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ÜNİTESİ                             : SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ  

  

SAYI                                    : 2015/13771 

  

KONU                                 : 2015-2016 YILI SAĞLIK SİGORTASI ALIMI  

  

SON BAŞVURU TARİHİ : 08 Temmuz 2015 Çarşamba 
 
 
 GRUP SAĞLIK SİGORTASI ŞARTNAMESİ 
 
Türkiye Futbol Federasyonu personeli ile eş ve çocuklarını kapsama alan Grup Sağlık Sigortası 
yenilenecektir. 
 

 Poliçe hali hazırda Acıbadem Sigorta’da bulunmakta olup, poliçe vadesi 15/07/2015’ dir. 

 Poliçe için verilecek ilk teklifler sonunda şartları sağlayan sigorta şirketleri arasında e-ihale 

yapılacaktır.  

 2014-2015 dönemi poliçe hasar-prim bilgisi ; %98 olup detaylar broker şirket tarafından aday 

şirketlere iletilecektir. 

 İlk teklifler, 3 alternatif üzerinden oluşturularak brokere iletilecek olup, ihaleye hangi alternatifin 

çıkacağı aday sigorta şirketlerine bildirilecektir.  

 Poliçenin ek maddeleri içinde KIRMIZI ile işaretlenmiş olanlar, ihaleye katılım için olmazsa olmaz 

şartlar olup, bu maddelere aksi yanıtı olan sigorta şirketleri ihale dışı kalacaklardır. Diğer 

maddeler için müzakere yapılacak ve karar fiyattan bağımsız olarak TFF yönetiminde olacaktır. 

Diğer maddeler için asgari mevcut hakların korunması esas olacaktır. 

 Poliçenin ek maddeleri ve teminat yapısı aşağıda olup,  soru ve başvurularınız için;  

IBS SİGORTA ve REASÜRANS BROKERLİĞi A.Ş 
 
Metin Küçükoğlu (metin@ibsbroker.com)   
 
Pelin Özarca (pelin@ibsbroker.com) 
 
Sevtap Orhan (sevtap.orhan@ibsbroker.com)  
 
 

0 212 272 45 72 
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EK MADDELER 
 

1. Mevcut sigortalıların, ilk kez sigortalandıkları orjinal başlangıç tarihleri itibariyle kazanmış oldukları 

tüm haklar, ÖBYG (Ömür Boyu Yenileme Garantisi) hakkı dahil transfer edilecektir. 

2. Mevcut sigortalılar için başvuru formu alınmayacaktır. 

3. Yeni işe girişlerde hamilelik ve doğum hariç bekleme süresi bulunmayacaktır. 

4. Yeni alacaklar için ÖBYG hakkı alma koşulları açıkca belirtilmelidir. 

5. Yeni  girişlerde, 1 aydan fazla ara verilmemiş başka bir poliçeden geçiş yapılıyorsa , ÖBYG dahil 

tüm haklar transfer edilecektir (ferdi veya grup poliçesi ayrımı olmaksızın). 

6. Başka bir poliçenin bitiş tarihini takiben yapılacak olan sene içi girişler bağımlı ve/veya personel 

5.madde kapsamında kabul edilecektir. 

7. Bebekler, doğumu takiben 60 gün içinde başvurulmak kaydı  ve risk analizi yapılmak suretiyle 

doğum tarihi itibariyle poliçeye dahil edilecektir. 

