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İlgli Makama;
Konu: Sayın Bakanlığınız çalışanlarına yönelik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. olarak ağırlıklı Avrupa'da olmak üzere 18 ülkede güçlü
varlığa ve 175 yıllık köklü bir mirasa sahip sigorta ve yatının yönetimi şirketi olan NN
Group'un bünyesinde faaliyet göstermekteyiz. Şirketimizin Türkiye'deki faaliyeti 4 Aralık 2008
tarihinde ING Grubu'nun OYAK Emeklilik'in tüm hisselerini satın almasıyla başlamıştır.
ING Grubu'nun bankacılık, sigortacılık ve yatırım yönetimi faaliyetlerini ayırma kararı
alması sonucunda, 16 Şubat 2015 tarihi itibarıyla Grup nezdinde yapılan unvan değişikliği
sonrasında NN Hayat ve Emeklilik unvanıile faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.
NN Hayat ve Emeklilik olarak T.C. Bakanlıkları ve bağlı kuruluşları bünyesinde
çalışan kamu personeli, eş ve çocuklarına özel tasarladığımız Desteğin Bizden Tamamlayıcı
Sağlık Sigortası' nı hayata geçirmiş bulunmaktayız. Des!eğinBizden Tamamlayıcı Sağlık
Sigortası ile çalışanlarınız ve aileleri; SGK anlaşmalı hastanelerde yararlanılan ayakta
ve/veya yatarak tedavi hizmetlerinden, SGK kesintisi sonrası alınan fark tutarını ödemeden
faydalanabilir ve konforlu bir şekilde sağlık hizmeti alabilir. Detaylı bilgiyi ekteki broşürde
bilgilerinize arz ederiz.
Sayın Bakanlığınız nezdinde istihdam edilen kamu personelinin ve eş ve çocuklarının
daha hızlı hizmet alabilmesi ve kişisel bilgi güvenliğini koruyabilmeleri adına poliçe
üretimlerimizi dijital olarak gerçekleştiriyoruz. Buna istinaden sigorta başvurusuna ilişkin
web adresi iletilecek duyuru metninde ayrıca paylaşılacaktır.
Sayın Bakanlığınız bünyesinde yer alan Bilgi İşlem biriminiz tarafından Taşra Teşkilatı,
ilgili ve bağlı kuruluşlar dahil tüm kamu personeline Desteğin Bizden Tamamlayıcı Sağlık
Sigortasına ilişkin bilgilendirmenin yapılabilmesi amacıyla ilgili duyurunun iletilmesi ve
duyurunun anlaşmalı kurumlar platformunda yayınlanması konusunu bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,

Marius Popescu
Genel Müdür

BAKANLIK ÇALIŞANLARINA ÖZEL DESTEĞİN
BİZDEN TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
Değerli Kurum Personeli,
Bakanlığınız nezdinde istihdam edilen kamu personellerinize uygun şartlarda teklif sunan NN
Hayat Emeklilik firmasının teklifine ilişkin detayların yer aldığı broşürler ekte yer almaktadır.
Bakanlığımız nezdinde istihdam edilen kamu personelinin ve eş ve çocuklarının daha
hızlı hizmet alabilmesi ve kişisel bilgi güvenliğini koruyabilmeleri adına poliçe üretimleriniz online
olarak gerçekleştirilmektedir. Buna istinaden sigorta başvurusuna ilişkin web adresi aşağıda
paylaşılmıştır.

Yeni/ilk defa sağlık sigortası yaptıracak personellerimiz;
https://e-nn.nnhayatemeklilik.com.tr/TSS/default.aspx linkine giriş sağlayarak online olarak
poliçelerini düzenleyebilirler.

NN Hayat Emeklilik Anlaşmalı Hastaneleri için;
http://imecedestek.com/anlasmali-kurumlar.php?sigortasirketi=322 linkine giriş sağlayarak

görüntüleyebilirsiniz

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
bilgi@kamusaglik.net adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Desteğin Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası, SGK tarafından özel hastanelerde kısmen karşılanan tedavi masraflarının sana kalan kısmını teminat kapsamına
alan sağlık sigortasıdır.

