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Bakanlık ve Bağlı Kuruluşların
Çalışanlarına Özel Desteğin Bizden
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
SGK anlaşmalı özel hastanelerin sunduğu hizmetlerden; siz ve aileniz
fark ödemeden faydalanın, sağlık güvencesiyle içiniz rahat etsin.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK tarafından özel hastanelerde kısmen karşılanan
tedavi masraflarının kişiye kalan kısmının teminat kapsamına alındığı sağlık sigortasıdır.
Sigortayı kim yaptırabilir?
18 - 69 yaşları arasındaki kişiler teminat altına alınır.
Aile poliçesinde 0 - 24 yaş arasındaki çocuklar poliçeye dahil edilir.
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürün özellikleri nelerdir?
• Planda ayakta ve yatarak tedavi teminatları bulunur.
• Yıllık 8 doktor ziyareti hakkı sunuyoruz.
• Peşin veya 3 ya da 6 taksit ödenebilir.
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Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’yla
senin ve sevdiklerinin sağlığı hep yerinde olsun!

► Sigorta süresi 1 yıldır.
► Doktor muayene sayısı yılda 8 muayenedir.
►Türkiye genelinde 576* sağlık kuruluşu ile SGK anlaşmalı sağlık kuruluşlarında

hizmet alma kolaylığı!
► Prim ödemenizi peşin veya 3 ya da 6 eşit taksitte yapabilirsiniz.
*05/12/2019 tarihi itibarıyla
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Sigortanın teminatları nelerdir?
Yatarak ve Ayakta Tedavi teminatı

Yatarak ve Ayakta Tedavi Teminatı Kapsamı

Anlaşmalı Kurumlar

Uygulama

Limit

% Ödeme

Cerrahi Müdahaleler

Yıllık

Sınırsız

%100

Operatör, Doktor Ücretleri

Yıllık

Sınırsız

%100

Yoğun Bakım

Yıllık

Sınırsız

%100

Hastane Tedavi Masrafları

Yıllık

Sınırsız

%100

Acil Müdahaleler**

Yıllık

Sınırsız

%100

Ameliyat Ekipmanı

Yıllık

30.000 TL

%100

Küçük Müdahaleler

Yıllık

Sınırsız

%100

Diyaliz

Yıllık

Sınırsız

%100

Koroner Anjiyografi

Yıllık

Sınırsız

%100

Evde Bakım***

Yıllık

30.000 TL limitli 90
gün ile sınırlı

%100

Uygulama

Limit

Doktor Ücretleri*****

Yıllık

8 Dr. Ziyareti

% Ödeme
%100

Laboratuvar Hizmetleri

Yıllık

Sınırsız

%100

Görüntüleme ve İleri Tanı Prosedürleri

Yıllık

Sınırsız

%100

Diğer Teminatlar

Uygulama

Limit

% Ödeme

Fizik Tedavi******

Yıllık

2000 TL limitli 30
seans ile sınırlı

%100

Yatarak Tedavi Teminatı*

Ayakta Tedavi Teminatı****

* Anlaşmalı Kurum bulunmayan illerde Yatarak Tedavi 20.000 TL limit dahilinde ve işlem başına maksimum 4 SUT bedeli
olarak ödenir.
** Acil Müdahaleler Teminatı anlaşmalı kurumlarda geçerlidir.
*** Evde Bakım teminatı yıllık 30.000 TL limitli ve 90 günle sınırlıdır.
**** Anlaşmalı Kurum bulunmayan illerde Ayakta Tedavi 2.000 TL limit dahilinde ve işlem başına maksimum 4 SUT bedeli
olarak ödenir.
***** Ayakta tedavilerde SGK anlaşmalı kurumlarda 15 TL doktor muayene ücreti katkı payı ödemesi vardır.
**** Fizik Tedavi Teminatı yıllık 2000 TL’ye kadar limitli ve 30 seansla sınırlıdır. Anlaşmalı Kurum bulunmayan illerde işlem
başına 4 SUT bedeli kadar ve poliçenizde belirtilen limit dahilinde ödenir.
Annelikle ilgili tüm harcamalar, poliçe teminatı kapsamı dışındadır.

