (Siroz, kist hidatik vb.),

· Stres inkontinansı, sistorektosel, prolapsus uteri ve kadın üreme organlarının deformasyonu sonucu gerçekleşecek her türlü sağlık harcamaları,
· Prostat bezi hastalıkları (TUR dahil),

· Trigger finger, tuzak nöropatiler, karpal tünel sendromu,

· Her türlü kronik hastalık ( hipertansiyon, koah, diabetes mellitus vb.),

· Kalp ve damar sistemi hastalıkları, (koroner by-pass, anjio, anjioplasti, anevrizma, kalp kapağı ve kalp pili, varis),

· Mide ve yemek borusu hastalıkları ( gastrit, ülser, gastroözofajial reflü vb.), ince ve kalın barsak hastalıkları, GIS kanamaları, divertiküllere bağlı
rahatsızlıklar,
· Her türlü organ yetmezlikleri, organ nakli tanı ve tedavi giderleri,

· Bütün endoskopik ve girişimsel-invazif teşhis işlemleri, (ERCP, laporoskopik, artroskopik vb.
işlemler.),
· Her türlü kitle, lezyon ( tümör, lipom, siğil, verrü, nevüs, polip, nodül vb.), kist (higroma, ganglia, deri, deri altı, böbrek, vajinal vb.)
· Her türlü kanser tedavisi ( kemoterapi, radyoterapi , immünoterapi ve diğer giderler)
· Nörolojik hastalıklar

Bu ve/veya benzer hastalıkların bu süreler içinde teşhis edilmesi halinde süresiz teminat dışı kalacaktır.
Şu kadar ki:
· Sigortacı, Sigortalı/Sigorta ettirenin beyanını/belgeleri değerlendirerek poliçe ekine yazmak kaydı ile yukarıda belirtilen bu hastalıklara ait bekleme
sürelerini uzatabileceği gibi, bunlar dışındaki hastalıklara da bekleme süresi koyabilir.
· Akut hastalıklar dışında fizik tedavi ve rehabilitasyon masrafları, 12 ay boyunca sigorta kapsamı dışındadır.
İŞBU POLİÇE

11 / 22 'DEN İBARETTİR.

NAA5ADgANgAyADgAOQA/ 06/01/2022 / 21:14

Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler V.D.
Vergi No
: 0690039706
Ticaret Sicil No: 22083
Mersis No
: 9589169656164926

Sigorta Tahkim Komisyon üyesidir.

