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Değerli müşterilerimiz;
Bu ay sizin için hazırlamış olduğumuz bültenimizde, her bir birey için önem taşıyan ve
muhtemel sağlık sorunlarımızda kaliteli bir sağlık hizmeti alınabilmesini sağlayan “Özel Sağlık
Sigortaları” ile ilgili son gelişmelerden, sağlık sigorta poliçelerinde bulunması gereken önemli
teminatlardan ve alternatif sağlık sigorta paketlerinden bahsetmek istiyoruz.
Özel Sağlık Sigortaları nedir;
Günlük hayatımızda yaşayabileceğimiz hastalıklar veya ani bir
kaza sonucu sağlık sorunları ile karşılaştığımızda, yatarak
tedavide limitsiz veya ayakta tedavi harcamalarının özel sağlık
kurumları aracılığıyla yeterli ve kaliteli bir şekilde karşılanabildiği
bir sigortadır.
Özel Sağlık Sigortalarında bulunması gereken önemli teminatlar ve haklar?
Özel sağlık sigorta poliçeleri, her bir bireyin kendi ihtiyacına ve beklentisine göre farklılık
göstermekle birlikte, genellikle kapsamlı bir özel sağlık sigorta poliçesinde hangi teminatlar ve
hakların bulunmakta olduğunu aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.
* Özel sağlık sigortalarında, mutlaka yatarak tedavide limitsiz ve küçük müdahalelerin de
teminat altına alınmış olduğu bir sigorta planı satın alınmış olmalıdır.
* İhtiyaca göre değişmekle birlikte; ayakta tedavi, doğum ve annelik teminatı, yurtdışı teminatı
vb. teminatların istenildiğinde yeterli limitlerle kapsama dahil edilebilmesi,
* Ayakta tedavi seçenekli bir poliçe satın alındığında, bu teminat
kapsamındaki tüm tedavi masraflarının(ilaç, röntgen, ultrason, ileri
tanı yöntemleri vb.) karşılanabilmesi,
* Sigortalıların acil durumlarda, anlaşmalı kurum ayrımı olmaksızın
poliçe teminat kapsamında olmak kaydıyla diğer tüm özel sağlık
kurumlarından da faydalanabiliyor olması
*
Poliçedeki teminatların
kullanımını daraltacak
sınırlamaların mümkün olduğunca bulunmaması,

