
 

Gülümseten Paket Ferdi Kaza Sigortası; kişilerin başlarına gelebilecek ani ve harici 

olaylar nedeniyle uğrayabilecekleri bedensel zararlar ile birlikte diş, göz, diyetisyen gibi 

sağlık konularında ihtiyaç duyabilecekleri asistans hizmetleri teminat altına alır. 

 
Gülümseten Paket Ferdi Kaza Sigortası poliçemiz ile ani ve beklenmedik bir kaza sonucu ölüm ve sürekli sakatlık halleri 

ile birlikte deprem, sel, yanardağ püskürmesi, yer kayması ve terör sonucu oluşabilecek haller de teminata dahil 

edilmiştir. Ürün kapsamında ayrıca aşağıda belirtilen asistans hizmetler sunulmaktadır. 

 

 Dolgulu Diş Gold Paketi, 

 Diyetisyen Danışmanlık, 

 Psikolojik Danışmanlık, 

 Eczane Tasarruf Planı, 

 Göz Taraması 

  

Asistans hizmet paketlerine ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. 

 

Diş Sağlığı Tasarruf Planı 
 
Hizmet ağı içerisinde yer alan klinik ve hekimlerde temin edilen tüm dental hizmetler, poliçe sahibine Türk Diş Hekimleri 

Birliği (TDB) Taban Fiyat Tarifesinden sağlanacaktır. 

 

TDB Taban Fiyat Garantisi yanı sıra aşağıda listelenmiş olan hizmetler poliçe sahibine yıllık 1 defaya mahsus olmak 

üzere ücretsiz olarak sağlanacaktır. 

 

Gold Diş Sağlığı Tasarruf Planı – Dolgulu 

Plana Dahil Hizmetler 

 

 Dolgu sökümü (tek diş) 

 Yerel flour uygulaması (Tam Çene) 

 Detertraj (diş taşı temizliği - alt ve üst çene) 

 Düşmüş kuron ve köprü simantasyonu (her sabit üye için) 

 Okluzal aşındırmalar (alt ve üst çene) 

 Okluzyon düzeltilmesi (iki çene) 

 Bite - wing radyografi 

 Diş röntgen filmi (periapikal-tek diş) 

 Diş hekimi muayenesi 

 Konsültasyon 

 Kontrol hekim muayenesi 

 Lokal anestezi (enjeksiyon - infiltratif) 

 Lokal anestezi (rejyonal) 

 Oral hijyen eğitimi 

 Teşhis ve tedavi planlaması 

 Uzman diş hekimi konsültasyonu 

 Uzman diş hekimi muayenesi 

 Vitalite Kontrolü 

 Dolgu (Tek diş için) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Diyetisyen Danışmanlık Tasarruf Planı 
 
Hizmet ağı içerisinde yer alan Diyetisyenlerde, ilk seans ücretsiz olmak üzere, diğer seanslarda da seans başına %30’ a 

varan oranlarda indirim sağlanmak suretiyle Diyetisyen Danışmanlık Tasarruf Planı Ürünü poliçe sahibine sağlanacaktır. 

 

Psikolojik Danışmanlık Tasarruf Planı 
 
Hizmet ağı içerisinde yer alan Psikolog ve Psikiyatrlarda, ilk seans ücretsiz olmak üzere, diğer seanslarda da seans 

başına %30’ a varan oranlarda indirim sağlanmak suretiyle Psikolojik Danışmanlık Tasarruf Planı Ürünü poliçe sahibine 

sağlanacaktır. 

 

İlaç Tasarruf Planı (Eczane) 
 
Hizmet ağı içerisinde yer alan anlaşmalı eczanelerde İlaç fiyatlarında %2,5 ile %10 arasında, Dermo Kozmetik ürünlerde 

%10 - %15 arasında, Optik ürünlerde %20 ile %40 arasında indirim sağlanmak suretiyle İlaç (Eczane) Tasarruf Planı 

Ürünü poliçe sahibine sağlanacaktır. Plan kullanımında herhangi bir sınır yoktur. 

 

Ücretsiz Göz Paketi 
 
Hizmet ağı içinde yer alan anlaşmalı kurumlarda, poliçe sahibine yılda 1 defaya mahsus göz taraması ücretsiz, diğer tüm 

tetkik ve ameliyatlarda %30’a varan indirim uygulanacaktır. 

 

Plana Dahil Hizmetler 

 

 Otoref (Göz Ölçümü)- Göz bozukluğu miyop, astigmat, hipermetrop 

 Tonometre (Tansiyon Ölçümü) 

 Biyomikroskop(Doktor Muayenesi) 

 Renk Hissi (Renk Körlüğü Testi/Gerektiği Durumlarda) 

 Retina Muayenesi(Göz Arkası Muayenesi/Gerektiği Durumlarda) 

 Kuru göz Ölçümü(Gerektiği Durumlarda) 

 