LÜTFEN POLİÇENİZİ OKUYUNUZ

SAĞLIK DOSTU SİGORTA POLİÇESİ

14- TEMİNAT UYGULAMALARI : Sigortalının sigorta yılı içinde ayakta / yatarak fizik tedavisi görmek suretiyle ve nörolojik hastalıklar, ağır travma, el-kolbacak ampütasyonu ve her türlü cerrahi müdahale sonrası yitirdiği yaşam aktivitelerini (koltuk değnekli veya değneksiz yürüme, yeme içme, elbise giyip
çıkarma, tuvalete oturma, merdiven inip çıkma) yeniden kazanabilmesi için kendisine verilen fonksiyonel eğitim (rehabilitasyon) ile ilgili tüm giderler,
tedavinin yatarak yapılması ve bu durumun Sigorta Şirketi tarafından kabul edilmesi koşuluyla oda, yemek ve refakatçi için yapılan masraflar da
poliçede belirtilen limit, uygulama ve muafiyetleri dahilinde ayakta/yatarak tedavi teminatından, fizik tedavi masrafları teminatı bulunan sigortalılarda ise
ilgili masraflar bu teminattan karşılanır.
Yoğun bakım haricinde yapılan rehabilitasyonlar fizik tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir. Yıllık tedavi için tüm planlarda (sadece yatarak tedavi
poliçeleri için ayakta yapılan fizik tedavi giderleri kapsam dışıdır) 15 seansa kadar ödeme yapılır.
Doktorun teşhis, tedavi ve takip ücreti ;
· Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu'nda doktorun kadrolu olması durumunda ilgili kuruluşun Ankara Sigorta için belirlediği anlaşmalı fiyatları, yapılan işlem için
kuruluşun belirlediği doktor ücretinin olmaması durumunda ise kuruluşun cari fiyat sistemini ve/veya Ankara Sigorta için belirlenen anlaşmalı fiyat
sistemini aşmayacak şekilde ödenir. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşu'nda doktorun kadrolu olmaması durumunda TTB asgari ücret tarifesini aşmayacak
şekilde ödenir.
· Anlaşmasız Sağlık Kuruluşu'nda doktor muayene doktorun teşhis, tedavi, ameliyat ve takip ücreti TTB asgari ücret tarifesini aşmayacak şekilde
ödenir.
Doktorların teşhislerine yardımcı olması amacıyla muayene esnasında kendilerinin yapmış oldukları teşhis yöntemleri (ultrasonografi, smear/kültür
alınması v.b.) masrafları doktor muayene ücreti içerisinde değerlendirilir.
Anlaşmalı sağlık kuruluşunda ayakta ya da yatarak tetkik ve tedavilerde doğrudan ödeme hizmetinden yararlanmayan sigortalıların tazminat talepleri
ilgili kuruluşun Ankara Sigorta için belirlediği anlaşmalı fiyatlar baz alınarak teminat limitleri doğrultusunda karşılanır.
Sigortalılık süresi içinde karşılanmayan bir tazminatın tekrar değerlendirilmesi için sigortalı Ankara Sigorta istemeden tetkik yaptırırsa, tazminatın
ödenmesine karar verilsin ya da verilmesin sigortalının kendi isteği ile yaptırdığı tetkik masrafları Ankara Sigorta tarafından karşılanmayacaktır.
Sigortacının, 'Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları Listesi'nde poliçe döneminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
15- TAZMİNAT ÖDENMESİ: Tazminat talebine konu olan hastalıkla ilgili gerekli ve yeterli belgenin hastane / hekim/sigortalı tarafından sigortacıya
iletilmesi gerekmektedir. Hizmet alınan sağlık kuruluşunun Şirketimizle anlaşmasının olup olmadığına bağlı olarak Tazminat Ödeme sürecine aşağıda
yer alan yöntemler uygulanır.
a - Anlaşmalı Sağlık kuruluşlarında sigortalılar sözleşmesine uygun olarak hizmetlerden sadece varsa kendi katılım uygulamasına düşen kısmı ödemek
suretiyle yararlanırlar. Hizmetlerden yararlanmak için sigortalı kartının ibraz edilmesi gereklidir. Aksi takdirde, sigortalı doğrudan ödeme
uygulamasından faydalanamaz.
Sigortacının doğrudan ödeme işlemini yaptıktan sonra teşhis / tedaviye sebebiyet veren hastalığın teminat kapsamı dışında olduğunun belirlenmesi
halinde, sağlık kuruluşuna ödenen tutar Sigortalı tarafından Sigortacıya nakden ve def'aten geri ödenir. Yatarak tedavilerde provizyon işleminin
gerçekleşebilmesi için sigortalının acil durumlar dışında en az 48 saat önceden Ankara Sigorta Provizyon Merkezi'ni bilgilendirmesi, yatış sırasında
yaşanan hastanede beklemeyi ortadan kaldıracaktır.
Sigortacı, sigorta süresi içerisinde anlaşmalı sağlık kuruluşunu değiştirebilir veya yeni bir anlaşmalı sağlık kuruluşu ekleyebilir.
b- Anlaşmasız Sağlık kuruluşlarında Sigortalılar bu kuruluşlarda yaptıkları harcamaların tamamını öder ve sigorta şirketinden talep eder. Sigortalı,
tedavi masraflarının ilgili kuruluşa ödenmesini takiben, tedaviyi gerçekleştiren doktor ve kendisi tarafından tanzim edilip imzalanmış tazminat talep
formu ve ekinde tazminat talebiyle ilgili fatura, kasa fişi, ilaç kupürü, reçete asılları ile yapılan tetkik (tahlil, röntgen v.b.) sonuçlarının bir suretini,
sigortacıya teslim etmelidir. Tazminat ödemesi için başvuru süresi fatura tarihinden itibaren 45 günü geçmemelidir. Poliçe bitmişse bu süre 15 günle
sınırlıdır, yenileme yapılmış ve gelen hasar tutarı yenilenen poliçenin primini etkiliyorsa ödeme yapılmaz.
Sigortacı, tazminat tutarını sigortalı tarafından tazminat talebiyle bildirilen bir IBAN numarasına öder.
16- İSTİSNALAR: Sağlık sigortası Genel Şartı'nın 2. Maddesine ek olarak, aşağıda yazılı haller ve bu hallere bağlı olarak gelişen durumlar nedeniyle;
Sigortalıların sigorta süresi içinde hastalanmaları ve/veya herhangi bir kaza sonucu yaralanmaları teminat dışında kalır.
· Sigortalının sigorta başlangıç tarihinden önceki mevcut rahatsızlıkları ve mevcut maluliyetleri, varlığından haberdar olunsun ya da olunmasın
doğuştan ileri gelen hastalık ve sakatlıkların teşhis ve tedavileri, genetik-kalıtımsal hastalık ve sakatlıkların teşhis ve tedavileri ile bunlara bağlı olarak
gelişen rahatsızlıkları için tüm sigortalılık süresi boyunca tazminat ödenmez.
· Otoskleroz teşhis ve tedavisi,
· Bedensel, zihinsel, büyüme ve gelişme geriliği, mental retardasyon,
· Kromozomal anomaliler
· Multiple skleroz (MS), amiyotrofik lateral sklerozis, serebral palsy, ankilozan spondilit, sakroileit, lupus - SLE
· Amiloidoz, akromegali, addison, cushing, hipofizer cücelik
· Ülseratif kolit, crohn hastalığı
· Myastenia gravis
· Sarılık, hepatit tanı - teşhis, tedavi giderleri,
· Epilepsi,
· 0-6 yaş Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan rutin aşılar dışında kalan aşılar, (kuduz ve tetanos aşısı hariç)
· Halluks valgus hastalıkları, pes planus tanı ve tedavi giderleri,
· 7 yaşından önceki kasık fıtığı,
· Ses ve konuşma terapisi masrafları, işitme cihazı satan merkezlerde yapılan tanı ve teşhis giderleri,
· Her türlü omurga eğrilikleri (skolyoz, kifoz, lordoz vb.) ile ilgili tanı tedavi giderleri,
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· Estetik amaçlı yapılan teşhis ve tedaviler (meme büyültme -küçültme, meme kanseri sonrası yapılan estetik operasyonlar dahil, aksesuar meme
cerrahisi vb.), lazerli epilasyon, yağ aldırma (liposuction), karın estetiği, yüz gerdirme, göz kapağı düşüklüğü ve benzeri göz çevresi estetiği, saç ekimi,
terleme tedavileri her türlü cilt hastalığı ile ilgili lazer ve fototerapi uygulamaları, telenjiektazi, cilt hemanjiomları, ksantelezma vb.),
· Koroner arter kalsiyum skorlama testi, koroner VCT anjiyo ve türk tabipler birliği asgari ücret tarifesi'nde EBT (Elektron Beam Tomografi) konu başlığı
altında geçen tüm tetkikler, sanal anjiyo ve sanal kolonoskopi ve buna benzer tarama amaçlı yapılan tetkiklere ait giderler,
· Gözlük-cam-çerçeve, kontak lens ve solüsyonları,
· Mevcut tedavi yöntemlerinin yerine uygulanan yaygınlaşmamış ve/veya tedavinin başarısını arttırdığı kanıtlanmamış yeni yöntemler ile malzemelere
ait giderler. Robotik cerrahi yöntemiyle (Da Vinci gibi) yapılan ameliyatlarda, robot kullanım ücreti ve bu yönteme özel olarak kullanılan her türlü
malzeme gideri. Yeni biyomedikal mühendislik - genetik ve biyoteknolojik bazlı tedavi ve uygulamalarına ait giderler,
· Nedeni ne olursa olsun her türlü Bariatrik Cerrahi yöntemleri (gastrik bypass, mide balonu, mide tüpü, mide kelepçesi, mide küçültme ameliyatları,
biliopankreatik diversiyon, jejuno-ileostomi, barsak kısaltılması vb.)
· Psikiyatrik, psikolojik hastalıkların teşhis-tedavisi, psikosomatik hastalıkların tedavi masrafları ile psikolog, pedagog, sosyal hizmet uzmanı v.b.
masrafları(psikozlar, bipolar , obsesif kompülsif bozukluklar, yeme bozuklukları, şizofreni vb),
