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SAĞLIK SİGORTASI 

Değerli Üyelerimiz , 

Temmuz 2019 tarihinden itibaren siz değerli Seyahat Acentelerimizin yöneticileri ve 

personellerine özel fiyatlar ile sağlık sigortası hizmeti vermeye başlamış bulunmaktayız. 

Özel Sağlık Sigortası ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünlerine ayrıcalıklı fiyatlar ile sahip 

olabilmek için taleplerinizi turser@tursersigorta.com.tr adresine iletmeniz yeterli olacaktır.  

Saygılarımızla, 

TURSAV SERVİS SİG. ACENTELİĞİ LTD. ŞTİ. 

 

 

Not : Her iki teminata ait detayları ekte görebilirsiniz 

 

Özel Sağlık Sigortası Avantajlarımız; 

mailto:turser@tursersigorta.com.tr


Özel sağlık sigortaların ’da Yatarak Tedaviler ve Ayakta Tedaviler olmak üzere iki teminat 

grubundan oluşmaktadır.  

• YATARAK TEDAVİLER ; Sigortalının tüm cerrahi yatış (ameliyat vb.) işlemleri , 

ameliyatsız tedavileri (nörolojik yatışlar, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz vb.) ve ACİL 

Durumları kapsar.  

• AYAKTA TEDAVİLER ; Bu teminat ilk aşama sağlık hizmetleri olarak da nitelendirilen 

gündelik doktor muayeneleri, tahlil/tetkikler, rontgen, ileri tanı (MR, Tomografi vb.) ve 

fizik tedavi hizmetlerini kapsar.  

Ayakta tedavilerde kişi başı yıllık 3.000 TL. lik limit bulunmaktadır.  

Yapılan işlemler bu limit dahilinde değerlendirilir. 

Her iki teminata ait detayları ekte görebilirsiniz. 

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Avantajlarımız; 

Tamamlayıcı sağlık sigortaları Yatarak Tedaviler ve Ayakta Tedaviler olmak üzere iki teminat 

grubundan oluşmaktadır.  

• YATARAK TEDAVİLER ; Sigortalının tüm cerrahi yatış (ameliyat vb.) işlemleri , 

ameliyatsız tedavileri (nörolojik yatışlar, kemoterapi, radyoterapi, diyaliz vb.) ve ACİL 

Durumları kapsar. Bu işlemler için her hangi bir üst limit olmamakla beraber 

sigortalılarda katılım payı ödemezler. 

• AYAKTA TEDAVİLER ; Bu teminat ilk aşama sağlık hizmetleri olarak da nitelendirilen 

gündelik doktor muayeneleri, tahlil/tetkikler, rontgen, ileri tanı (MR, Tomografi vb.) ve 

fizik tedavi hizmetlerini kapsar.  

Ayakta tedavilerde kişi başı yıllık 8 kullanım hakkı bulunmaktadır.  

Her bir doktor muayenesi ve beraberinde yapılan işlemler (tetkik, tahlil, rontgen, ileri tanı vb.) 

1 kullanım olarak değerlendirilir.  

Örn: Karın ağrısı şikayeti ile doktora giden bir kişiye yapılan kan tetkikleri, idrar tetkikleri, 

ultrason, MR işlemleri sadece 1 kullanım olarak değerlendirilir. Sigortalı aynı şikayet ile başka 

bir hekime giderse 2. kullanım olarak işlem görür. Sağlık kurluşunun yapmış olduğu kontrol 

muayeneleri limitinizden düşmez. 


