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0850 744 0 744
GENEL MÜDÜRLÜK

0850 744 0 745
bilgi@anadolusigorta.com.tr

İstanbul Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 753

bolge11@anadolusigorta.com.tr

Kadıköy Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 754

bolge12@anadolusigorta.com.tr

Akdeniz Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 752

bolge08@anadolusigorta.com.tr

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 747

bolge03@anadolusigorta.com.tr

Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 750

bolge06@anadolusigorta.com.tr

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 746

bolge02@anadolusigorta.com.tr

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 749

bolge05@anadolusigorta.com.tr

Karadeniz Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 751

bolge07@anadolusigorta.com.tr

Marmara Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 748

bolge04@anadolusigorta.com.tr

Kıbrıs Şubesi
(392) 227 95 95 /         (392) 227 95 96

bolge50@anadolusigorta.com.tr

Genel Müdürlük ve
Bölge Müdürlüklerimize

tek numaradan ulaşabilirsiniz.
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Sağlık, şansa
bırakılmayacak kadar
ciddi bir konudur. 
Siz de Anadolu Sigorta’dan
Sağlık Sigortası yaptırın,
yaşayabileceğiniz
sağlık sorunları sizi
maddi ve manevi olarak
zor durumda bırakmasın.
Sağlığınız Anadolu Sigorta
güvencesi altında olsun.

NEDEN ANADOLU SİGORTA SAĞLIK SİGORTASI?

Onların Anadolu Sigorta’dan Sağlık Sigortası poliçeleri
vardı ve biz onların yanındaydık...
•  1.580,00 TL tutarında prim ödeyerek poliçe satın alan sigortalımız 
ciddi bir hastalığa yakalandı ve şirketimiz sağlık giderleri için 
550.800,00 TL ödedi. Sonraki yıl sigortalımız poliçesini yıllık
2.148,00 TL prim ödeyerek yeniledi.

•  Sağlık sigortası poliçesi satın aldığı ilk yıl içinde kolon
kanseri rahatsızlığına yakalanan bir sigortalımız için şirketimiz
880.977,00 TL ödedi.

•  Hipofiz bezi tümörü rahatsızlığı olan bir sigortalımızın tedavi
giderleri için şirketimiz 834.882,00 TL ödedi. 
 

Siz de Anadolu Sigorta’dan Sağlık Sigortası yaptırın, herhangi bir
sağlık sorununda zor durumda kalmayın.

Unutmayın! 

Hiç kimse Sağlık Sigortası yaptırmayacak kadar zengin değildir.

• Kanser, kalp, hipertansiyon ve şeker hastalıklarının tedavi giderlerini, sigorta 
başlangıç tarihinden sonra, ortaya çıkar çıkmaz bekleme süresi olmadan 
karşılıyoruz. Bir sonraki sene çok yüksek tutarda tazminat ödeyeceğimizi 
bilmemize rağmen, sigortalılarımızın poliçelerini çok uygun primlerle yeniliyoruz.

• Sigortalılık dönemi içinde ortaya çıkmış bir hastalığın, tedavisi devam ederken 
mevcut poliçenin vadesi sona ererse; tedavisi devam eden hastalık için muafiyet 
koymadan, mevcut hastalığı kapsam dışı bırakmadan sorunsuz olarak poliçenin 
yenileme işlemini gerçekleştiriyoruz, devam eden tedavi giderlerini poliçe 
kapsamı dahilinde karşılıyoruz.

• Türkiye’de bir ilk olarak, Anadolu Sigorta ile tahlilden MR’a tüm laboratuvar ve 
görüntüleme işlemleri bedava. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok 
ilimizde bulunan sigortalılarımıza özel, Anadolu Sigorta sağlık sigortası poliçesi ile 
anlaşmalı bir kuruluşumuzda yaptırılan tüm işlemlerin, %20 katkı payı da dahil 
olmak üzere, tamamını Anadolu Sigorta karşılıyor. Bu ayrıcalıklı hizmet 
kapsamında sigortalılarımızı, İstanbul il sınırı içerisinde nerede olurlarsa olsunlar, 
bulundukları yerden özel araçla aldırıyor, işlemleri bittikten sonra, yine istedikleri 
yere özel araçla bıraktırıyoruz.

• Türkiye genelinde 67 ile yayılmış, 3000’den fazla sağlık kurumundan oluşan, 
yaygın anlaşmalı sağlık kurum ağına sahibiz.

• Türkiye’de ilk olarak, bireysel sağlık sigortası kapsamında, kuvöz giderlerini 
yüksek bir limit vererek karşılıyoruz.

• Bireysel sağlık sigortası kapsamında doğum teminatlı bir poliçeye sahip olan ve 
doğum teminatına hak kazanmış sigortalılarımızın çocuklarının doğuştan gelen 
hastalıklarına ait giderlerini poliçe kapsamında ödüyoruz.

• Şirketimizde kesintisiz en az 4 sene bireysel sağlık sigortası olan 
sigortalılarımızın, doğuştan gelen hastalıklarına ait giderlerini karşılıyoruz.

• 18 yaşın altındaki çocukları tek başlarına sigortalayabiliyoruz.

• Poliçelerinde yatışsız tedavi teminatı olan sigortalılarımıza belirlemiş 
olduğumuz anlaşmalı kuruluşlarımızda yılda bir kez check-up yaptırma fırsatı 
sağlıyoruz.

• Yatışsız tedavi teminatlarına sahip olan 0-6 yaş arasındaki çocuk 
sigortalılarımızın, rutin doktor muayeneleri ve tüm koruyucu aşı giderlerini 
karşılıyoruz.

• Yatışsız tedavi teminatlarına sahip kadın sigortalılarımızın kontrol amaçlı 
jinekolojik muayene ve smear test giderlerini yılda bir kez karşılıyoruz.

• 40 ve üstü yaşlardaki kadın sigortalılarımızın mamografi ve meme 
ultrasonografisi ile 40 ve üstü yaşlardaki erkek sigortalılarımızın Prostat Specific 
Antijen (PSA) tetkiklerine ait giderlerini, yüzde 100 oranında karşılıyoruz.

• Yatışsız tedavi teminatlarına sahip olan 50 ve üstü tüm sigortalılarımızın kontrol 
amaçlı yaptırdıkları kolonoskopi tetkikine ait giderlerini, yüzde 100 oranında 
karşılıyoruz.

• Yurtdışı tedavi teminatı olan ürünlerimizde, yurtdışında yapılan tedavilerde, ilgili 
rahatsızlığın Türkiye’de tedavisi olup olmadığına bakmadan, poliçede belirtilen 
yüksek limitler ve ödeme oranları dahilinde sigortalılarımızın sağlık giderlerini 
karşılıyoruz.
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