· Çocuk bakım ücretleri, sağlıklı bebek / çocuk kontrolleri, prematüreye ait giderler, çocuk maması, çocuk bezi, biberon, emzik, hidrofil pamuk, alkol,
kolonya, termometre, buz kesesi, sıcak su torbası, tatlandırıcılar,
· Sigortalının herhangi bir hastalığı olmadan tetkik ya da korunma amacıyla yaptırılan doktor muayene ve laboratuar / röntgen v.b. uygulamaları, ailevi
risk faktörleri nedeniyle yapılan taramalarla ilgili giderler, check-up'lar
· Menopozla ilgili tüm tedaviler,( pre-peri-post Menopoz, Osteoporoz v.b.) ile ilgili her türlü masraf.
· Zührevi hastalıkların teşhis ve tedavi masrafları, (zührevi - genital - cinsel yolla bulaşan hastalıklara ait tüm giderler, (sifiliz, gonorea, şankroid,
granüloma inguinale, herpes, papillamatöz lezyonlar, siğiller, kondiloma akümünata ve molluscum kontagiosum)
· Obezite ile ilgili tanı ve tedavi giderleri,
· Her türlü sünnet giderleri ve fimozis tanı tedavi giderleri
· Her türlü gebelik-hamilelik, doğum, sezeryan, yenidoğan bebeğe ait tüm giderler ve küvöz masrafları, Kısırlık (infertilite), ovülasyon takibi, tüp bebek,
mikroenjeksiyon, histero salpingografi, histerosonografi, adhezyolizis, spermiogram, düşük takibi, dış gebelik, yalancı gebelik, AMH ile her türlü küretaj
işlemi, rahim içi araç takılması, vazektomi, tüp ligasyonu vb., doğum kontrol yöntemleri ile gebelik ve doğum kontrol ilaçları
· Göz kaymaları, şaşılık, keratokonus, gözde kırılma kusurları için yapılan lazer ve cerrahi uygulama masrafları ile görme tembelliği için yapılan her türlü
teşhis, tetkik ve tedavi masrafları,
· AIDS, HPV, ARCS ve HIV virüsüne bağlı tüm hastalıkların tanı ve tedavi giderleri,
· Bina yıkımı, patlayıcı madde nakliyesi, maden işçiliği, rıhtım inşaatı, dinamitleme faaliyetleri sonucunda oluşan mesleki hastalıklar (asbestozis,
pnomokonyozis, cıva zehirlenmesi, silikozis, vb)
· Polis ya da askeri kuruluşlarda görevli iken meydana gelen kaza ve rahatsızlıklar,
· Yurt içindeki ve yurt dışındaki konaklama ücretleri, hastane dışındaki yemek giderleri, telefon masrafları v.b. tedavi için gerekli olmayan diğer
masraflar,
· Mahalli olarak lisanslı ambulans dışındaki nakliye masrafları,
· Organ ve doku nakillerinde vericinin (Donör) masrafları, organ ve doku ücretleri, organ ve dokunun ulaşım masrafları,
· Kordon kanı ve kök hücre alınması, nakli ve işlenmesi ile ilgili tüm giderler,
· Ayakta ve/veya yatarak tedavilerde bir sigorta yılı içinde 15 seansın üzerinde oluşan fizik tedavi uygulamalarının gerektirdiği her türlü masraf,
· Sigortalının alkol ve uyuşturucu maddeler tesiri altında bulunmasından ileri gelen her türlü hastalık ve kazanın gerektirdiği teşhis ve tedavi masrafları,
alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanımına bağlı olarak gelişen her türlü hastalık ve komplikasyonlarına ait teşhis ve tedavi masrafları, sigara, alkol v.b.
her türlü madde bağımlılığını bırakma tedavisi masrafları, ehliyeti olmayan sigortalıların araç kullanırken kaza yapmaları sonucunda oluşan her türlü
sağlık giderleri, kavgaya karışma, bilerek ve isteyerek kendine zarar verme sonucu oluşan tedaviler ile ilgili giderler vb. ,
· Tehlikeli spor faaliyetlerinde meydana gelebilecek hastalık ve/veya sakatlıklar (dağcılık, paraşütle atlama, rodeo, yamaç paraşütü, planör, rafting,
sokak kızağı, yüksekten atlama sporları (base jumping gibi), uçurtma ile yapılan sporlar (kiteboarding, kitesurfing gibi), su altı sporları, mağara
dalgıçlığı, dağ bisikleti, motorsiklet ve otomobil sporları gibi) ile ilgili her türlü gider ile profesyonel sporcu olarak her türlü müsabakaya ve/veya
antrenman sonucu meydana gelebilecek hastalık ve/veya sakatlıklara ilişkin her türlü gider,
· Profesyonel veya amatör lisanslı/lisansız sporcu olarak her türlü müsabakaya ve/veya antrenmana katılım sırasında meydana gelecek hastalık ve
sakatlıklar,
· Sivilce, akne, saç dökülmesi için yapılan her türlü muayene, teşhis ve tedavi masrafları, terleme tedavisi, iyontoforez, botox uygulamaları, isotretionin
ve türevleri tedavisi (roaccutane caps v.b.), saç veya kepek şampuanı, cilt kremi, cilt sabunu, kozmetik ürünler, termofor, termometre v.b. masrafları,
· Geriatrik ve psikogeriatrik hastalıkların teşhis ve tedavi masrafları, alzheimer hastalığı, parkinson, demans vb.
· Grevlere, lokavtla ilgili işçi hareketlerine, halk hareketlerine, kavgalara iştirakin doğuracağı sakatlıklar ve gerektirdiği teşhis ve tedavi masrafları,
· Tarifeli uçaklarda biletli yolcu olmanın dışında herhangi bir hava taşıtı ile seyahatin doğuracağı sakatlıklar ve gerektirdiği teşhis ve tedavi masrafları,
· Hekim tarafından öngörülen bir teşhis / tedavi programı olmadan yapılan uygulamalar ile bunların neticesinde oluşan her türlü masraf,
· Horlama ve uyku - apne sendromuna yol açan tüm rahatsızlıkların teşhis (polisomnografi, uyku EEG'si vb.) ve tedavileri, horlama ve uyku apnesi tanı,
tedavi giderleri ile bu nedenle yapılacak her türlü cerrahi girişim; uvula elongasyonu, sarkık damak ve benzeri rahatsızlıklar,
· Her türlü vitamin, minarel ve benzeri preparatlar, tıbbi çaylar, ilaç formunda hazırlanmış bitkisel preparatlar, ilaç formunda hazırlanmış, etken madde
içermeyen su ve deniz suları, cinsel fonksiyonu destekleyen hormon ve ilaçlar, yurt dışından ithal edilen ilaçların gümrük masrafları,
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· Astım, RHY hastalığı(Reaktif Hava Yolu ), bronş hiperreaktivitesi tanı, teşhis ve tedavi giderleri ile her türlü alerjik hastalıkların deri testleri ve alerjik
aşı giderleri,
· Nazal Septum deviasyonu, konka hipertrofisi, nazal valv yetmezliği tanı ve tedavi giderleri,
· Spermatosel, varikosel, hidrosel, kordon kisti ve epididim kistlerinin teşhis ve tedavi masrafları,
· Yüzeysel varis teşhis ve tedavileri (sklerozan varis tedavisi, endovenöz lazer tedavileri, varis çorabı vb.),
· Tıp doktoru olmayan kişiler veya sağlık bakanlığı ruhsatı olmaksızın çalışan merkezler, rehabilitasyon merkezleri , Senatoryum, huzurevi, bakımevi,
kaplıca ve termal merkezleri ve benzeri kuruluşlardaki her türlü tanı ve tedavi giderleri( fizik tedavi dahil)
· Özel oda , telefon, internet, televizyon, kafeterya, minibar gibi tanı ve tedavi ile doğrudan ilgili olmayan giderler,
· Sigorta başlangıç tarihinden itibaren sigortalının geçirebileceği bir kazanın gerektirdiği haller dışında her türlü plastik ameliyatlar, jinekomasti, cinsiyet
değiştirme ameliyatları ile iktidarsızlık (ereksiyon bozuklukları), cinsel işlev bozuklukları, peyroni hastalığı( penil protez vb.)ile ilgili her türlü tanı tedavi
giderleri,
· Poliçe dönemi içinde trafik kazası sonucu oluşan diş tedavisi, ortodonti ve estetik amaçlı yapılan diş tedavileri dışındaki tüm diş, diş eti ve çene
cerrahisi tanı ve tedavileri, diş protezleri, tekerlekli sandalye masrafları,
· Her türlü geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamaları (anti aging, ayurveda, hidroterapi, şifa kürleri, detoks, mezoterapi, refleksoloji,
kayropraktik tedaviler, oksiterapi,,karboksiterapi, ozon terapi, PRP akupunktur, hipnoz, aromaterapi, nöral terapi v.b.), bilimselliği kanıtlanmamış
tedaviler, deneysel tedaviler ve Amerikan Food And Drug Administration(FDA ) kurumundan onay alınmamış yada halen deneysel aşamada olduğu
kabul edilen tetkik ve tedaviler, obezite, kilo alma ve verme amacıyla yapılan uygulamalar ile ayak bakım merkezlerinde oluşan masraflar, kaplıca
kürleri, masaj giderleri, diyet uzmanları, çamur banyoları, zayıflama merkezleri, jimnastik salonları ve benzeri yerlerde yapılan her türlü masraf,
· Hastanede ayakta ya da yatarak tedavi sırasında sağlanan özel hemşirelik hizmetlerine ait masraflar,
· Poliçede belirtilen teminat, limit ve uygulamalar haricindeki tüm masraflar ile poliçe ek şartlarında belirtilen kapsam dışı özel durumlar,
· Sigortalının hastalığı ile uzmanlık alanı uyuşmayan doktorlardan alınan sağlık hizmeti giderleri,
· Resmen ilan edilmiş olan salgın hastalıklar ve karantina,
· Vefat halinde cenaze ile ilgili giderler (hastaneye yatırıldıktan sonra ölmesi durumunda ortaya çıkan morg masrafları, cenaze nakli vb.),
Bu kitapçık sağlık dostu sigortasının ayrılmaz bir parçasıdır. İş bu poliçe özel şartları 01.07.2017 tarih itibariyle yürürlüğe girmiş olup, 01.07.2017