Aile üyelerinin poliçe başlangıç tarihinden sonra dahil edilmesi sadece evlilik ya da yeni doğum olması
koşulu ile ve evlilik ya da doğumdan sonra ancak ilk bir ay içerisinde aile cüzdanı ve/veya doğum belgesi
iletilmesi sureti ile mümkündür. Aksi takdirde bir sonraki yıl poliçeye dahil edilir.
Ürün ile ilgili detaylı bilgi için 0850 305 37 75 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
Sağlık merkezlerinde hizmet anında sorularınız, teminat limitleriniz için
0212 700 17 86 numaralı telefondan 7/24 destek alabilirsiniz.
Kredi kartı değişikliği işlemleriniz için web sitemizden Sigorta Ödeme Bilgileri Formu’nu
doldurup saglikoperasyon@nnhayatemeklilik.com.tr adresine göndebilirsiniz
veya hafta içi 09:00 – 18:00 saatleri arasında 444 1 666 numarayı arayabilirsiniz.
Başka bir sigorta şirketinde bulunan poliçeniz ile ilgili geçiş talebiniz olduğunda
saglikoperasyon@nnhayatemeklilik.com.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.
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1. SİSTEME KAYIT OLMA







Kullanıcı Girişi adımında Tamamlayıcı Sağlık Sigortası platformuna kaydolunması gerekmektedir.
Kayıt Olma işlemi poliçenin satın alındığı ya da satın alma işleminin herhangi bir adımının
tamamlandığı anlamına gelmez.
Kayıt Olma işlemi gereksinimi, yönlendirilen adımlarda alınan bilgilerin güvenli ortamda temin
edilmesi için bir ön koşuldur. Böylelikle, iletilen bilgiler herhangi bir dış müdahale üzerinden
erişilmesine kapalı hale gelmektedir.
Kayıt Olma işleminde yapılması gereken, “Kayıt Ol” linkine tıklanmasıdır.

Kayıt Ol linkine tıklanmasının ardından aşağıdaki ekran görüntülenecektir.




Bu ekranda Bakanlık Çalışanı ait, personel sicil numarasının ve TCKN & Cep Telefonu
bilgilerinin tam ve eksiksiz doldurulması beklenmektedir.
Şife oluşturma adımında ise, “4 haneli” şifrenin oluşturulması beklenmektedir.



Şifre oluşturma adımının tamamlanmasının ardından “Devam Et” alanine tıklanır ve aşağıdaki
ekran tek kullanımlık şifre ile satın alma adımlarına geçilebilmesi için, Kayıt Olma işlemi
esnasında belirtilen cep telefonuna SMS olarak iletilir.



İlgili alana, cep telefonuna SMS olarak İletilen tek kullanımlık giris şifresinin yazılmasının
ardından, işlemin başarılı olduğuna yönelik aşağıdaki ekran Bakanlık Çalışanı bilgisine sunulur.
Bu adım ile satın alma işlemi tamamlanmaz.



Bu adımdan sonra Giriş Yap alanına tıklanarak, Kayıt Ol aşamasında oluşturulan şifrenin
Bakanlık Çalışanı tarafından ekrana girilmesi beklenir.



İlgili ekrana şifre & TCKN veya Sicil No girişi sonrası, satın alma adımına geçmek için tek
kullanımlık portal giriş şifresi cep telefonuna SMS olarak iletilir.

2. SATIN ALMA


Ürünü satın alma işlemi 3 adımda tamamlanır. Ilk adımda Bakanlık çalışanlarına özel
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürün kartı sunularak, teminatlar ve limitleri detaylı bir şekilde
gösterilir.



Ürüne ait detaylı bilgi alınması istenirse, ilgili ekranda yer alan “Detaylı Bilgi için tıkla” alanına
tıklanarak, bu özel ürünün teknik diğer bilgileri Bakanlık Çalışanı bilgisine broşür aracılığı ile
sunulur.




“Devam Et” alanının tıklanmasının ardından satın alma adımlarından kişisel, iletişim ve aile
bilgilerin alınması adımına geçilir.
İlk bölüm olan Kişisel Bilgiler’in alınması alanında, Kayıt Ol işlemi ile sisteme kayıt olan Bakanlık
Çalışanıı TCKN bilgisi otomatik olarak “sigortalı ve sigorta ettiren” ilgili alana işlenmekte,. Bu Ayni
bölümde, Bakanlık Çalışanı kişisel bilgilerinin işlenmesi için kendisine sunulan açık rıza metnine
onay vermesi beklenmektedir. Bu beyan metnini “kabul etmiyorum” olarak cevaplayan Bakanlık
Çalışanı için satın alma süreci gerçekleşmez ve süreç sonlanır; bir sonraki adıma geçilemez.



