‘DOĞUM PAKETİ’ TEMİNATI ÖZEL ŞART EKİ
Değerli Sigortalımız,
Satın almış olduğunuz ”Doğum Paketi” ek teminatı ile ilgili aşağıda yer alan açıklamaları dikkatlice okumanızı tavsiye
ederiz.
İşbu özel şart eki ‘Sağlığım Tamam’ ürün özel şart, genel şartlar ve bilgilendirme formuna bağlı olarak geçerlidir.
DOĞUM PAKETİ:
Doğum Paketi teminatı ‘Yatarak Doğum Teminatı’ ve ‘Gebelik Takip Giderleri’ teminatlarından oluşur ve iki teminat
birlikte poliçeye eklenebilir.
Poliçede, kendisi veya eşi konumunda yer alan 18 -50 yaş arasındaki kadın sigortalılar doğum paketi ek teminatı alabilir.
Bu teminat, ek prim ödenerek poliçe kapsamı altına alınacaktır. Sadece poliçelerinde ayakta tedavi teminatı olan
bireysel ‘Sağlığım Tamam’ sağlık sigortası sahibi sigortalılarımız, doğum paketi ek teminatı alabilirler.
Bu teminata hak kazanabilmek için, AXA Sigorta bireysel Sağlığım Tamam Sigortası ‘na ‘Doğum paketi’ eklendikten
sonra 12 ay sürenin geçmiş olması gerekmektedir.
Farklı şirketten transfer olarak şirketimize geçişlerde ve/veya şirketimizde doğum teminatlı bir ‘grup’ sağlık poliçesine
sahip sigortalıların doğum bekleme süresi yine AXA Sigorta bireysel Sağlığım Tamam Sigortası ‘na ‘Doğum paketi’
eklendikten sonra 12 ay olarak uygulanacaktır.
Doğum Paketi ek teminatı; yeni iş poliçelerde poliçe düzenlenirken, yenilemelerde yenileme süresi içerisinde poliçeye
eklenebilir. Yıl içerisinde Doğum Paketi ek teminatı satın alınamaz.
Yatarak Doğum Teminatı: Yatarak Doğum teminatından faydalanabilmek için bekleme süresi 12 aydır. Bu teminatların
işlerlik kazanabilmesi için kesintisiz olarak AXA Sigorta A.Ş ’den iki yıl üst üste ‘yatarak doğum teminatı’ içeren bireysel
Sağlığım Tamam ürünümüzün satın alınmış olması gerekmektedir. Normal doğum, sezaryen, doğum ve hamilelik
komplikasyonları ile ilgili yatarak yapılan tüm tedavilere ait giderler (düşük, düşük tehdidi, tıbbi gereklilik durumlarında
ki kürtaj, hiperemezis v.b.) poliçede belirtilen ‘Yatarak Doğum Teminatı’ limit ve ödeme yüzdesi kapsamında karşılanır.
Yatarak Doğum Teminatı kapsamına giren normal doğum ve sezaryen doğum giderleri 1 yıllık poliçe döneminde sadece
1 kere ödenir.
Gebelik Takip Giderleri: Gebelik Takip Giderleri teminatından faydalanabilmek için bekleme süresi 12 aydır. Bu
teminatların işlerlik kazanabilmesi için kesintisiz olarak AXA Sigorta A.Ş ’den iki yıl üst üste ‘‘Gebelik Takip Giderleri’
içeren bireysel Sağlığım Tamam ürünümüzün satın alınmış olması gerekmektedir. Gebelik ile ilgili doktor muayeneleri,
gebelik ile ilgili rutin tahliller, gebelik testleri, TORCH testleri, mutat kontroller, obstetrik ultrason, amniosentez, NST,
Üçlü Tarama Testi vb ilgili giderler bu teminat kapsamında değerlendirilir.
‘Gebelik Takip Giderleri’ poliçe dönemi içerisinde maksimum 10 kez kullanım ile sınırlıdır.
Yukarıda bahsedilen giderler dışında bebeğe ait sağlık giderleri (gebelik, doğum esnasında oluşabilecek
komplikasyonlar, ek müdahaleler, bebek masrafları, kuvöz veya benzeri durumlar ) için teminatlar geçerli değildir. Dış
gebelik giderleri yatarak tedavi teminatı kapsamında değerlendirilir
Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.
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