tarih itibariyle yapılan poliçelerde geçerli olacaktır.

İşbu poliçede belirtilen genel ve özel şartlar ile birlikte açıklanan bilgilendirmeler , bilgilendirme formu ve de
Kişisel verilerin işlenmesine ilişkin izin formu 2 nüsha olarak tanzim edilmiş olup bir nüshası poliçe ekinde
Sigortalıya teslim edilmiştir.
Detaylar için, <https://www.ankarasigorta.com.tr/urunler/bireysel/saglik/saglik-dostu-sigortasi>

ENKİ SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ
LİMİTED ŞİRKETİ

CEVAP

HAYIR
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ANKARA SİGORTA SAĞLIK DOSTU SİGORTASI BİLGİLENDİRME FORMU

En az iki nüsha olarak düzenlenen bu form, sigorta ettirene, sigorta sözleşmesine taraf olmak isteyen kişilere ve sigortadan menfaat
sağlayacak diğer kişilere, yapılacak sigorta sözleşmesine ilişkin önemli bazı hususlarda genel amaçlı bilgi vermek amacıyla, 28.10.2007
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Sigorta Sözleşmelerinde Bilgilendirmeye İlişkin Yönetmeliğe istinaden hazırlanmıştır.
A.
SİGORTACIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Sözleşmeye aracılık eden sigorta acentesinin;
Ticaret Ünvanı

:

Tel & Faks no

:

Adresi

:

Teminatı veren sigortacının;
Ticaret Unvanı
Adresi
B.

: Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi (www.ankarasigorta.com.tr)

: Kozyatağı Mh. Sarı kanarya Sk.K:2 plaza No:14 K:8 Kadıköy/İstanbulTel: 0216 665 85 00 / 8559 Faks: 0212 310 46 46

GENEL BİLGİ VE UYARILAR

1. Bu sigortayla, tarafların anlaşmasına bağlı olarak Sigortalı/Sigortalıların poliçede/zeyilnamede, belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri içerisinde
meydana gelebilecek bir hastalık ve/veya kaza sonucu teşhis ve tedavileri için yapılacak masrafları ve varsa Asistans hizmetleri, poliçe/zeyil
nameye ekli sertifikalarda belirtilen teminat, limit, iştirak oranları ve uygulamalar dâhilinde, TTK, Genel hükümler, Sağlık Sigortası Genel Şartları ve
Özel Şart hükümlerine göre teminat altına alınır. Sigorta teminatı ,kapsama alınan kişilerin doğuştan gelen rahatsızlıkları ve belirtisinin / bulgusunun
veya teşhisinin ve/ veya tedavisinin başlangıcı sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan rahatsızlıklar ve bunlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıklara
(komplikasyonlara ) ilişkin tüm giderler poliçe kapsamı dışındadır.
2. Bu sigortayla aşağıdaki teminatlar sağlanmaktadır.
a.

Yatarak Tedavi

c.

Acil Yardım ve Yardımcı Tıbbi Malzeme Teminatı

b.

Ayakta Tedavi

3. Sağlık Dostu ürünü doğum eylemi ve gebelik mutad kontrollerini kapsamamaktadır. Bu üründe doğum teminatı yoktur.

4. Sigorta hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için, talep halinde sigortacı tarafından verilecek Sağlık Sigortası Genel Şartları ve Sağlık Dostu
Sigortası Poliçe Özel Şartlarını dikkatlice okuyunuz.

5. Teminat dışında olan haller için Sağlık Sigortası Genel Şartları ile Sağlık Dostu Sigortası Özel Şartlarında yer alan istisnalara bakınız

6. Sağlık Dostu Sigortası Özel Şartları Bekleme Süresinde yer alan hastalıklar ve komplikasyonlarının teşhis ve tedavi harcamaları 12 ay boyunca
sigorta kapsamı dışındadır.

7. Tarafların, sigorta genel şartlarına ek olarak, kanuna, ahlaka aykırı bulunmamak üzere ve karşılıklı mutabık kalınmak suretiyle rizikonun
özelliklerine uygun olarak sigortalı/sigortalılara kişiye özel ek şart kararlaştırabilme hakları mevcuttur.

8. Sağlık Dostu Sigortası sadece EKO grubu kurumlarda geçerlidir. EKO harici kurumlardan gelecek tazminat talepleri değerlendirilmeyecektir.
Sigortacının, 'Anlaşmalı Sağlık Kuruluşları Listesi'nde poliçe döneminde değişiklik yapma hakkı saklıdır. Anlaşmalı Sağlık Kuruluşlarına
<http://service.cgmturkiye.com/root/ekokurumsorgulamaiframe.aspx> adresinden ulaşabilirsiniz
9. Sağlık sigortası yaptırırken başvuru formunda yer alan sorulara tam, doğru ve eksiksiz cevap vermek, gerek sigorta ettirenin gerekse sigortalının
sigortalanmadan öncesine dayanan kendisince bilinen ve sigortacının bilmesi gereken hususları sigortacıya bildirmesi önemli bir yükümlülüktür.
Ayrıca başvuru formunda sorulmamış olsa bile sözleşme konusu rizikonun takdirine etkili olan ve tarafınızca bilinen diğer hususlarında başvuru

sırasında beyan etme yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Bu yükümlülüklerin ihlali halinde sigortacı sözleşmeden cayabilir, ya da ek prim almak, kişiye
özel İstisna uygulamak ve/veya ilgili rahatsızlığa teminat limiti getirmek suretiyle sözleşmeyi yürürlükte tutma hakkına sahiptir. Bu nedenle sigorta

şirketine sözleşmenin her aşamasında Sağlık Sigortası Genel Şartları 6. Maddesi gereği eksik veya yanlış bilgi verilmemelidir. Başvuru formunda
eksik bırakılan soru yanıtları HAYIR olarak işleme alınacaktır.