Kişisel Bilgiler adımındaki ikinci bölüm, iletişim bilgilerinin girişini içermektedir.



Kişisel Bilgiler adımındaki üçüncü ve son bölüm, aile bilgilerinin girişi ile bilgilendirme formu & eticaret onayını içermektedir.




Aile fertlerinden eş ve çocukların poliçeye dahil edilmesi durumunda, aile bilgileri alanı dolu
olmalıdır.
Aile fert sayısı, sigorta ettiren (giriş yapan müşteri) dahil, tüm aile fertlerinin toplam adedi olarak
belirtilmelidir. Eş girişine ek olarak 3 çocuktan fazla giriş yapılması istendiği takdirde, yetkili acente
veya NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Müşteri İletişim Merkezi ve/ya Sağlık Operasyon Departmanı ile
iletişime geçilmelidir.



Örneğin, kendi haricinde çocuğu olmayan ve bu durumda sadece eşini ekleyebilecek Bakanlık
Çalışanı, aile fert sayısı alanına “2” yazmalı, Kişi Seçiniz alanında açılan listeden “Eş”i seçmelidir.
Buna göre, “Ekle” adımındaki istenen bilgileri eşi adına doldurmalıdır.



Çocuk(ların) eklendiği durumlarda, 18 yaş altı çocuklar için cep telefonu bilgisi sigorta ettiren ile
aynı; 18-24 yaş arası çocuklar için cep telefonu bilgisi sigorta ettirenden farklı olması



beklenmektedir. 18-24 yaş arası çocuklar ve eş eklemelerinin akabinde, KVKK çerçevesinde açık
rıza onayı, kendilerinin cep telefonlarına SMS olarak harici şekilde iletilmektedir. Provizyon
işlemlerinin aktif edilebilmesi için, açık rıza onayının temin edilmesi şarttır.
“Devam Et” alanından önce tiklenmesi beklenen Bilgilendirme Formu okunması ve e-ticaret
onayının sunulması çerçevesinde , bilgilendirme formu anlık olarak müşterinin bilgisine ekranda
sunularak,Bakanlık Çalışanı tarafındanokunması beklenir



Bu formun okunmasının akabinde, ilgili pencereden devam edilerek, pencere içinde “Tamam”
alanına tıklanması beklenir. Bilgilendirme Formunun bu yöntem ile okunduğunun teyidinin
alınmadığı koşulda, satış süreci ilerlemez ve bir sonraki adıma geçilmez.







Satın Alma işleminin son aşaması olan “Öde ve Bitir” aşamasında Kredi Kartı Bilgileri alanında Kart
Sahibi Ad Soyad alanına sisteme kaydolan müşterinin Ad/Soyad bilgisi sigorta ettiren olarak
otomatik atanmaktadır. İlgili alanda Kredi Kartı Bilgilerinin girilmesi beklenir.
İlgili alanda bir önceki aşamada iletilen kişisel bilgiler ve iletişim bilgilerinin tamamı gösterilir.

“Başvuruyu Tamamla” alanında tıklanmasının akabinde, başvuru, yetkili acenteye yönlendirilmek
üzere oluşturularak, aşağıdaki mesaj ekran üzerinden Bakanlık Çalışanına iletilir.



Anlık olarak bu adımda Bakanlık Çalışanının belirttiği cep telefonuna SMS olarak iletilen tanzim
onay SMS’ine müşteriden “SAGLIK TANZİM ...... (başvuru no’nun yazılması)” yazarak 6661’e SMS
iletmesi beklenir. Yanıt beklenen SMS, başvurunun yapıldığı günden bir sonraki gün saat 22:00’ye
kadar sistemde aktif tutulur.



SMS’e yanıt veren Bakanlık Çalışanı başvuruları, tanzim edilebilmesi için yetkili acenteye
yönledirilir. Yetkili acenteden başvuruya onay vermesi beklenir (saat 22:00 kuralı geçerli olmak
kaydı ile). İlgili onayın alınması akabinde, poliçe(ler) otomatik olarak tanzim olur.
 Başvuru Onay anında kredi kartından ilk prim tutarının alınması durumunda Bakanlık
Çalışanına Bilgilendirme SMS ‘i gönderilmektedir.
 Başvuru Onay anında kredi kartından ilk prim tutarının alınamamasıı durumunda
Bakanlık Çalışanına Bilgilendirme SMS ‘i gönderilmektedir.

