
Anlaşmasız Kurum Tazminat Ödeme süreçleri aşağıda belirtilmiştir 
 

Sigortalılarımızın anlaşmalı olmayan sağlık kuruluşlarında kendileri tarafından 
ödenen tedavi giderlerine ait faturalar sağlık sigortası poliçelerinden tazmin edilmek 
üzere Şirketimize ulaştırılır. 

  

Tazminatın değerlendirilebilmesi için fatura ekine gereken evrak eklenmelidir.   

Tazminat talepleri poliçe özel ve genel şartlarına göre değerlendirilir.   

Tazminat ödemeleri sağlık sigortası sözleşmesinde taahüt edilen ödeme süresi 
sonunda sigortalılarımızın banka hesap numarasına ödenir veya gerekli olan hallerde 
eksik evrak/ bilgi talebinde bulunulur. 

  

Eksik evrak/bilgi taleplerinde fatura Şirketimizde 10 iş günü bekletilir.Bu süre içinde 
evrak temin edilemez ise fatura ve ekleri mektup ekinde iade edilir. 

  

Poliçe şartları gereği ödenmeyen tedavi giderlerine ait faturalar  mektup 
ekinde  iade edilir. 

  

 
 
 

Tazminat talebinin değerlendirilebilmesi için gereken evraklar aşağıda belirtilmiştir. 

Eksiksiz doldurulmuş Tazminat Talep Formu (Tazminat Talep Formunun ilgili bölümlerinin sigortalı ve tedaviyi uygulayan doktor tarafından 
doldurulmuş ve imzalanmış olması gerekmektedir.) 

Rahatsızlığın teşhisine ilişkin tetkiklerin sonuçları, 

Tüm giderlerin fatura asılları ve fatura dökümleri, 

Yatışlı tedavilerde Tazminat Talep Formu ile birlikte operasyon raporu ve hasta çıkış epikrizi, 

Tedavi gerektiren durumun trafik  kazası sonucu meydana gelmesi halinde, alkol raporu, adli rapor ve trafik kazası raporu; trafik kazası dışında 
bir kaza olması durumunda  ise alkol raporu, adli rapor ve  sigortalı beyanı, 

Reçetenin aslı, ilaç kupürleri ve eczaneden alınan kasa fişi veya fatura (ilaç kupürlerinin reçeteye yapıştırılarak gönderilmesi), 

Sinüzit ameliyatlarından önce sigortalıya ait paranazal sinüs tomografisinin aslı, 

Fizik tedavilerde, tedaviyi gerektiren görüntüleme sonuçları (MR, tomografi, ultrason..vb.) ve ayrıntılı doktor raporu (fizik tedavinin kaç seans 
uygulandığı ve yapılan fizik tedavinin ayrıntılı dökümü), 

Kemoterapi tedavi şeması, 

Yurtdışında yapılan tedavilere ait, yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte rapor ve tetkiklerin Türkçe tercümeleri, ödemenin yapıldığına dair belge 
(kredi kartı ekstresi veya kredi kartı slibi, havale dekontu)  

Diş tedavi teminatı olan kurumsal poliçe sahibi sigortalılarımız için diş tedavi şeması, 

Gözlük teminatı olan kurumsal poliçe sahibi sigortalılarımız için gözlük reçetesi ve gözlük garanti belgesi. 

Yurtdışında yapılan tedavilere ait, yukarıda belirtilen evraklar ile birlikte rapor ve tetkiklerin Türkçe tercümeleri, ödemenin yapıldığına dair belge 
(kredi kartı ekstresi veya kredi kartı slibi, havale dekontu)  

Yukarıda sayılanların haricinde tazminatın özelliğinde göre ekstra evrak talep edilebilir. 

 
 