10. Sözleşmenin kurulması sırasında, sigorta süresince ve rizikonun gerçekleşmesi durumunda sigortacıya eksik veya yanlış bilgi vermekten
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kaçınınız. Poliçeniz düzenlendiğinde üzerinde yazılı olan teminat kapsamını ve varsa limitlerini, sigortalı katılım paylarını, muafiyetleri, kişiye özel ek
şartları ve bekleme sürelerini kontrol ediniz. Aksi takdirde, tazminat ödeme süresi uzayabilir, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya
çıkabilir.

11. Sağlık sigortası sözleşme süresi 1 yıldır ve poliçede başlama ve sona erme tarihleri olarak yazılan günlerde, aksi kararlaştırılmadıkça Türkiye
saati ile öğleyin saat 12.00'de başlar ve öğleyin saat 12.00'de sona erer. Poliçenin yenilenmesi, Ankara Sigorta'nın onayının bulunması kaydıyla,

yeni döneme ait poliçenin priminin ödenmesi koşulu ile olur.

12. Sağlık Sigortası Genel Şartları 8. Maddesi gereği; priminin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit en geç poliçenin

tesliminde ve kalan taksitler poliçede belirtilen tarihlerde ödenir. Priminin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit ödenmeden

sigortacının sorumluluğu başlamaz. Ayrıca bir yıldan kısa süreli sağlık sigortalarında prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi halinde Borçlar

Kanunu hükümleri uygulanır.

13. Sözleşmenin yapılmasından sonra, sigorta şirketinin izni olmadan, rizikoya etki edebilecek hususlarda meydana getirilen değişikliklerin sekiz
gün içinde Sağlık Sigortası Genel Şartları 9. Maddesi gereği sigorta şirketine bildirilmesi gerekir.

14. İleride doğabilecek birtakım ihtilafları önlemek için, prim ödemelerinizde (peşin veya taksitle) ödeme belgesi almayı unutmayınız.

15. Sözleşmenin kanuni sebeplerle feshedilmesi hâlinde, sigortacının sorumluluğunun devam ettiği süreye tekabül eden prim gün sayısı üzerinden
hesap edilerek fazlası sigorta ettirene iade edilir veya bu tarihe kadar ödenmeyen eksik prim, geçen gün sayısı hesap edilerek sigortacıya ödenir.
16. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu gereğince düzenlenen poliçelerin iptali 06.06.2014 tarih ve 9 sayılı "İkamet İzni Taleplerinde
Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelgeye göre yapılacaktır. Sigortalının talebi ile sonlandırılabilmesi için aşağıdaki koşulların

gerçekleşmesi gerekmektedir.

 İkamet izin süresini kapsayan yeni bir özel sağlık sigortası sözleşmesinin şirkete ibrazında,
 İkamet izninin iptalinde,

 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel sağlık Sigortası Kanunu gereğince Genel Sağlık Sigortası kapsamına dahil olunduğunu gösterir belge
ibrazında

Aksi takdirde poliçe iptal edilemez.

17. Ankara Sigorta, Sağlık Dostu Poliçesi Özel Şartlarını değiştirebilir. Ancak bu değişiklikler sigortalının bir sonraki yıl yenilenecek poliçesi için
geçerli olacaktır.

18. Poliçenin teminat limitleri, ancak sigortanın yenilenmesi sırasında, sigortacının onayı ile arttırılabilir. Daha yüksek teminatlı bir plana geçiş

taleplerinde, sigortacı yeni bir sağlık beyanı isteme hakkına sahiptir. Sigorta yılı içinde teminat limitleri değiştirilemez. Poliçenin yürürlüğü sırasında
yeni bir sigortalının teminata dahil edilmesi durumunda o anda geçerli özel şartlar uygulanır. Sigortacı primlerde ve riziko kabul politikasında
yapacağı değişiklikleri poliçenin yenilenmesi halinde uygulama hakkına sahiptir.

19. Ankara Sigorta, aynı poliçe kapsamında bulunan sigortalılardan herhangi birinin, poliçe genel şartlarına ve uygulama esaslarına ters düşen,

kasıtlı olarak yarar sağlama amacı güden bir girişimde bulunması durumunda, poliçeyi iptal etme hakkını saklı tutar.

20. Sigorta kapsamına girecek veya giren kişiler, ilgili belgeleri imzalamakla risk değerlendirmesi yapılabilmesi ve tazminat başvurularının

sonuçlandırılabilmesi amacıyla sağlık bilgilerinin, sigortalılık kayıtlarının ve diğer bilgilerin Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinden (SBGM), Sosyal
Güvenlik Kurumundan, Sağlık Bakanlığından, sağlık kurum ve kuruluşlarından ve sigorta şirketlerinden edinilmesine ve şirket nezdindeki bahse
konu bilgi ve kayıtların SBGM, sigorta şirketleri ve ilgili mevzuatta yetkilendirilen merciler ile paylaşılmasına rıza göstermiş sayılır.

21. Ankara Sigorta ,sigorta kapsamına almadan önce veya bir tazminat talebinin işlem görmesi sırasında gerekli gördüğü takdirde , sigortalının

sağlık durumunun tespiti için hekim görüşünün alınmasını isteyebilir. Bahse konu işleme ilişkin masraflar Ankara Sigorta tarafından karşılanır.

Ancak sigortalı adayının kabul formunda eksik ve/veya yanlış beyan vermesi ve bu hastalığın ön tetkik sırasında ortaya çıkması sonucunda, bu

hastalık kapsam dışı bırakıldığı için sigortalı adayının sigortalanmaktan vazgeçmesi halinde, ön tetkik bedeli sigortalı adayı tarafından ödenecektir.
Bu nedenle sigortalı adayının ödediği veya kredi kartından çekilen peşinat tutarından ön tetkik bedeli düşülecek, peşinatın geri kalanı sigortalı
İŞBU POLİÇE

16 / 22 'DEN İBARETTİR.

NAA5ADgANgAyADgAOQA / 06/01/2022 / 21:14

Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler V.D.
Vergi No
: 0690039706
Ticaret Sicil No: 22083
Mersis No
: 9589169656164926

Sigorta Tahkim Komisyon üyesidir.

LÜTFEN POLİÇENİZİ OKUYUNUZ

SAĞLIK DOSTU SİGORTA POLİÇESİ

adayına iade edilecektir.

