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HOŞ GELDİN SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI  

ÖZEL ŞARTLARI 
 

 

Sayın Sigortalımız, 
 

Sağlık Sigortası konusunda öncü olan Şirketimiz, seyahatlerinizdeki önemli sağlık sorunlarınızı karşılama olanağını sağlayan 
Hoşgeldin Seyahat Sağlık Sigortasını sizlere sunuyor. 

 
Saygılarımızla, 

 
Demir Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş. 

 

  
ACİL YARDIM MERKEZLERİ 

DEMİR SAĞLIK ve HAYAT SİGORTA Tel (+90 850) 252 04 04 
 

Acil bir durumda 
 

• Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Acil Yardım Merkezi Türkçe konuşulan merkezdir. 

• Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Acil Yardım Merkezi 24 saat hizmet vermekte olup, bu merkezin telefon numaraları 
yukarıda verilmiştir. 

 
Acil Yardım Merkezi’nin size en kısa sürede yardım edebilmesi için: 

 
• Adınızı, soyadınızı, bulunduğunuz yeri ve telefon numaranızı, 

• Sigortalının poliçe numarasını, poliçenin başlangıç bitiş tarihlerini ve mümkünse doktorunun adını, soyadını, 
bulunduğu yerin (hastane, otel) adresini ve telefon numarasını (varsa faks), 

• Sağlık sorununun kısa bir açıklamasını ve beklediğiniz yardımı bildiriniz. 
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Bu kitapçık, Hoş geldin Seyahat Sağlık Sigortası’nın ayrılmaz bir parçasıdır. 
 
 

Yayın Tarihi / Validity Date: 31 / 01 / 2020 
 
 
 

İÇİNDEKİLER 
 

Madde 1- Sigorta Konusu 
Madde 2- Sigorta Tanımları 
Madde 3- Sigorta Teminatları 
Madde 4- Toplam Maksimum Limit 
Madde 5- Sigorta Primi 
Madde 6- Sağlık Giderlerinin Karşılanması 
Madde 7- Sigorta Süresi 
Madde 8- Yaş Sınırı 
Madde 9- İptal ve Poliçenin Devri 
Madde 10- Coğrafi Sınırlar 
Madde 11- Acil Yardım Merkezi’nin Sorumluluğu 
Madde 12- Rücu Hakkı. 
Madde 13- Halefiyet Hakkı 
Madde 14- Sigortalının Vefatı 
Madde 15- Sigorta Süresinin Bitiminden Sonraki Tedaviler 
Madde 16- İstisnalar 
Madde 17- Genel Uygulama 
Madde 18- Tıbbi Nakle İlişkin Uygulama 

 
 
 
 

Bu özel şartlar 31/ 01 / 2020 tarihinden itibaren düzenlenen Hoş geldin Seyahat Sağlık Sigortası poliçeleri için geçerlidir. 
 

MADDE 1 - SİGORTA KONUSU 
Bu sigorta sözleşmesi Demir Sağlık ve Hayat Sigorta A.Ş (Bundan sonra Sigortacı olarak anılacaktır.) ve sigortalı arasında 
akdedilmiştir. İşbu sigorta seyahat esnasında oluşabilecek kaza ve ani rahatsızlıklara ilişkin harcamaları Seyahat Sağlık 
Sigortası Genel Şartları ve Hoş geldin Seyahat Sağlık Sigortası Özel Şartları doğrultusunda ve poliçede belirlenen limit 
dahilinde temin eder. 

 
Bu sigorta, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet eden ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin poliçede 
belirlendiği üzere Türkiye’ye yapacakları seyahatlerini kapsar. 

 
Sigorta teminat kapsamı poliçe üzerindeki bilgiler çerçevesinde belirlenir. Teminatlar poliçede belirtilen kişiler için geçerli olup, 
bunun dışındaki kişiler teminatlardan yararlanamazlar. 

 
Sigortadan yararlanacak kişinin başvuru düzenlendiği sırada kendi ülkesinde bulunması gerekir, aksi takdirde police teminatları 
geçersiz olacaktır. 
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MADDE 2 - SİGORTA TANIMLARI 
SİGORTALI :Sigortacı tarafından tanzim edilen yürürlükteki sigorta poliçesinde adı belirtilmiş ve sigorta kapsamına dahil kişidir. 

