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SigorTAM Tamamlayıcı Sağlık Sigortası 

 

Sigortanızın Kapsamı 

SigorTAM Tamamlayıcı Sağlık Sigortası anlaşmalı özel hastanelerde, Sosyal Güvenlik Kurumu limitleri 

üzerindeki tedavi masraflarınızı karşılar. Yatarak ve ayakta tedavi teminatlarının her ikisini de içerir.  

 

Sigortanızın Teminatları 

ANLAŞMALI KURULUŞLARDA YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI 

• Ameliyat (Yıllık 50.000 TL Teminat) 

• Dahili Yatış (Yıllık 50.000 TL Teminat) 

• Yoğun Bakım (Yıllık 50.000 TL Teminat) 

• Özellikli Tıbbi Malzeme (Yıllık 50.000 TL Teminat) 

• Suni Uzuv (Yıllık 50.000 TL Teminat) 

• Küçük Müdahale (Yıllık 50.000 TL Teminat) 

• Ameliyat Tazminat Teminatı (Yıllık 10.000 TL Teminat) 

• Kara Ambulansı (Yıllık Limitsiz) 
 

Pandemi döneminde Covid-19 nedeniyle yatış olması durumunda, aşıların tamamlanmış olması 

koşulu ile tedavi masrafları karşılanır. 

 

ANLAŞMALI KURULUŞLARDA AYAKTA TEDAVİ TEMİNATLARI 

• Doktor Muayene (Yıllık 4, 5 veya 6 kez) 

• Tahlil-Röntgen (Yıllık Limitsiz) 

• İleri Tanı Yöntemleri (Yıllık Limitsiz) 

• Fizik Tedavi (Yıllık 2000 TL) 

• Kara Ambulansı (Yıllık Limitsiz) 
 

Ayakta tedavi teminatında bulunan 4, 5 veya 6 kez doktor muayenesine bağlı olarak uygulanacak 

tetkikler (Tahlil, Röntgen, İleri Tanı Yöntemleri, Fizik Tedavi) yine aynı muayene limiti içinden 

karşılanacaktır. 

Sigortanız ile Ücretsiz Yararlanabileceğiniz Hizmetler 

CHECK-UP 

Check-Up Hizmetinden faydalanmak için 0 212 924 24 43 Türkiye Sigorta Destek Hattı’nı arayarak 

taleplerinizi iletebilir, size uygun lokasyon, gün ve saat bilgilerini öğrendikten sonra randevu işlemlerini 

başlatabilirsiniz.  

Bu hizmet, 18 yaşını doldurmuş kişilerde yılda bir defa olmak üzere %100 teminat kapsamındadır.                                               
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Check-Up İçeriği;  

• Doktor Değerlendirme: Hekim tarafından sonuçların değerlendirilmesi  

• Akciğer Grafisi Tek Yönlü: Akciğer, kalp ve komşu organ hastalıkları tarama testi  

• EKG: Koroner damar hastalıkları ile kalp ritim bozukluklarını tespit etme ve izleme testi  

• Tam Kan Sayımı: Kan hastalıkları ile diğer doku ve organ hastalıklarını araştırma ve izleme 
testi  

• Tam İdrar Testi: Böbrek, mesane ve idrar yolları hastalıklarının araştırılması testi  

• Sedimantasyon: Enfeksiyon hastalıkları ve romatizmal hastalıklar başta olmak üzere non-
spesifik tanı testi  

• Açlık Kan Şekeri: Şeker hastalığı tanı testi  

• Total Kolesterol: Koroner damar hastalıklarının risk değerlendirme testi 
 

AĞIZ VE DİŞ BAKIMI 

Diş hizmetlerinden faydalanmak için 0 212 924 24 43 Türkiye Sigorta Destek Hattı’nı arayarak 

taleplerinizi iletebilir, size uygun lokasyon, gün ve saat bilgilerini öğrendikten sonra randevu işlemlerini 

başlatabilirsiniz.  