22. Sigorta Şirketi, mevcut poliçenin yenileme dönemi sırasında poliçedeki her bir sigortalı için son yılın ödenen hasar /prim oranının

değerlendirilmesi sonucu, yeni yıl primlerinde özel şartlarda belirlenen koşul ve oranlarda indirim ve/veya ek prim uygulanabilecektir.
23. Sigorta bitiş tarihinde devam eden yatarak tedaviler 10 günü geçmemek kaydıyla yatarak tedavinin bitimine kadar geçerlidir.
24. Teklifname ve bunu tamamlayıcı belgeler ile bilgilendirme formu, sözleşmenin ayrılmaz birer parçasıdır.
C.TAZMİNAT ÖDEMELERİNİN YAPILMASI

1. Karşılıklı mutabık kalınarak belirlenecek teminat kapsamı ve varsa limitleri, muafiyet ve/veya Sigortalının hasara katılım %'si veya miktarı ( tespit
edilecek para birimleri cinsinden), kişiye özel ek şartlar, istisnalar, bekleme süreleri ve uygulama koşulları adınıza akdedilecek sözleşmede
belirtilecektir.

2. Hak sahipleri, poliçeden doğan haklarını talep edebilmek için, ilgili belgeleri sigortacıya vermekle yükümlüdür. Tazminat ödemelerinde istenen

evraklar, poliçede alınan teminatlara göre oluşacak tazminat taleplerinde farklılık göstermektedir. Lütfen tazminat başvurusu için gereken bilgi ve
belgelere ilişkin listeyi, poliçenin hazırlanmasını müteakip sigortacınızdan isteyiniz.

3. Rizikonun gerçekleşmesi halinde Sağlık Sigortaları Genel ve Özel Şartlarında var olan Standart İstisnalar, Bekleme Süreli Durumlar ve kişiye
özel istisnalar hariç, tazminat ödeme yükümlülüğü sigorta şirketine aittir.

4. Gerekli bilgi ve belgelerin eksiksiz bir şekilde sigortacıya ulaşmasından itibaren azami 15 gün içinde sigortacı tarafından gerekli incelemeler
yapılarak tazminat işlemleri tamamlanacaktır.
5. Sigortacı; Tahkim sistemi üyesidir.

D. SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AÇIK RIZA BEYANI

Şirketimizce düzenlenen poliçeler ve tazminat ödemeleri kapsamında gerek risk ölçümü yapabilmek, gerek tazminat taleplerini değerlendirebilmek
için sigortalının/hak sahibinin sağlığıyla ilgili kişisel verilerinin işlenmesi gereklidir. Ankara Sigorta, mevzuattan ve sigorta sözleşmesinden

kaynaklanan hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek; kendisinin, sigortalı ile hak sahiplerinin haklarını kullanabilmelerini ve meşru menfaatlerini

korumalarını teminen sigortalının/hak sahibinin sağlığıyla ilgili kişisel verilerini elde etmek, değerlendirmek, iş ortakları ve hizmet aldığı 3. şahıslarla
paylaşmak, kanunların izin verdiği süre boyunca saklamak zorundadır. Sağlık bilgileri, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun amir hükümleri ile

ANKARA Sigorta'nın Veri Koruma Politikasına uygun olarak sigortacılık faaliyetlerimizi yerine getirmek üzere işlenmektedir. Bu konuda tarafınıza
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 10. maddesi uyarınca bilgilendirmede ve aydınlatmada bulunulmuştur. Sigorta sözleşmesiyle üstlenilen

yükümlülükleri yerine getirebilmek için kişisel verileriniz iş ortaklarımıza, sözleşmeli avukatlarımıza ya da hizmet alınan firmalara aktarabilmektedir.
İş ortaklarımız, sözleşmeli avukatlarımız ve hizmet sağlayan firmalar, sözleşmesel yükümlülükleri çerçevesinde bu bilgileri gizli tutmak ve başka

herhangi amaçla kullanmamakla yükümlüdür. Sağlıkla ilgili kişisel veriler, poliçe yapılması aşamasında sigortalı adayının sağlık durumu konusunda
uzman görüşü veren kişi ve kuruluşlarla paylaşılmaktadır. Tazminat başvurularında ise, yurt içinde ya da yurt dışında yapılacak sağlık işlemini

inceleyerek onay veren provizyon hizmet kuruluşlarıyla, özürlülük ve çalışma gücü kaybı seviyelerini içeren raporları değerlendiren ya da belirleyen

kuruluşlarla, sağlık konusunda asistans hizmeti veren kuruluşlarla, vefat ve maluliyet söz konusu ise aktüeryal hesaplama yapmak üzere aktüerlerle
paylaşılmaktadır. ANKARA Sigorta kişisel verilerinizin işlenmesi süreçlerinde, verilerinizin gerek güvenli bir şekilde saklanması gerek hukuka aykırı
olarak kullanılmasını önlemek için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlayan tedbirleri almaktadır.

Yukarıda belirtilen sebeplerle ANKARA Sigorta tarafından bahsi geçen kapsamda şahsıma ve bağımlılarıma ait kişisel verilerimizin nasıl işleneceği
konusunda tamamen bilgilendirilmiş olarak:

• Güncel ve geçmiş sağlık verilerim ile ilgili her türlü bilgi ve belgenin kamu veya özel tüm sağlık hizmeti sunucularından elde edilmesine,

• Bu bilgi ve belgelerin ANKARA Sigorta veri kayıt sistemlerine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü süre
boyunca saklanmasına,

• Sigorta sözleşmesinin gereklerinin yerine getirileceği her aşamada, reasürans ve rücu işlemleri de dahil olmak üzere her işlemde kullanılmasına,
• Risk kabul ve tazminat değerlendirmelerinin yapılması amacıyla ANKARA Sigorta'nın hizmet aldığı firmalara aktarılmasına;
İŞBU POLİÇE
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• Mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklere istinaden Hazine Müsteşarlığı, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi, MASAK gibi her türlü düzenleyici ve
denetleyici kamu kurum ve kuruluşları ile yargı mercilerine aktarılmasına, özgür irademle izin verdiğimi kabul ve beyan ediyorum.

Kişisel verilerimin işlenmesi ile ilgili olarak her zaman veri sorumlusu olan ANKARA Sigorta'dan bilgi alma, verilerin işlenme amacına uygun olarak
işlenip işlenmediğini öğrenme, eksik/yanlış işlenme durumunda düzeltme talep etme, verileri güncelleme, verilerin tamamen ya da kısmen
silinmesini talep etme ve vermiş olduğum onayı tamamen veya kısmen geri alma hakkımın olduğunu bildiğimi kabul ve beyan ederim.
E. ŞİKAYET VE BİLGİ TALEPLERİ:

1. Sigortaya ilişkin her türlü bilgi talepleri ve şikâyetler için aşağıda yazılı adres ve telefonlara başvuruda bulunulabilir. Sigorta şirketi başvurunun
kendisine ulaşmasından itibaren 15 gün içinde talepleri cevaplandırmak zorundadır.
2. Poliçenizin veya ret mektubunuzun başvuru tarihinizden itibaren 30 içinde tarafınıza ulaşmaması durumunda 0216 0216 665 85 00 telefon
numarasından Sağlık Sigortaları Departmanımıza ulaşabilirsiniz. Adresi: Kozyatağı Mh. Sarı kanarya Sk.K:2 plaza No:14 K:8 Kadıköy/İstanbul Tel:
0216 665 85 00 / 8559 Faks: 0212 310 46 46