 
SİGORTA ETTİREN :Sigortacı ile sigorta sözleşmesine taraf olan ve sigorta primlerinin ödenmesi gibi sigortadan doğan 
yükümlülüklerinin sahibi gerçek veya tüzel kişidir. 

 
BEDENSEL ZARAR / YARALANMA : Sözleşmenin geçerli olduğu coğrafi kapsam dahilinde, hastalık ve rahatsızlık dışında, 
tamamen ve direkt olarak bir araç kazasında ve anlaşma süresi içinde gerçekleşen yaralanma anlamına gelir. 

 
HASTALIK :Sigorta kapsamında olması şartı ile sigorta başlangıç tarihinden sonra ortaya çıkan ani ve beklenmedik 
rahatsızlıklardır. 

 
ÖNCEDEN VAROLAN HASTALIKLAR :Sigorta başlangıç tarihinden önce tedavi, ameliyat ya da tıbbi danışmanlık gerektiren 
ve/veya devamlılık gösteren tüm sağlık konularıdır. 

 
CİDDİ SAĞLIK DURUMLARI :Acil Yardım Merkezi yetkili temsilcileri tarafından acil tıbbi nakil kararının alınmasını 
gerektirecek, insan yaşamını tehlikeye sokan ve sigorta süresi içinde gerçekleşen ani rahatsızlıklar ve kaza sonucu 
yaralanmalardır. 

 
ACİL YARDIM MERKEZİ :Sigorta kapsamında olması şartı ile, sigortalının dünyanın herhangi bir yerinde hastalanması veya 
kaza sonucu yaralanması durumunda, sigortalının tedavisi ile ilgili 24 saat hizmet veren ve telefon numaraları bu Özel Şartlar 
kitapçığında belirtilmiş olan Demir Sağlık ve Hayat Sigorta Acil Yardım Merkezidir. 

 
POLİÇE :Sigortacı tarafından bireyler ve gruplar için tanzim edilen ve Acil Yardım Merkezi’nin gerekli hizmeti sağladığı Seyahat 
Sağlık Sigortası poliçesidir. 

 
MUAFİYET :Tedavi ve Hastane Hizmetleri Teminatı kapsamındaki Otel, kamp vs.. de görevli doktor muayenesi için geçerli 
olmak kaydıyla, sigortalının beher olay için katılması gereken poliçede yazılı harcama tutarıdır. 

 
 

MADDE 3 - SİGORTA TEMİNATLARI 
TIBBİ DANIŞMANLIK :Acil bir durumda en yakın doktor, hastane ve sağlık kurumlarının isimlerinin ve adreslerinin sigortalıya 
iletilmesi. 

 
ACİL TIBBİ NAKİL :Sigortalının tıbbi bakımının sağlanabileceği en yakın hastaneye karayoluyla naklidir. Nakil sırasındaki ilk 
yardım sigorta kapsamındadır. 

 
Gerekli ilk müdahaleden sonra, tedavi eden doktorun ve Demir Sağlık ve Hayat Acil Yardım Merkezi tıbbi yetkilisinin görüşleri 
doğrultusunda sigortalının tarifeli hava yoluyla yurda dönüşünü engelleyen bir durum söz konusu değil ise sigortalı yurduna 
nakledilir. Yurda nakli sonrası, eğer sigortalının tedavisinin devamı gerekiyor ise sigortalı evine yakın bir sağlık kurumuna 
yerleştirilir. 

 
Demir Sağlık ve Hayat Acil Yardım Merkezi yetkilileri sigortalının acil tıbbi naklinin gerekliliğine, nereye ve hangi yolla 
nakledileceğine karar verme hakkına sahiptir. 

 
TIBBİ TEDAVİ TEMİNATI :Sigortalının doktor muayene, ilaç, tahlil-röntgen, hastane-yatak, yemek, hemşire, operatör, 
anestezist, uzman konsültasyon, yoğun bakım, ameliyathane ve sarf edilen malzeme giderlerini Anlaşmalı kurumlarda teminat 
altına alır. 

 
CENAZENİN YURDA NAKLİ : Vefat etmiş sigortalının Demir Sağlık ve Hayat Sigorta yetkililerinin koordinasyonuyla 
cenazesinin hazırlanması ve daimi ikametgah ülkesindeki defin yerine hava veya karayoluyla naklini güvence altına alır. 
Cenaze töreni defin masrafı kapsam dışıdır. Bu teminat üst limiti 2.500 TL dir. 