Bu hizmet, 7 yaşını doldurmuş kişilerde yılda bir defa olmak üzere %100 teminat kapsamındadır.  

Diş Paketi İçeriği;  

• Diş Muayenesi   

• Diş Taşı Temizliği (alt ve üst çene)  

• Röntgen Çekimi  

• Randevu Organizasyonu  

• Diğer İşlemler için Türk Diş Hekimleri Birliği fiyat garantisi 
 

 

PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK HİZMETİ 

Psikolojik Danışmanlık hizmetlerinden faydalanmak için 0 212 924 24 43 Türkiye Sigorta Destek Hattı’nı 

arayarak taleplerinizi iletebilir, size uygun lokasyon, gün ve saat bilgilerini öğrendikten sonra randevu 

işlemlerini başlatabilirsiniz.   

Psikolojik Danışmanlık Hizmeti:  

• Sigortalıları kapsayacak bir psikolojik gelişim ve destek hizmetidir.  

• Telefon ile başvuranın ilk değerlendirmesi yapılır.  

• Telefonda ilk değerlendirme hizmeti ücretsizdir.  

• Danışmanın veya danışanın gerekli görmesi halinde yüz yüze görüşme hizmetinde %5-25 
arası indirim uygulanır. 

Bu hizmet, 7 yaşını doldurmuş kişilerde yılda bir defa olmak üzere %100 teminat kapsamındadır.  
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DİYETİSYEN HİZMETİ 

Diyetisyen hizmetlerinden faydalanmak için 0 212 924 24 43 Türkiye Sigorta Destek Hattı’nı arayarak 

taleplerinizi iletebilir, size uygun lokasyon, gün ve saat bilgilerini öğrendikten sonra randevu işlemlerini 

başlatabilirsiniz.  

İlk görüşme telefonda/yüz yüze ücretsiz yapılır, sonraki randevularda %10-30 arası indirim sağlanır. 

Bu hizmet, 7 yaşını doldurmuş kişilerde yılda bir defa olmak üzere %100 teminat kapsamındadır.  

 

Bu Hizmetlerden Nasıl Yararlanabilirsiniz? 

Ek hizmetlerden faydalanmak için 0 212 924 24 43 Türkiye Sigorta Destek Hattı’nı arayarak taleplerinizi 

iletebilir, size uygun lokasyon, gün ve saat bilgilerini öğrendikten sonra randevu işlemlerini 

başlatabilirsiniz.   

 

Sigortanızın Özellikleri 

• 6 ile 59 yaş arasında herkes yararlanabilir, eşiniz veya çocuğunuz için de sigortayı 

alabilirsiniz.*  

• Hem ayakta hem yatarak tedavi teminatlarını içerir.  

• Yılda 4, 5 veya 6 kez doktor muayenesi seçenekleri vardır. 

• Sigorta süresi 1 yıldır. 

• Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. 

• SGK tarafından sağlanan genel sağlık sigortasının aktif olmadığı durumda poliçe 

teminatlarından faydalanılamaz. SGK tarafından sağlanan genel sağlık sigortasının aktif hale 

gelmesiyle poliçe teminatları geçerli olur. 

• Poliçenizi hemen kullanmaya başlayabilirsiniz. Yatarak tedavilerde, sigorta başlangıç 
tarihinden itibaren 90 gün bekleme süresi vardır. Ayakta ve yatarak tedavilerin her ikisinde 
de fizik tedavi, rehabilitasyon ve endoskopik girişimler için 90 gün bekleme süresi bulunur. 
Detaylı bilgiler poliçenizin Özel Şartlar bölümünde yer alır.  

 

 

 *Poliçe başlangıç tarihinden önceye dayanan rahatsızlıklar poliçe kapsamında ödenmez. 

 

SigorTAM Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Altın Network'te geçerlidir. Altın Network'e dahil olan 

anlaşmalı sağlık kurumları listesine https://bireysel.turkiyesigorta.com.tr/anlasmali-saglik-kurumlari 

adresinden TSS Altın Network’ü seçerek ulaşabilirsiniz. 
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