Sigortanın kapsamı nedir?

Desteğin Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile SGK kapsamında sana, eşine ve çocuklarına geniş/yaygın anlaşmalı kurum ağı ile SGK
anlaşmalı sağlık kuruluşlarında hizmet veriyoruz.
18 - 59 yaşları arasındaki kişiler teminat altına alınır.*
Aile poliçesinde 0-24 yaş arasındaki çocuklar poliçeye dahil edilir.**
*60 yaşından önce kabul edilmesi koşulu ile 70 yaşa kadar sigortalanabilir. Grup poliçelerinde kişiler risk analizi yapılarak 70 yaşa kadar
sigortalanabilir.
**Yenidoğan, 15 günlük risk analizinin yapılmasının ardından aile poliçesine eklenir.

Kimler sigortalanır?

SGK hak sahibi olan TC vatandaşları ve yabancı uyruklu kişiler poliçe kapsamında sigortalanır.

Poliçe kapsamında hangi teminatlar sunulur?

Desteğin Bizden Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında iki farklı teminat seçeneği sunuyoruz:

• Ayakta Tedavi Teminatı

Ayakta tedavi, sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen rahatsızlıklara ilişkin; doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve ileri
tanı yöntemleri ile fizik tedavi teminatlarından oluşur. Bu teminatın kullanılabilmesi için; Sigortalı’nın anlaşmalı kurum listesinde yer alan SGK ile
Anlaşmalı bir özel hastanede, sigorta şirketinin anlaşması olan branşlarda ve SGK ile anlaşmalı bir doktora tedavi olması gerekmektedir. Ayakta
tedaviler kapsamında sadece doktor muayene tek başına kullanılabilir.

• Yatarak Tedavi Teminatı

Yatarak Tedavi teminatı, sigorta başlangıç tarihinden sonra gerçekleşen, tıbben gerekli olan cerrahi ve/veya dahili yatışlar, yoğun bakım,
kemoterapi, radyoterapi, diyaliz, evde bakım, koroner anjiografi giderleri ile Sigortalı’nın hayati bir tehlikeye neden olabilecek acil sağlık giderleri
ve küçük müdahale giderlerinin poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde karşılanmasını kapsar. Bir poliçe dönemi içinde oluşabilecek tüm
ameliyat malzemeleri yıllık poliçe limiti dahilinde ödenir. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve bir adet refakatçi giderleri bu teminattan karşılanır.

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.

Peşin
Ödemede
%5 İndirim

Yaş

0-39

40-49

50-69

Prim Tutarı

900 TL

1200 TL

1425 TL

Covid-19

%5 Aile
Katılım
İndirimi
*Ailedeki eş ve çocukların
tamamının katılımı halinde
geçerlidir.

%15-35
VERGİ
İNDİRİMİ

ÖRNEK PRİM HESAPLAMA

0-39 yaş aralığındaki 3 kişilik bir aile
KİŞİ
FERT
EŞ
ÇOCUK

PRİM
900 ₺
900₺
900₺

AİLE İNDİRİMİ
5%
5%
5%

855 ₺
855 ₺
855 ₺

PEŞİN İNDİRİMİ
5%
5%
5%

ÖDENEN TOPLAM

813 ₺
813 ₺
813 ₺

2.439 ₺

( KURUM TARAFINDAN MAAŞA İADE EDİLEN)
VERGİ AVANTAJI İNDİRİMİ (%15-35)
15%
15%
15%

MALİYET

MALİYET
691 ₺
691 ₺
691 ₺

2.073 ₺

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.
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 iki ay içerisinde aile cüzdanı ve/veya doğum belgesi
iletilmesi sureti ile mümkündür. Aksi takdirde bir sonraki yıl poliçeye dahil edilir.

