Bireysel Sağlık Sigortası
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çünkü Aksigorta sayesinde
en iyi hastanelerden birinde
ameliyat olacak.
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Aksigorta Bireysel Sağlık Sigortası ile
gitmek istediğiniz hastane ve doktoru siz seçin.
Aksigorta’nın anlaşmalı ya da anlaşması olmayan tüm sağlık kuruluşlarında;
ayakta ya da yatarak yapılacak tedavilerden doktor muayenelerine, röntgen
ve tahlillerden ilaç masraflarına, cerrahi müdahalelerden doğuma kadar
sizin, dilerseniz tüm ailenizin sağlık ihtiyaçları güvence altında.
Üstelik kredi kartınıza 12 taksit imkanıyla!

Neden Aksigorta Bireysel Sağlık Sigortası Yaptırmalıyım?
Çünkü Aksigorta Bireysel Sağlık Sigortası size dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar,
sigortanızı ihtiyaçlarınıza göre kendiniz oluşturursunuz. Mesela en geniş ve katılım payı olmayan paketi alırsanız;
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Herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ihtiyacınız olan teşhis ve tedavi masraflarını dünyanın her yerinde karşılar.
İster ayakta, ister yatarak; tüm tedavi masraflarınızı öder.
Size Aksigorta’nın geniş anlaşmalı kurum ağından dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar.
Hamilelik ve doğum harcamalarınızı, göz ve diş tedavilerinizi öder.

1 Önce Temel Paketinizi Seçin
Sadece Yatarak
Tedavi Paketi
Tedaviniz için cerrahi bir uygulama ya da hastane yatışı
gerektiğinde sağlık masraflarınız karşılanır. Ameliyat, oda
refakatçi, özellikli tedavi, yoğun bakım, suni uzuv giderleri,
ameliyat malzemeleri, küçük müdahaleler, evde bakım, acil
durumlar gibi masrafları kapsar.

+

Yatarak ve Ayakta
Tedavi Paketi

Sadece Yatarak Tedavi Paketi’ne ek olarak doktor
muayenesi, ilaç, tahlil, röntgen, ileri teşhis (MR - Tomografi
- Sintografi), fizik tedavi masraflarınız ödenir. Ayakta
tedavilerinizin limitsiz ödenmesini isteyebilir veya daha
hesaplı prim ödemek için, farklı limitler arasında seçim
yapabilir, mesela %20 katkı payı ödemeyi seçebilirsiniz.
Doğum teminatı bu pakete dahildir.

2 Sonra Dilediğiniz Ek Teminatları Seçip Ekleyin
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Yurt Dışı Yatarak Tedavi
Doğum
Check-Up
Ferdi Kaza
İleri Teşhis Yöntemleri
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Yurt Dışı Yatarak ve Ayakta Tedavi
Check-Up
Ferdi Kaza
Gözlük, Çerçeve ve Lens
Diş

Sağlık sigortası yaptırmanın daha pek çok avantajı var...
Ömür Boyu Yenileme Garantisi;

Aksigorta’da Acil Sağlık Hizmetleri;

+ 3 yıldır kesintisiz özel sağlık sigortalıysanız Ömür
Boyu Yenileme Garantisi talebinde bulunabilirsiniz.
+ Ömür boyu yenileme garantisi alırsanız, mevcut
istisnalar dışında ilave kısıtlar uygulanmaz.
+ Ayrıca hem ömür boyu yenileme garantisi almış,
hem de Aksigorta’da toplam 5 yılı tamamlamışsanız
bundan sonra tanısı konan doğuştan gelen
hastalıklarınız da güvence altına alınır.

+ Acil durumlarda, en yakın donanımlı sağlık
merkezine ambulansla ücretsiz ulaştırılırsınız.
+ Sağlık sorunlarınız ile ilgili öğrenmek istediğiniz
konularda 444 27 27 numaralı Hizmet
Merkezimizi arayarak 7 gün 24 saat görevli
medikal kadromuzdan destek alabilirsiniz.

%10 Aile İndirimi de var!
Aile fertlerinizi de sigortalatın,
%10 Aile İndiriminden yararlanın.
Sigortaya ilk giriş yaşı 18-60 arasındadır. 18 yaş altındaki
çocuklarınız ise ebeveynleri ile birlikte sigortalanabilir.

Aksigorta’da Doğum;
+ Hamilelik ile ilgili rutin kontroller ayrı bir teminat
limitinden karşılanır, doğum teminatınız azalmaz.
+ Bebeğinizin doğum giderleri Aksigorta tarafından
karşılandıysa ve ona da 1 ay içinde Aksigorta Sağlık
Sigortası yaptırırsanız;
• Bekleme süresi uygulanmadan doğuştan gelen
hastalık ve sakatlıkları teminat kapsamına alınır.
• Bebeğinize ömür boyu yenileme garantisi verilir.