 
MADDE 4 - TOPLAM MAKSİMUM LİMİT 
Sigorta süresi içinde sigortalıların sağlık harcamaları ile ilgili olarak talep edebilecekleri maksimum tutardır. Hastalık veya kaza 
durumunda, ödenecek giderler toplamı, poliçede her bir teminat için tanımlanan en yüksek limiti geçemez. Poliçede belirlenen 
bu limit poliçede adı geçen her bir sigortalı için geçerlidir. Bu police için Sigorta süresi içinde geçerli olan tüm teminatların 
toplam üst limiti 35.000 TL ile sınırlıdır. 
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MADDE 5 - SİGORTA PRİMİ 
Primlerin hesaplanmasında, poliçenin düzenlendiği tarihteki T.C. Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacaktır. Ancak bu 
sigorta kapsamındaki teminatlar karşılığı alınan primler üçer aylık Amerikan Doları kuru artış oranının en fazla %20 olacağı 
varsayımı baz alınarak hesaplanmış olup, döviz kuru artışlarının bu oranın üzerinde gerçekleşmesi halinde, sağlık sektöründeki 
fiyat artışını ve portföyün yapısını değerlendirerek Sigortacı primlerde ve teminatların kullanımında dikkate alınan kuru 
değiştirme hakkına sahiptir. 

 
MADDE 6 - SAĞLIK GİDERİNİN KARŞILANMASI 
Sigortalı, sigorta başlangıç tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, ani bir hastalık veya kaza karşısında bu Özel Şartlarda 
belirtilen Demir Sağlık ve Hayat Acil Yardım Merkezi ile telefonla irtibata geçecektir. Demir Sağlık ve Hayat Acil Yardım Merkezi, 
sigortalının sağlık konusuna göre gerekli tedaviyle ilgili her türlü hizmeti sağlayacaktır. Sigortalının tedavisinin bitiminde sağlık 
masrafı Demir Sağlık ve Hayat Acil Yardım Merkezi tarafından tedaviyi veren sağlık kurumuna veya doktora tedavi sonrasında 
ödenecektir. Sigortalının Demir Sağlık ve Hayat Acil Yardım Merkezi’ne bilgi vermeksizin aldığı tedaviye ve Anlaşmalı kurum 
ağı dışındaki tedavilere ilişkin giderler bu police kapsamında teminat altına alınmaz. 

 
MADDE 7 - SİGORTA SÜRESİ 
Sigorta, poliçede belirtilen tarihler arasında yürürlükte kalır. Sigortalıya sunulan hizmetler ancak sigorta priminin tamamının 
ödenmesi ile başlar. 

 
Sigortanın süresi Türkiye sınırlarına giriş anında başlar ve ülkemiz sınırlarından çıkıldığı an sona erer. Bu süreler için 
Pasaport üzerindeki giriş çıkış tarihleri dikkate alınır. 

 
Beher seyahat sağlık poliçesi tercih edildiğinde teminat süresi, police bitiş tarihi ile sınırlıdır. Yıllık police tercih edildiğinde 
maksimum teminat süre limiti, yıl içerisinde bir kerede 92 gün , tüm police süresi için ise maksimum 184 gün ile sınırlıdır. 

 
MADDE 8 - YAŞ SINIRI 
Bu sigorta 18-80 yaş sınırları arasındaki kişileri teminat altına alır. 0-17 yaş arasındaki çocuklar ise anne veya babalarının 
sigorta ettiren olması kaydıyla sigortalanabilirler. 70-75 arası sigortalılar poliçe primi üzerinden %50, 76-80 yaş arasındaki 
sigortalılar ise %100 ek prim ile sigortalanırlar. 

 
MADDE 9 - İPTAL VE POLİÇENİN DEVRİ 
Sigortalı seyahatinin gerçekleşmemesi nedeniyle poliçe başlangıç tarihinden önce iptal talebinde bulunursa, primin tamamı 
iade edilir. Poliçe başlangıç tarihinden sonra iptal talebinde bulunması durumunda ise sigortacı sigorta priminin tamamına hak 
kazandığından prim iadesi söz konusu değildir.Poliçe başka bir kişiye devredilemez. 

 
MADDE 10 - COĞRAFİ SINIRLAR 
Sigorta teminatları Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde Anlaşmalı sağlık kurumlarında geçerlidir. 

