ATEŞOĞULLARI SİG.AR.H.SİNAN ATEŞOĞ.
ÇINAR MAH. BAĞDAT CADDESİ SOK.
İŞBANKASI BLOKLARI 1.BLOK No: 199 / 1 PK: 34841
MALTEPE - İSTANBUL
Tel:216 4897761 - Faks:216 4897761

GENEL MÜDÜRLÜK
Tel: (212) 350 0 350 / Faks: (212) 350 0 355
Kurumsal Sigortacılık Müdürlüğü
Tel: (212) 368 38 68 / Faks: (212) 350 01 80
İstanbul Bölge Müdürlüğü
Tel: (212) 484 24 24 / Faks: (212) 350 0 120
Kadıköy Bölge Müdürlüğü
Tel: (216) 571 88 00 / Faks: (216) 571 88 48
Akdeniz Bölge Müdürlüğü
Tel: (242) 248 26 80 / Faks: (242) 241 42 80
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü
Tel: (232) 455 33 33 / Faks: (232) 455 33 43
Orta Karadeniz Bölge Müdürlüğü
Tel: (362) 435 44 55 / Faks: (362) 435 55 50
Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü
Tel: (322) 455 32 00 / Faks: (322) 455 32 32
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
Tel: (312) 457 17 17 / Faks: (312) 457 17 49
Karadeniz Bölge Müdürlüğü
Tel: (462) 230 61 61 / Faks: (462) 230 70 20
Marmara Bölge Müdürlüğü
Tel: (224) 270 05 55 / Faks: (224) 270 05 88
Kıbrıs Şubesi
Tel: (392) 227 95 95 / Faks: (392) 227 95 96

sağ
lık
sigortası

Sağlık şansa
bırakılmayacak kadar
ciddi bir konudur.
Siz de Anadolu Sigorta’dan
Sağlık Sigortası yaptırın,
yaşayabileceğiniz sağlık
sorunları sizi maddi ve
manevi olarak zor
durumda bırakmasın.
Sağlığınız Anadolu Sigorta
güvencesi altında olsun.

NEDEN ANADOLU SİGORTA SAĞLIK SİGORTASI?
• Türkiye genelinde 67 ile yayılmış, 3.000’in üzerinde sağlık
kurumundan (hastane, tıp merkezi, laboratuvar, eczane, görüntüleme
merkezi, doktor) oluşan yaygın bir anlaşmalı kurum ağımız var.
• Kanser, kalp, hipertansiyon ve şeker hastalıkları gibi tedavi giderleri
yüksek hastalıklarda bekleme süresi uygulamıyoruz. Üstelik bu
hastalıklar için çok yüksek tutarda tazminat ödeneceği bilinmesine
rağmen poliçenizi çok uygun bir primle yeniliyoruz.
• Türkiye’de ilk ve tek olarak, bireysel poliçe kapsamında doğum
giderlerini ödediğimiz bebeklerin kuvöz masraflarını yüksek limitle
karşılıyoruz.
• Bireysel poliçe kapsamında doğum giderlerini ödediğimiz bebeklerin
doğuştan gelen hastalıklarına ait tedavi giderlerini karşılıyoruz.
• Şirketimizde bireysel sağlık sigortası kapsamında kesintisiz olarak
en az 4 sene sigortalı olan sigortalılarımıza, bireysel sigortalılıklarının
5. senesinden itibaren, şirketimizde bireysel olarak sigortalandıkları
tarihten sonra ortaya çıkan doğuştan gelen hastalıklara ait giderlerini
karşılıyoruz.
•Türk Sigorta Sektöründe ilk olarak, bütün ürünlerimizde geçerli olmak
üzere 18 yaşın altındaki çocuklarınızı koşulsuz olarak hayat boyu
yenileme garantisi vererek tek başlarına sigortalıyoruz.
(18 yaşın altındaki tüm çocukların sigortalanması gerekmektedir.)
•Ayakta tedavi teminatlarına sahip sigortalılarımıza yılda bir kez
check-up yaptırma fırsatı sağlıyoruz.
•Ayakta tedavi teminatını kapsayan paketlerde, 0-6 yaş arasındaki
çocuklarımızın rutin doktor muayeneleri ve tüm koruyucu aşıları ile
yetişkinlerin grip, kuduz, tetanos aşılarına ait giderlerini karşılıyoruz.

Onların Anadolu Sigorta’dan Sağlık Sigortası poliçeleri
vardı ve biz onların yanındaydık...

• Ayakta tedavi teminatlarına sahip bayan sigortalılarımızın kontrol
amaçlı yaptırdıkları jinekolojik muayene ve smear testlerine ait
giderleri yılda bir kez karşılıyoruz.

• 2009 yılında 1.515,00 TL tutarında prim ödeyerek poliçe satın alan
sigortalımız, ciddi bir hastalığa yakalandı ve şirketimiz sağlık giderleri
için 160.600,00 TL ödedi. 2011 yılında sigortalımız poliçesini yıllık
1.799,00 TL ödeyerek yeniledi.

• Tüm ürünlerimizde geçerli olmak üzere; özel anlaşma yaptığımız
sağlık kuruluşlarında 40 ve üstü yaşlardaki bayan sigortalılarımızın
kontrol amaçlı yaptırdıkları mamografi ve meme ultrasonografisi ile
40 ve üstü yaşlardaki erkek sigortalılarımızın yaptırdıkları “Prostat
Specific Antijen/(PSA)” tetkiklerine ait giderleri yılda bir kez %100’lü
olarak karşılıyoruz.

• Bir sigortalımız sağlık sigortası poliçesi satın aldığı ilk yıl olan 2007
yılı içinde kolon kanseri rahatsızlığına yakalandı. Sigortalımız için
bugüne kadar ödediğimiz tedavi giderlerinin toplamı 657.400,00 TL.
• Kaza geçiren bir sigortalımızın tedavi giderleri için şirketimiz
467.000,00 TL ödedi.
Siz de Anadolu Sigorta’dan Sağlık Sigortası yaptırın, herhangi bir
sağlık sorununda zor durumda kalmayın.

• Yurtdışı tedavi teminatı olan ürünlerimizde, yurtdışında yapılan
tedaviler için; ilgili rahatsızlığın Türkiye’de tedavisi olup olmadığına
bakılmaksızın, poliçede belirtilen limit ve ödeme oranları dahilinde
sigortalılarımızın sağlık giderlerini karşılıyoruz. Sigortalılarımızın
yurtdışında kalış süresi için herhangi bir gün sınırlaması
uygulamıyoruz.

Unutmayın!!!
Hiç kimse sağlık sigortası yaptırmayacak kadar zengin değildir.
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