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HDI SİZE ÖZEL
SAĞLIK SİGORTASI
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Sağlığımız olmazsa olmazımız…

HDI Size Özel Sağlık Sigortası ile ihtiyacınız durumunda her an yanınızdayız! Siz de HDI 
Size Özel Sağlık Sigortası yaptırın, anlaşmalı olduğumuz tüm sağlık kuruluşlarında seçmiş 
olduğunuz farklı planlar ve size sağlamış olduğumuz avantajlardan yararlanın. 

1. Yatarak Tedavi Teminatı
 
   Ameliyat
 Hastane Tedavileri
 Kemoterapi, Radyoterapi
 Diyaliz
 Küçük Müdahale
 Hastane Dışı Tedavi
 Suni Uzuv ve Protez
 Acil Ulaşım
 Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavisi
 Rehabilitasyon
 Ameliyat Tazminat Tedavisi

Sizi Koruma Altına Alan Teminatlarımız

 •
 

•

 •

 •
 •

•
•

•
•
•
•

 

2. Ayakta + Yatarak Tedavi Teminatı
 
   Doktor Muayenesi
 İlaç
 Laboratuvar, Görüntüleme
 Modern Teşhis
 Fizik Tedavi
 Yardımcı Tıbbı Malzeme
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Detaylı bilgi almak için hdisigorta.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.



HDI Size Özel Sağlık sigortası sahibiyseniz bebeğiniz de avantajlarımızdan yararlanabiliyor. 
Anne veya babanın, HDI Sigorta’dan en az 1 yıl süreyle kurumsal veya bireysel sağlık poliçesi 
olması halinde; bebeğinizin doğum tarihinden itibaren 30 gün içinde priminin ödenerek 
poliçesinin aktif edilmesi şartı ile «HDI Bebeği» avantajlarından yararlanabilirsiniz. 

Sahip Olacağınız Avantajlar

HDI Bebeği Hakkı
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3. Yurtdışı Tedavi Teminatı 
   
   Yurtdışından getirtilen ilaç (kemoterapi ilaçları dahil) •

Detaylı bilgi almak için hdisigorta.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

4. HDI Bebeği Hakkı

Genetik incelemelerden, tam kan sayımı, açlık kan şekeri, total kolesterol, tam idrar tahlili, 
ultrasondan tüm vücut MR görüntülemesine kadar pek çok tetkiki içeren farklı check-up 
panellerinden yaş, cinsiyete göre hizmetlerimizden yararlanabileceksiniz.

Check-Up Teminatı

40 yaş ve üzerinde iseniz check-up anlaşmalı kurumlarımızda katılım payı ödemeden 
yılda 1 defa mamografi kontrolü yaptırabilirsiniz. 

Bebeklerinize de güvence sunuyoruz. Bebeğinizin doğum tarihi itibari ile 30 gün 
içerisinde poliçenin aktif edilmesi şartı ile ‘’HDI Bebeği’’ hakkı sağlıyoruz.

Mamografi Kontrolü 

40 yaş ve üzerinde iseniz check-up anlaşmalı kurumlarımızda katılım payı ödemeden 
yılda 1 defa kontrol amaçlı PSA tetkikini yaptırabilirsiniz. 

PSA Kontrolü
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HDI Size Özel Sağlık Sigortası’ndan 
Kimler Yararlanabilir? 

HDI Sigorta’da 56 yaşından önce sigortaya giriş yaptıysanız ve kesintisiz olarak 3 yıl 
boyunca sigortalı kaldıysanız, yapılacak risk değerlendirmeleri sonucunda size Ömür 
Boyu Yenileme Güvencesi sağlıyoruz.

Yenileme Güvencesi

Türkiye’nin her noktasında bulunan geniş anlaşmalı sağlık kuruluşlarından hizmet 
alabilirsiniz. 

Geniş Network Ağı

Detaylı bilgi almak için hdisigorta.com.tr’yi ziyaret edebilirsiniz.

  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden bireyler,
 0-60 yaş aralığındaki bireyler,
 Risk değerlendirmesi sonucu Yenileme Güvencesi almış 60 yaşından büyük bireyler 
ürünümüzden faydalanabilir.

 
•

  
•
•

Bütçenize uygun olarak seçebileceğiniz teminatlar ile poliçenizi kendinize göre 
tasarlayabileceksiniz. 

Bütçenize Uygun Poliçe

50 yaş ve üzerinde iseniz check-up anlaşmalı kurumlarımızda katılım payı ödemeden 
yılda 1 defa kontrol amaçlı kolonoskopi tetkikini yaptırabilirsiniz. 

Kolonoskopi