 
MADDE 11 – DEMİR SAĞLIK ve HAYAT ACİL YARDIM MERKEZİ TEMİNAT İSTİSNASI 
Demir Sağlık ve Hayat Acil Yardım Merkezi grev, harp, işgal, harp mahiyetindeki harekat, isyan, ayaklanma, terör hareketleri, 
nükleer rizikolar ve bunlar gibi zorlayıcı sebepler nedeniyle hizmet veremeyebilir ve bu zorlayıcı sebeplerden doğabilecek 
aksaklıklardan sorumlu tutulamaz. 
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MADDE 12 - RÜCU HAKKI 
Sigortacı, sigorta Özel ve Genel şartlarına aykırı düşen, teminat kapsamı dışında yapılan ödemeleri sigortalıya rücu ederek 
fer’ileri ile birlikte tahsil eder. 

 
MADDE 13 - HALEFİYET HAKKI 
Sigortacı ödediği tedavi masrafı dolayısıyla sorumlu üçüncü kişilere karşı ödediği tutar kadar sigortalının yerine geçer. 

 
MADDE 14 - SİGORTALININ VEFATI 
Sigortalının vefatı halinde sigorta hükümsüz kalır. 

 
MADDE 15 - SİGORTA SÜRESİNİN BİTİMİNDEN SONRAKİ TEDAVİLER 
Poliçede belirtilen sigorta bitiş tarihinden sonra tedavisi devam eden olaylarda, teminat tedavi sonuna kadar devam eder. 
Ancak bu süre hiçbir şekilde sigorta bitiş tarihinden itibaren 7 günü geçemez. 

 
MADDE 16 – İSTİSNALAR 

 
Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarında belirtilmiş olan teminat dışı kalan hallerden başka, aşağıda belirtilen durumlar 
işbu Sigorta Poliçesi teminatlarının dışındadır. 

