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TAMAMLAYICI SAĞLIK
DOĞUM PAKET SİGORTASI

Teminatlar poliçenize bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ve poliçede belirtilen şartlar dahilinde geçerlidir.

Sompo Sigorta farkıyla hem Doğum hem de Yatarak Tedavi teminatlarını ihtiyacınıza yönelik 
seçeceğiniz plan ile tek bir poliçede güvence altına alabilirsiniz. Tamamlayıcı Sağlık Doğum 
Paket Sigortası sayesinde Medicana Hastanelerinde doğum hizmetinden faydalanmak 
isterseniz; size özel hazırlanan bu poliçe ile herhangi bir bekleme süresi uygulanmaksızın 
sahip olabilirsiniz.

+ İhtiyacınıza uygun olarak “TSS DOĞUM PAKETİ” ya da “TSS DOĞUM+RUTİN MUAYENE  
 PAKETİ” planlarından birini seçebilirsiniz. Toplam 9 müracaat adedi ile bekleme süresi  
 uygulamaksızın, geniş Hamilelik Rutin Muayene kapsamı “Doğum+Rutin Muayene Paketi”  
 planı ile sunulmaktadır.

+ Gebelik takibi süresince Rutin Laboratuvar & Radyoloji işlemlerinde hastane cari fiyatları  
 üzerinden %20 İndirim avantajından faydalanabilirsiniz.

+ Doğum Sonrası 1 yıl süresince Çocuk Polikliniği Ayakta Tedavi hizmetlerinde hastane  
 cari fiyatları üzerinden %20 İndirim avantajından faydalanabilirsiniz.

+ Sompo Sigorta farkıyla; Medicana Sağlık Grubu’nda Gebelik Akademisi, Doğum Sonrası  
 Emzirme eğitimlerine ücretsiz katılabilir, ayrıca otopark ve vale hizmetinden herhangi bir  
 ücret ödemeden yararlanabilirsiniz.

+ Kuvöz teminatı, yeni doğan bebeğin poliçeye dâhil edilmesi koşulu aranmaksızın poliçede  
 belirtilen şartlar kapsamında teminat kapsamına alınmıştır. 

+ Diş Tedavi Paketi hizmetinden ilave prim ödemeksizin yılda bir kez faydalanabilirsiniz.

+ Sompo Sigorta farkıyla, sigortalıya poliçede sunulan her türlü hizmet ve sağlık sorularında  
 Sağlık Danışma Hattı 0850 2500 757 üzerinden medikal personel ile 7/24 destek   
 sağlanmaktadır.

TAMAMLAYICI SAĞLIK DOĞUM PAKET SİGORTASI’NIN AVANTAJLARI



Özel ve genel şartlar çerçevesinde yıllık 10.000 TL limitle %100 olarak karşılanmaktadır.

Özel ve genel şartlar çerçevesinde hamilelik rutin muayene yılda 9 adet limitlidir.

 
 

YATARAK TEDAVİ TEMİNATLARI

TAMAMLAYICI SAĞLIK DOĞUM
PAKET SİGORTASI’NIN SİZE SUNDUKLARI

KUVÖZ

DİŞ TEDAVİ
PAKETİ

0850 250 0 757
Sağlık Danışma Hattı 

7/24

DOĞUMYATARAK TEDAVİ 

HAMİLELİK RUTİN MUAYENE 

T.C. vatandaşı olup, Türkiye’de ikamet eden, SGK tarafından kapsam altına alınan 18 -  56 yaş 
arasındaki kişiler bu ürüne sahip olabilir. 

* Doğum ve Hamilelik Rutin Muayene teminatları için bekleme süresi uygulanmayacaktır.
** Yatarak Tedavi Teminatı; poliçe süresince tüm anlaşmalı  Medicana Sağlık Grubu hastanelerinde geçerlidir. Doğum, kuvöz ve  seçilmesi 
durumunda hamilelik rutin muayene teminatı sadece poliçede seçilen Medicana Sağlık Grubu şubesinde geçerli olacaktır.
*** Yatarak Tedavi teminatı için bekleme süreli hastalıklar poliçe özel şartlarında belirtilmiş olup, bu hastalıklar için bekleme süresi 3 ay 
uygulanacaktır.

+ Hastane Tedavi
+ Ameliyat
+ Oda - Yemek - Refakat
+ Yoğun Bakım

+ Küçük Müdahale
+ Ambulans
+ Diş Paketi

+ Doğum
+ Kuvöz

+ Hamilelik Rutin Muayene

  

DOĞUM TEMİNATLARI;

SEÇİLMESİ DURUMUNDA AYAKTA TEDAVİ TEMİNATI;



www.somposigorta.com.tr
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