F.SAĞLIK BEYANI

1.VÜCUDUNUZDA DOĞUMSAL-KALITSAL VEYA SONRADAN EDİNİLMİŞ HASTALIK YA DA DEFORMİTE(ŞEKİL
BOZUKLUĞU,ENGEL) VAR MI?
2. SÜREKLİ OLARAK KULLANDIĞINIZ İLAÇ VAR MI? HASTALIK TANISI VE İLAÇ İSİMLERİ NELERDİR?
3. ŞU AN PLANLANAN,UYGULANAN BİR TEDAVİ YA DA AMELİYAT PLANI VAR MI?
4 .KANSER,TÜMÖR,KİST,NODÜL VB. HASTALIKLAR İÇİN
TEDAVİ,AMELİYAT,TRANSPLANTASYON,KEMOTERAPİ,RADYOTERAPİ,FİZİK TEDAVİ,DİYALİZ,ESWL VB. İŞLEMLERİ YAPILDI
VEYA ÖNERİLDİ Mİ?
5. BUGÜNE KADAR YAPILAN GÖRÜNTÜLEME,ENDOSKOPİ,LABORATUAR,BİOPSİ-PATOLOJİ TETKİKLERİNDE NORMAL DIŞI
DURUM SAPTANDI MI?
6. AIDS, HIV
7. KALP VE DAMAR SİSTEMİ HASTALIKLAR VAR MI? STENT, BY-PASS,PİL(PACE MAKER) VB. TEDAVİ YAPILDI VEYA ÖNERİLDİ
Mİ?
8. HİPERTANSİYON, HİPERLİPİDEMİ
9. DİABETES MELLİTUS(ŞEKER HASTALIĞI TİP1/TİP2)
10. HEPATİT/SARILIK,SİROZ VE KARACİĞER HASTALIKLARI
11. PANKREAS HASTALIKLARI VE DALAK HASTALIKLARI
12. BÖBREK,İDRAR YOLU ÜRİNER SİSTEM HASTALIKLARI(BÖBREK YETMEZLİĞİ,TEK BÖBREKLİLİK,TAŞ VB)
13. NÖROLOJİ/SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI(EPİLEPSİ,MULTİPLE SKLEROZ,PARKİNSON VB)
14 .FELÇ(İNME),SEREBRAL BEYİN DAMAR HASTALIKLARI(BEYİN KANAMASI)
15 .PSİKİYATRİK HASTALIKLAR
16. KAN VE KEMİK İLİĞİ HASTALIKLARI,PIHTILAŞMA BOZUKLUKLARI

17. AKCİĞER VE SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI(KOAH,ASTIM VB)
18. KEMİK,KAS,EKLEM,LENF BEZİ,BAĞ DOKUSU HASTALIKLARI
19. ROMATİZMAL HASTALIKLAR(ANKİLOZAN SPONDİLİT,SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUM VB)
20. BOYUN,SIRT,BEL OMUR VE DİSK HASTALIKLARI,OMURGA EĞRİLİKLERİ(VERTEBRAL,İNTERVERTEBRAL HAST.)

21. SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI(GASTRİT,ÜLSERATİF KOLİT,CROHN VB)
22. ANOREKTAL HASTALIKLARI(HEMOROİD,ANAL FİSSÜR VB)
23. GUATR/TİROİD BEZİ HASTALIKLARI
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24. HİPOFİZ BEZİ, BÖBREKÜSTÜ BEZİ HASTALIKLARI (PROLAKTİNOMA,CUSHİNG VB)
25. JİNEKOLOJİK/RAHİM/YUMURTALIK HASTALIKLARI
26. PROSTAT,VARİKOSEL,HİDROSEL VB HASTALIKLAR
27. VARİS VE PERİFERİK VENÖZ DAMAR HASTALIKLARI
28 .ZEKA BOZUKLUKLARI/MENTAL RETARDASYON
29. MEME HASTALIKLARI

HAYIR

31 .BADEMCİK,SİNÜS,KONKA HASTALIKLARI VE SEPTUM DEVİASYONU

HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR
HAYIR

30. CİLT VE ALLERJİK DERİ HASTALIKLARI(SEDEF/PSÖRİAZİS,GUT VB)

32. GÖZ VE KULAK HASTALIKLARI(GÖRME KAYBI VE İŞİTME KUSURU VB)
33. GENETİK HASTALIKLAR(DOWN SENDROMU,KLİNEFELTER SENDROMU,KROMOZOMAL ANOMALİLER VB)
34. VÜCUDUNUZUN HERHANGİ BİR YERİNDE PROTEZ/PLATİN/VİDA VAR MIDIR?
35. ŞU AN HAMİLE MİSİNİZ? EVET İSE KAÇ AYLIK?
36. ASKERLİK GÖREVİNİZE MANİ YA DA HERHANGİ BİR ENGEL/ÖZÜR DURUMUNUZ VAR MIDIR?
37. SİGARA KULLANIYOR MUSUNUZ? GÜNDE KAÇ ADET VE NE KADAR ZAMANDIR?
38. ALKOL KULLANIYOR MUSUNUZ? HAFTADA KAÇ KADEH VE NE KADAR SÜREDİR?
39. TEHLİKELİ VE PROFESYONEL BİR SPOR DALI İLE UĞRAŞIYOR MUSUNUZ? (DALMA,PİLOTLUK,DÖVÜŞ SPORLARI,ARABA VE
MOTORSİKLET YARIŞLARI VB)
40. DAHA ÖNCE HERHANGİ BİR SİGORTA ŞİRKETİNDEN ONAYLANAN POLİÇE YA DA RED OLAN BAŞVURUNUZ VAR MI? HANGİ
SİGORTA ŞİRKETİ VE HANGİ YILLAR? İSTİSNA/MUAFİYET VE EK PRİM UYGULANAN HASTALIK VAR MIDIR? NEDEN?
SORU AÇIKLAMALARI :