 
1. Bu poliçe kapsamında talepte bulunan sigortalının hileli ve kasıtlı hareketleri, 
2. Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan, fırtına, meteor düşmesi v.b. doğal afetler sonucu ortaya çıkan 
zararlar, 
3. Harp  veya  harp  niteliğindeki  harekat,   ihtilal,   isyan,   ayaklanma,   ter  örist   aktiviteler ve   bunlardan doğan iç 
kargaşalıklar, 
4. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini 
azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler, 
5. Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal  silah  kullanımı  veya  nükleer,  biyolojik  ve  kimyasal 
maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj, 
6. Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı, 
7. Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, Sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz 
bırakacak hareketlerde bulunması, 
8. Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla 
kullanılması, motorsiklet kullanımı, 
9. Seyahat bitiminde ikametgah iline dönüşü takiben devam eden tedavi harcamaları, 
10. Hiç tedavi edilmemiş olsa dahi, başvuru tarihinde varolan ve/veya sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan tüm 
hastalıklar, kronik zeminde gelişen  akut  hastalık  hecmeleri  ve  komplikasyonlarına  ait  ortaya  çıkan  masraflar  (hastalık 
sonucu ölüm ve bu nedenle cenazenin yurda getirilmesi ve defin masrafları dahil) 
11. Seyahati takip eden 24 saat içinde başlayan grip/soğuk algınlığı gibi kuluçka süresine sahip olan hastalıklar. Seyahatin 
öncesinde kuluçka döneminde başlamış olan rahatsızlıklar, 
12. Tanısı ileri yaşta konulsa dahi doğuştan gelen tüm hastalık ve sakatlıklar (doğumsal  anomaliler,  genetik bozukluklar), 
prematüriteye ait giderler (kuvöz bakımı vs.), motor ve mental gelişim bozukluğu (büyüme ve gelişme geriliği) ile ilgili rutin  
veya spesifik  her  türlü  tetkik  ve  tedavi  gideri  (Örn:  genetik testler,  her  tür  karyotip  araştırması,  hemoglobin  
elektroforezi,  fenilketonüri  testleri,   yenidoğan tiroid testleri, kalça  USG,   inmemiş   ve  retraktil testis, polikistik böbrek, 
veziko üreteral reflü-VUR vb.) 
13. Hamilelik ve komplikasyonları ile ilgili her türlü sağlık harcaması, 
14. Kordon kanı alımı, saklanması ve kordon kanı bankasına ilişkin her türlü gider, 
15. Resmen ilan edilmiş bulunan  salgın  hastalıklar (kolera,  sıtma  vb.);  AIDS  ve  AIDS'e  bağlı  hastalıklar ile ilgili  olan 
her türlü test, tahlil masrafları ve gerekli tedaviler ile, HIV vir üsünün neden olacağı tüm hastalıklar, 
16. Özel hemşire giderleri, 
17. Koltuk  değneği,  tekerlekli  sandalye,  korseler,  ortopedik  ayakkab ı,  tabanlık,  bot,  terlik,  buz   kesesi,  eskar simidi  
ve  her  türlü ortopedik  destekleyici  ile  işitme  cihazı  giderleri  ve  her  türlü yardımcı tıbbi alet ve m alzeme   (uyku apnesi 
cihazı ve kalibrasyonu, holter cihazı vb.), psikososyal nedenlerle kullanılan meme ve penil protez vb. giderleri, 
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18. Gözlük camı, çerçevesi, her türlü kontakt lens giderleri,lens solusyonları 
19. Organ naklinde kan transfüzyonunda;organın kan hücrelerinin  ve  vericinin  masrafları,  ve  organ/dokuya  ait transfer 
giderleri , 
20. Telefon, televizyon, kafeterya, idari hizmet ve paramedikal servis ücretleri gibi tedavi için gerekli olmayan sair 
masraflar, 
21. Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek  hastalık,  yaralanma  veya  ölüm halleri. Her  türlü ruh 
ve sinir hastalıkları  ve  geriatrik  hastalıklar,  psikosomatik  hastalıklara  ait muayene, tetkik, tedavi ve ilaç harcamaları ile 
psikolog ve danışmanlık hizmetleri harcamaları, 
22. Cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili tetkik ve tedaviler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar. 
23. Tüm alternatif tedaviler ve kozmetik amaçlı yapılan her türlü masraf (akupunktur, mesoterapi, magnetoterapi, nöral 
terapi, şiroprakti, anti aging, reiki, ayurveda vb.) 
24. Belli bir hastalığa bağlı  olmayan  inceleme  ve  tedaviler  (tarama  testleri,  aşılama,  kontrol  testleri,  vir al  markerlar, 
portör tetkikleri vb), check-up giderleri ve yıllık  kontrol  mamografileri,  smear ve PSA testleri vb. rutin taramalar. 
25. Anaflaksi durumu hariç alerjik hastalıklar ve bu hastalıklara yönelik tedaviler 
26. Tedavi   kapsamında   fizyoterapi   seanslarının   olması   durumunda,    hasarın    onaylanması  çerçevesinde sadece 
ilk 2 seans karşılanacak olup, takip eden seanslar karşılanmayacaktır. 
27. Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, suç işleyerek kendisine 
vereceği zararlar, alkol zehirlenmesi, alkolizm ve alkol kullan ımı sonucu doğan hastalıklar, yaralanmalar; eroin, morfin  vb. 
gibi uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler kullanılması neticesinde olabilecek her türlü sağlık giderleri, 
28. Sigortalının lisanslı sporcu olarak karşılaşmalara katılması ya da hazırlanması sırasında  ortaya  çıkan  rahatsızlıkların 
tetkik, tedavi ve bakımı, 
29. Profesyonel  sporcuların  meslek  kazaları.  Yalnız,  yapılan  sporlarla  ilgisi olmayan   ani   hastalık   ve   ilgili sporların 
dışında oluşan kazalar teminat altındadır, sürprim uygulanmaz. 
30. Lisanssız veya amatör olarak dahi yapılsa dağcılık, binicilik, rafting, tüplü / serbest dalış, yamaç paraşütü, dövüş 
sporları, motor sporları v.s. gibi tüm tehlikeli spor dalları. 
31. Safari ve benzeri tehlikeli turlar / tehlikeli aktiviteler  (trombolin,lunapark  kazaları,kayak  poliçesi olsun olmasın  kayak 
turizminin yapıldığı  bölgelerde  meydana  gelen  kazalar  nedeniyle  ger  çekleştirilmesi gereken tedavilerde medikal rapor 
içersinde olayın oluş şeklinin yer almadığı tedavi giderleri) 
32. Diş rahatsızlıkları ile ilgili tüm tedavi giderleri 
33. Çocuk bakım ücretleri, çocuk mamaları, çocuk bezleri, biberon ve emzikler vb.) 
34. Vücudun günlük ihtiyacını sağlamak ve/veya genel sağlığı korumak ve desteklemek amacı ile kullanılan, ilaç niteliğinde 
olmayan destekleyici ürünler, bitkisel ilaçlar, gıda takviyeleri WHO onayı almamış tüm ilaç niteliğindeki maddeler, 
35. Doktorlardan ve sağlık kurumlarından kaynaklanan hatalı tedavi ve ameliyat neticesi ortaya çıkan komplikasyonlar 
nedeniyle oluşan giderler, 
36. Sigortalılık öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komlikasyonları 
37. Asistans Firma Medikal Ekibin bilgisi dahilinde olmadan, benzer şikayetler ile birden çok kez hastaneye başvuru 
yapılması 
38. Muntazam sefer yapan (IATA üyesi) bir havayolunda biletli yolcu olmanın dışında, herhangi bir şekilde uçmanın 
doğuracağı tıbbi problem, sakatlık ve bunların gerektirdiği tetkik ve tedaviler, ve diğer masraflar, 
39. Estetik tedavileri, aşılanma, 
40. Sigortalı'nın daimi ikamet ettiği ilde vefatı halinde cenaze nakli ve defin masrafları, 
41. Poliçede belirtilmiş olan teminat süresinin aşıldığı zaman diliminde ortaya çıkan tedavi masrafları, 
42. Teminat sürecinden önce mevcut olan tedavi ve tüm masraflar 
43. Yurtdışında yapılan planlı tedaviler ve ilaçlar 
44. 70 yaş ve üstü kişiler için ani olsun veya olmasın ortaya çıkan her tür türlü hastalığa ait tedavi masrafları 
45. Poliçenin tanzim tarihinde sigortalının İkamet ülke sınırları içerisinde bulunmaması 
46. Yıllık seyahat sigortalarında toplam seyahat süresi olan 92 günün aşılması halinde 92 günden sonra meydana 
gelen tüm tıbbi, nakil ve cenaze nakil masrafları 
47. Ani olsun veya olmasın Asistans  Firmanının  organize  etmediği  kaza  veya  hastalık  tedavisine yönelik tüm 
giderler. 
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HOŞ GELDİN SEYAHAT SAĞLIK SİGORTASI  

