
 

NEDEN ANADOLU SİGORTA 

BİREYSEL SAĞLIK SİGORTASI?

• İlk tanısı sigorta başlangıç tarihinden sonra koyulan, kanser, kalp, 
hipertansiyon ve şeker hastalıklarının tedavi giderlerini, ortaya çıkar 
çıkmaz bekleme süresi olmadan karşılıyoruz.

• 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 poliçenin 
yenileme işlemini gerçekleştiriyoruz, devam eden tedavi giderlerini poliçe 
kapsamı dahilinde karşılıyoruz.

• Bireysel Sağlık poliçesindeki doğum teminatından yararlanan sigortalı 
anneler, doğumdan itibaren 30 gün içerisinde şirketimize başvurarak 
yeni doğan bebeklerini “Anadolu Sigorta Bebeği” olarak poliçelerinin 
kapsamına dahil edebilirler. Anadolu Sigorta Bebeklerinin doğuştan gelen 
hastalıkları ve kuvöz giderleri poliçe kapsamında karşılanır.

• 18 yaşın altındaki çocukları tek başlarına sigortalayabiliyoruz. Üstelik 
18 yaş altındaki sigortalılarımız Ömür Boyu Yenileme Garantisi ile 
sigortalanır.

•  Sigortalılarımızın hastanelerde yatarak gördükleri tedaviler için oda 
yatışlarına ait gün sınırlaması uygulamıyoruz. Yoğun bakım için ise her 
vaka başına 90 gün süre veriyoruz.

• 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, yılda bir kez yüzde 100 
oranında karşılıyoruz.

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

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

Siz de Anadolu Sigorta’dan
Bireysel Sağlık Sigortası 
yaptırın, yaşayabileceğiniz
sağlık sorunları sizi
maddi ve manevi olarak
zor durumda bırakmasın.
Sağlığınız Anadolu Sigorta
güvencesi altında olsun.

Deprem Teminatı
Depremde yaralanma riskine karşı, 
poliçenize uygun bir ek primle 
deprem teminatı ekletin.

Diş Tedavi Paketi
Diş tedavi paketiyle, yılda 1 kez 
ücretsiz diş bakımı yaptırın.

Sağlığım Cepte Kolaylıkları
Sağlığım Cepte uygulamasını 
kullanarak sağlık bilgilerinizi takip 
edebilir, poliçe teminat ve detaylarına 
erişebilir, anlaşmalı kurumların listesine 
ve provizyon onaylarına akıllı 
telefonunuzdan ulaşabilirsiniz.

SAĞLIĞIM 
CEPTE

Bebeklere de Ömür Boyu 
Yenileme Garantisi
Anadolu Sigorta bebekleri doğum 
tarihi itibarıyla Ömür Boyu Yenileme 
Garantisi’ne hak kazanıyor. Üstelik, 
doğuştan gelen hastalıklarına ait sağlık 
giderleri de poliçe kapsamında. 



M
od

el
 N

o:
 S

A 
95

5 
R 

08
/2

02
1

                            GENEL MÜDÜRLÜK
0850 744 0 745

bilgi@anadolusigorta.com.tr

İstanbul Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 753

istanbulbolge@anadolusigorta.com.tr

Kadıköy Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 754

kadikoybolge@anadolusigorta.com.tr

Akdeniz Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 752

akdenizbolge@anadolusigorta.com.tr

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 747

batianadolubolge@anadolusigorta.com.tr

Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 750

ortakaradenizbolge@anadolusigorta.com.tr

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 746

guneyanadolubolge@anadolusigorta.com.tr

İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 749

icanadolubolge@anadolusigorta.com.tr

Karadeniz Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 751

karadenizbolge@anadolusigorta.com.tr

Marmara Bölge Müdürlüğü
0850 744 0 748

marmarabolge@anadolusigorta.com.tr

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

kibrissube@anadolusigorta.com.tr

bireysel