HAYIR
HAYIR
HAYIR

HAYIR
HAYIR
HAYIR

G.SAĞLIK BEYANI VE TAAHHÜTNAME
1.
Yukarıdaki sorulara vermiş olduğum cevapların tam ve doğru olduğunu , beyan yükümlülüğü çerçevesinde bildirilmesi gereken başkaca bir
hususu gizlemediğimi , yanlış ve eksik beyanda bulunmadığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.
2.
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi' nin beyanıma dayanarak poliçe tanzim tarihi öncesi ve sonrası oluşan rahatsızlıklar için yeniden
değerlendirme yapabileceğini, buna bağlı olarak poliçede değişiklik yapma (istisna/muafiyet vb.) ve poliçeden tümden cayma hakkının saklı olduğunu
kabul, beyan ve taahhüt ederim.İstisna tutulan rahatsızlıklardan kaynaklanacak tazminat taleplerinin başvuru tarihinden itibaren teminat dışı
bırakılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederim.
3.
Yukarıdaki yanıtların ve bildirimlerin dışında başka sorular ve formlarda verilen cevapların ve tanzim edilecek poliçenin teklif edilen sözleşmeye
temel oluşturacağını, bu teklif ile oluşacak sigorta sözleşmesinin özel şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartlarını kabul ettiğimi, sigorta ettiren ve/veya
sigortalı olarak kendim ve/veya diğer sigortalılar hakkında bilgi sahibi olan hekimler, sağlık kuruluşları, sigorta şirketi ya da diğer kişi ve kuruluşlardan
sağlık durumu ile ilgili her türlü kayıtları istemek, incelemek üzere Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketine yetki verdiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.
4.
Tarafımca bildirilecek banka hesabı numarasına ödeme yapılması halinde, Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi tamamen ibra edilmiş olacaktır.
5.
Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Sağlık Dostu Poliçesinin özel ve genel şartlarını okuduğumu, varsa itirazımı poliçe başlangıç tarihinden
itibaren en geç 30 gün içinde bildireceğimi aksi takdirde poliçenin tüm özel ve genel şartlarını kabul , beyan ve taahhüt ederim.
Ben aşağıdaki imza sahibi; 22 sayfadan oluşan bu başvuru ve bilgilendirme formunda belirtilen
sigorta şartlarını okuduğumu, anladığımı ve kabul ederek doldurduğumu beyan ederim.
Tarih, Sigorta Ettirenin
Adı-soyadı imzası
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KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İZİN FORMU
1. Genel Bilgi Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi ("Ankara Sigorta") ile paylaştığınız kişisel verilerinizin korunması ve işlenmesi 6698 sayılı Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında gerçekleşecektir. Sigorta sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler
çerçevesinde kişisel verileriniz işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İzin Formu'nda belirtildiği ve şekilde işlenecektir.

2. Tanımlar

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza

Anonim Hale Getirme : Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle
ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesi
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi

Kişisel Veri Sahibi :KVK Kanunu'nda "ilgili kişi" olarak addedilen, kişisel verisi işlenen gerçek kişi

Kişisel Verilerin İşlenmesi :Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik
olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması,
devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu : Ankara Sigorta bünyesinde kişisel verileri işlenen kişisel veri
KVK Kanunu : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KVK Kurulu : Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya
da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri
3.Kişisel verileriniz nasıl toplanır ?

Kişisel verileriniz; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, KVK Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak;
- Sizlerin beyanlarınıza istinaden veya,

-Genel Müdürlük çalışanları, acenteler, Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında destek hizmet sağlayıcıları, T.C. İçişleri
Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan Kimlik Paylaşımı Sistemi ("KPS"), sigorta faaliyetlerinin yürütülmesine
yardımcı eksper, tedarikçi, servis ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM") gibi kamu tüzel kişileri aracılığıyla
sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir.

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin tarafıma ait kişisel verileri yukarıda açıklanan yollarla toplanmasına ve işlemesine izin veriyorum. ( )
4. Kişisel verileriniz hangi amaçlarla işlenir?

Kişisel Verileriniz;

- Başvuru talebinizin değerlendirilmesi,

- İşleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi,

- Sigorta sözleşmenizin ifası kapsamında Sigortacılık Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik'i kapsamındaki destek hizmet sağlayıcılarımıza iletilmesi,
- Sigorta tazminatınızın ödenmesi,
- Sigorta sözleşmesinin ifası kapsamında yol yardım hizmetleri gibi asistans hizmetlerinin sağlanması,
İŞBU POLİÇE
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- İlgili mevzuat gereği idari makamlarca öngörülen bilgilerin saklanması, raporlanması ve bilgilendirme gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve
sigortacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin, yukarıda açıklandığı üzere, ilgili mevzuat ve sigorta sözleşmesi kapsamındaki süreçler dahilinde
kişisel verilerimin ilgili kişiler ile kurum ve kuruluşlara aktarmasına izin veriyorum. ( )
5.Kişisel verileriniz kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılır?

Kişisel verileriniz aşağıda belirtilen kişi gruplarına belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilir:

- Sigortacılık faaliyetlerinin görülmesi doğrultusunda yardımcı ve tamamlayıcı nitelikte hizmet alınması amacıyla Sigortacılık Destek Hizmetleri
Hakkında Yönetmelik'i kapsamındaki destek hizmet sağlayıcıları,

- İlgili mevzuata uygun olarak riskin gerçekleşmesi halinde kayıp ve zarara ilişkin incelemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla sigorta eksperleri ve
sözleşmeli araştırmacılar,

- İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi çerçevesinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili özel
hukuk kişileri,
- Ankara Sigorta nam ve hesabına sigorta sözleşmelerine aracılık eden acenteler,

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1403. maddesine istinaden sigorta faaliyetlerinden doğan riskin devredilmiş olması dolayısıyla hizmet aldığımız
ve/veya işbirliği yaptığımız yurtiçi ve yurtdışı reasürörler,
- Şirket faaliyetlerinin gerektirmesi halinde Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin ortak teşebbüsleri, hissedarları ve tüm bunların bağlı kuruluşları,

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin, yukarıda açıklandığı üzere, ilgili mevzuat ve sigorta sözleşmesi kapsamındaki süreçler dahilinde
kişisel verilerimi ilgili kişiler ile yurt içinde ve yurtdışında bulunan kurum ve kuruluşlar ile Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi'nin ortak
teşebbüsleri, hissedarları ve tüm bunların bağlı kuruluşlarına aktarmasına izin veriyorum. ( )
6.Kişisel verileriniz sigorta sözleşmesinin kurulmaması halinde işlenebilir mi?

Sigorta sözleşmesinin kurulması görüşmelerinde tarafınızdan alınan kişisel verileriniz sigorta başvurunuzun olumsuz sonuçlanması ve sigorta
sözleşmesinin kurulmaması halinde dahi işlenebilecektir.

Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi ile aramızda bir sigorta sözleşmesi kurulmasa dahi kişisel verilerimin ilgili mevzuatta belirtilen süre ile
sınırlı olarak işlemesine izin veriyorum. ( )
7.Kişisel verilerinizin işlenmesi dolayısıyla sahip olduğunuz haklarınız nelerdir?

KVK Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda Ankara Sigorta'ya başvurabilirsiniz:
-Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

-Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,

-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin
aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini
isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz
etme,

-Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme. KVK Kanunu'nun 13. Maddesi
gereğince, bu haklarınıza ilişkin taleplerinizi Ankara Sigorta'ya yazılı olarak veya KVK Kurulu'nun belirleyeceği diğer yöntemlerle iletebilirsiniz. Bu
kapsamda yapacağınız talepler için kullanabileceğiniz Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu'na www.ankarasigorta.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
Kişisel Veri Sahibi'nin:
Adı Soyadı:
Tarih:
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Vergi Dairesi : Büyük Mükellefler V.D.
Vergi No
: 0690039706
Ticaret Sicil No: 22083
Mersis No
: 9589169656164926

Sigorta Tahkim Komisyon üyesidir.

LÜTFEN POLİÇENİZİ OKUYUNUZ

SAĞLIK DOSTU SİGORTA POLİÇESİ

İmza:
ENKİ SİGORTA -
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