ÖZEL ŞARTLARI 
 

 

MADDE 17 - GENEL UYGULAMA 
Acil bir durumda, sigortalı herhangi bir yere başvurmadan önce Demir Sağlık ve Hayat Acil Yardım Merkezini arayarak, 

 
• Adını, soyadını, poliçe numarasını, poliçe başlangıç bitiş tarihini 

• Bulunacağı yerin adresini ve telefon numarasını, 

• Kısa bir şekilde sağlık sorununu ve nasıl bir yardım istediğini bildirir. 
 

MADDE 18 - TIBBİ NAKLE İLİŞKİN UYGULAMA 
 

Sigortalının tıbbi naklini talep etmesi aşağıdaki koşullarda geçerlidir; 
 

1-Demir Sağlık ve Hayat Acil Yardım Merkezinin en kısa sürede konuyla ilgilenebilmesi için, sigortalının veya sigortalı yerine 
Demir Sağlık ve Hayat Acil Yardım Merkezini arayan kişinin; 

 
*Sigortalının bulunduğu sağlık kurumunun adı, adresi ve telefon numarası 
* Tedavi eden doktorun ve varsa aile doktorunun adını, adresini ve telefon numarasını bildirmesi gerekir. 

 
2 Demir Sağlık ve Hayat Acil Yardım Merkezinin tıbbi yetkilisi veya temsilcileri sigortalının durumunu tetkik etmek için 
sigortalının yanına serbestçe girmek hakkına sahiptir. Aksi taktirde sigortalı tıbbi yardım talebinde bulunamaz. 

 
3- Tedavi eden doktorla görüş birliğine varan Demir Sağlık ve Hayat Acil Yardım Merkezi nakil tarihini, aracını ve nasıl olacağını 
belirler. 

 
4- Hastaneye yatış gerektiren ani hastalık veya kaza durumunda sigortalı veya sigortalı adına hareket eden kişinin olay tarihinde 
Demir Sağlık ve Hayat Acil Yardım Merkezine haber vermesi gerekir. Bu şartın yerine getirilmemesi ve bu nedenle kaza ve 
hastalık sonuçlarının ağırlaşması durumunda oluşacak ilave masraftan Demir Sağlık ve Hayat Sigorta sorumlu olmaz. 
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