adetsel

* Belli bir sigortalılık süresi sonrası, “ömür boyu yenileme garantisi” nin verilebilmesi,
* Poliçe süresi sonunda istenildiğinde, şirketler arası kazanılmış haklar ile geçiş hakkının
sağlanabiliyor olması,
* Bazı rahatsızlıklarla ilgili tüm poliçelerde yer alan, “bekleme sürelerinin” mümkün olan en
minimum seviyelerde olması,
* Yardımcı tedavilerin teminata dahil edilmiş olması, (fizik tedavi, rehabilitasyon vb.)
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Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları nedir?
Son günlerde ülke gündemini de meşgul etmekte olan “Tamamlayıcı Sağlık Sigortalarını”;
Bir özel sağlık kurumuna gidildiğinde yapmış olduğumuz tedavi masraflarının öncelikle SGK
tarafından karşılanması ve SGK’nın ödemediği aşan kısımların da özel sigorta şirketleri
tarafından teminat verilmesine yönelik bir sigorta ürünü olarak açıklayabiliriz.
Bu ürün, belli bir süredir sektörün gündemini meşgul
etmekte olup, bu ürünün piyasaya sürülmesi ile birlikte
özel sağlık sigortalarının daha geniş bir kitleye ulaşması
ve toplumun büyük bir kesiminin kaliteli ve özellikli
sağlık hizmetine ulaşabilmesi hedeflenmektedir.
Tabii bu ürün beklenirken, özel sağlık sigortalarından beklenilen kaliteli hizmet ve kapsamın
tamamlayıcı sağlık sigortaları ile daha uygun prim şartları ile sağlanabilmesi, sektör ve tüm
sigortalıların ortak beklentisi olan bir durumdur.
Mevcut Tamamlayıcı Sağlık Sigortası değerlendirmesi;
Bu noktada; yakın zamanda piyasada tanıtımına başlanılan “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası”
ürününü önemli bir gelişme olarak görmekle birlikte, sektör ve sigortalıların beklentilerinin
henüz tam olarak karşılanamamış olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.
Bunun sebebi ise, bülten’imizin ilk kısmında belirtmiş olduğumuz özel sağlık sigorta
poliçelerinde bulunması gereken teminatlar ve hakların önemli bir kısmının, bu yeni
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürününde yeterince karşılık bulamamış olmasıdır.
Bu konuda birkaç detay bilgi verecek olursak;
* Sigortalıların ödemiş oldukları özel sağlık sigortası primleri haricinde, sağlık kurumlarına
başvuruda bulundukları ilk kayıt sırasında istenilen kayıt ücretlerinin de kendilerinden talep
ediliyor olması,
* Anlaşmalı sağlık kurumu ağının sınırlandırılmış olması, (sadece bir hastaneye ait kurumlar)
* Özel sağlık sigortalarında ayakta tedavi teminatı içinde kapsama dahil edilen ilaç
masraflarının (SGK ’nın ödemediği kısım) karşılanmaması,
* Sigortalıların anlaşmalı sağlık kurumlarına ulaşabilme imkanı olmadığı acil durumlarda, diğer
sağlık kurumlarında yapılacak harcamaların kapsam dışında bırakılması,
* İhtiyaç duyulduğunda, doğum teminatı, yurtdışı teminatı vb. teminatların poliçeye dahil
edilemiyor olması
* Belli bir sigortalılık süresi sonrası, “ömür boyu yenileme
garantisinin” verilemiyor olması,
* Başka sigortalardan veya tamamlayıcı sağlık sigortasından
kazanılmış hakların diğer şirket ürünlerine veya bu ürüne geçiş
haklarının bulunmaması, şeklinde özetleyebiliriz.
Özel Sağlık Sigortalarından asıl beklentinin, ihtiyaç duyulduğunda özellikli ve kaliteli hizmet
olduğu düşünüldüğünde, daha kapsamlı alternatiflere ihtiyaç duyulduğu muhakkaktır.
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Alternatif sigorta planları;
Özel Sağlık Sigortalarında; bireylerin beklenti ve ihtiyaçlarına göre farklı alternatif ürünler
bulunmakla birlikte, her bireyin en azından yatarak tedavide limitsiz bir teminat sağlayan,
poliçe teminat ve kazanılmış haklarının korunabildiği özel sağlık sigorta paketlerine ihtiyacı
bulunmaktadır.
İstatistiklere göre; yıllık ayakta tedavi harcamalarının çok yüksek boyutlarda olmadığı ve asıl
önemli maliyetlerin yatarak tedavi gerektiren sağlık sorunlarında ortaya çıktığı göz önüne
alındığında, limitsiz yatarak tedavili sağlık sigortalarının önemi daha fazla ön plana
çıkmaktadır.
Yaklaşık maliyetler;
Limitsiz yatarak tedavi paketlerinin yaklaşık maliyetlerini incelediğimize;
aylık ortalama 40-50TL’lik primler ile kapsamlı sigorta poliçelerine sahip
olunabileceğini belirtmek isteriz.
Alternatifli ayakta tedavi teminatları(doktor muayene, ilaç, röntgen,
modern teşhis yöntemleri) doğum ve annelik teminatı, yurtdışı teminatı, check up teminatı vb.
teminatlar da İhtiyaca ve isteğe göre ayrıca poliçelere dahil edilebilecektir.
Gözetmen Sigorta Brokerliği olarak; Özel Sağlık Sigorta alternatifleri ve diğer özel sigorta
ihtiyaçlarınız ile ilgili her türlü konuda sizlere destek olabileceğimizi belirtmek isteriz.
Saygılarımızla.

GÖZETMEN SİGORTA BROKERLİĞİ
HER TÜRLÜ SİGORTA İHTİYACINIZ İÇİN BİZİ ARAYABİLİRSİNİZ.
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