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Fark Yok Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününe özel olarak oluşturduğumuz anlaşmalı sağlık kurumlarında, Sağlık Bakanlığı 
ruhsatında tanımlı tüm branşlardan ve SGK anlaşması kapsamındaki kadrolu hekimlerin sunduğu nitelikli sağlık hizmetlerinden 
(gerek ayakta gerekse yatarak tedavilerde) teminat kapsamı dâhilinde yararlanabileceksiniz. Özel sağlık kurumlarında SGK 
kapsamında sağlanan yüksek maliyetli sağlık harcamalarına destek olmak amacıyla sunduğumuz Fark Yok Tamamlayıcı Sağlık 
Sigortası’na ekonomik prim ve uygun ödeme koşulları ile hemen sahip olabilirsiniz. Tüm SGK'lılara özel hastane ayrıcalığı sunan 
MAPFRE Sigorta var, fark ücreti ödemek yok.

Fark Yok Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’nın Avantajları

Bi’ Doktora Sor uygulamasıyla doktor, diyetisyen ve 
psikologlarımızdan ister telefon ister MAPFRE GO 
üzerinden yazılı sohbet ya da videolu görüşme ile Tıbbi 
Danışmanlık Hizmeti alabilirsiniz.
Hem de ek ücret ödemeden ve teminat limitlerinizi 
kullanmadan sınırsız görüşme yapıp 
faydalanabilirsiniz.

Bi’ Doktora Sor uygulamamızı kullanmak için
0850 755 0 755 MAPFRE Müşteri Hizmetlerimizi 
arayabilir ya da MAPFRE GO üzerinden direkt 
ulaşabilirsiniz.

Bi’ Doktora Sor uygulamasına hemen kayıt 
olun, sağlığınızdan emin olun!

Siz En İyisi
Bi’ Doktora Sorun!

MAPFRE GO mobil uygulamamızdan faydalanarak sigorta 
işlemlerinizi bulunduğunuz yerden, 7/24 kolaylıkla 

gerçekleştirebilirsiniz.

Poliçe teminat detaylarınızı ve teminat limitlerinizi 
görüntüleyebilirsiniz.

En yakın anlaşmalı kurum ve servisleri kolaylıkla bulabilirsiniz.

Anlaşmasız kurumlarda yapılan işlemlere ait faturalarınızı da 
yükleyerek, hızlı bir şekilde ödemenin hesabınıza aktarılmasını 

sağlayabilirsiniz.

Hızlı ve kolay bir şekilde Oto ve Konut branşları ile ilgili hasar 
ihbarında bulunabilirsiniz.

Sağlık poliçeniz varsa Bi’ Doktora Sor uygulamamız üzerinden online 
tıbbi danışmanlık hizmetinden faydalanabilirsiniz.

Sigortacılık işlemlerinde size daha fazla kolaylık 
sağlayacak MAPFRE GO mobil uygulamamızı, cep 

telefonlarınıza indirerek tek tıkla, hızlı ve kolay bir 
şekilde kullanmaya başlayın.

Hemen MAPFRE GO mobil uygulamamızı indirin,
sigortacılık işlemlerinizi tek tıkla halledin!

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler 

TEMİNATLAR
ANLAŞMALI 

KURUM
KATILIM ORANI

ANLAŞMASIZ 
KURUM

KATILIM ORANI

ANLAŞMALI 
KURUM

KATILIM ORANI

ANLAŞMASIZ 
KURUM

KATILIM ORANI

YATARAK TEDAVİ LİMİTSİZ 0 %100 %0

AYAKTA TEDAVİ 10 ADET 0 %100 %0

ACİL DİŞ TEDAVİ 1 ADET 0 %100 %0

Sahip Olduğunuz Teminatlar

• TSS poliçesini SGK’lı olan, 60 yaş altı herkes yaptırabilir.

• TSS poliçeniz kapsamında anlaşmalı kurumlarda T.C. kimlik numaranız ile hizmetlerden yararlanabilirsiniz.

• Hastaneye gittiğinizde poliçe özel şartlarınız dahilindeki tedavilerinizde, SGK kapsamında yasal olarak alınan doktor 
 muayene ücreti dışında ödeme yapmazsınız.

• TSS poliçe priminizi kredi kartınız ile ödeyebilirsiniz. Kredi kartınıza peşin ya da 9 aya varan taksitler yapılabilmektedir.

Bekleme süresi olmadan, sigortanızdan 
faydalanmaya hemen başlarsınız. Sigorta 
tarihinden itibaren güvencedesiniz.

Ayakta teminat limitiniz yılda 10 kezdir. Her 
muayene ve onunla ilişkili tüm süreçler “1 kez” 
olarak değerlendirilir.

Geniş anlaşmalı kurum ağından 
yararlanabilirsiniz.

7 yaş üstündeki çocuklarınız tek başına 
sigortalanabilir.

Anlaşmalı olduğumuz kurumlarda özel 
indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz.

Ömür boyu yenileme garantisine sahip olursunuz. 
*3 yıl sigortalı olan ve hasar/prim tutarı %80'den az olan kişiler 
için yapılacak risk analizi sonrasında geçerlilik kazanır.

şimdi de mobil uygulama olarak

cebinizde!