8. Anlaşmasız sağlık kurumuna dışarıdan gelecek cerrah ücretleri min.TTB*2 olarak karşılanacaktır. 

9. Anlaşmalı  sağlık kurumuna dışarıdan gelecek cerrah ücretleri min.TTB*2 olarak karşılanacaktır. 

10. Yoğun bakım süresi Yıllık 90 gün olacaktır.180 Gün olan hastane yatış gününden düşecektir. 

11. Hastanede yatış Yıllık 180 gün olacaktır. 

12. Yurt dışında yapılan ayakta tedavi harcamaları karşılanacaktır. (limitlendirme yapılabilir) 

13. Yurt dışında yapılan yatarak tedavi harcamaları karşılanacaktır . (limitlendirme yapılabilir) 

14. Hava Ambulansı, poliçede belirtilen limit dahilinde karşılanacaktır. 

15. Hasar / Prim oranı baz alınmak sureti ile kar’ a iştirak verilecektir. 

16. Poliçeye giriş&çıkış işlemleri gün esasına göre yapılacaktır. 

17. Hasar belgelerinin ibrazı için gün sınırlaması 2 yıl olacaktır. 

18. Deprem, doğal afetler ve terör sonucu oluşabilecek durumlar kişi başı 1,000 TL muafiyetle üst 

limit olmaksızın kapsamda olacaktır. 

19. Ameliyat öncesi yapılan tüm tetkikler (HIV ve Hepatit dahil) yatarak tedavi kapsamında olacaktır. 

20. Refakatçi giderlerinin ödenmesi için herhangi bir yaş sınırı olmayacaktır. 

21. Böbrek taşı kırdırma giderleri yatarak tedavi kapsamında olacaktır. 

22. ÖBYG almış sigortalıların septum deviasyon ve konka hipertrofisi ameliyatları kapsam dahilinde 

olacaktır. 

23. Kısırlıkla ilgisi olmayan varikosel kapsam dahilinde olacaktır. 

24. Menapoz ve osteoporoz kapsam dahilinde olacaktır. 

25. Kemoterapi ile ilgili ilaç ve kontrol testleri yatarak tedavi, takip testleri ayakta tedavi kapsamı 

dahilinde değerlendirilecektir. 

26. Kanser ameliyatları sonrasında ortaya çıkan meme protezi kapsam dahilinde olacaktır. 

27. Dış gebelik ve mol hidatiform yatarak tedavi kapsamında olacaktır. 

28. Trafik kazası sonucunda oluşan diş ve ağız yaralanmaları ile ilgili diş, çene ve ağız kısmındaki her 

türlü ameliyat yatarak tedavi kapsamında olacaktır.  

29. Yeni doğan bebekler için fototerapi yatarak tedavi kapsamında olacaktır. 

30. Şirket doktorunun personel için yazmış olduğu reçeteler ilaç teminatı kapsamı dahilinde 

ödenecektir. 

31. Tedavi için hayati önem taşıyan ve Türkiye’ de muadili olmayan ilaçlar kapsam dahilinde olacaktır. 
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32. Tüm koruyucu aşılar kapsam dahilinde olacaktır. 

33. Skolyoz, MS, Alzehimmer, Parkinson, Epilepsi kapsam dahilinde olacaktır. 

34. Tıbben gereklilik olması halinde ben alımı, akne ve puva tedavisi kapsam dahilinde olacaktır. 

(estetik nedenler hariçtir). 

35. Kalp pili yatarak tedavi kapsamında olacaktır. 

36. Doğuştan gelen ve/veya kapsam dışı olan hastalıkların ilk teşhis muayeneleri kapsamda olacaktır. 

37. Uyku apne sendromu ve horlama tedavileri cihaz ve kalibrasyon hariç olmak kaydı ile kapsam 

dahilinde olacaktır. 

38. Amatör (lisans olmaksızın) yapılan tüm sporların tedavileri kapsam dahilinde olacaktır. (amatör 

müsabakalar dahil, tehlikeli sporlar hariçtir). 

39. Rutin çocuk muayeneleri kapsam dahilinde olacaktır. 

40. Rutin jinekolojik muayeneler kapsam dahilinde olacaktır. 

41. Optik ve lens merkezlerinde yapılanlar hariç, rutin göz muayeneleri kapsam dahilinde olacaktır. 

42. 40 yaş üzeri sigortalılar için kontrol amaçlı mammografi ve PSA testleri yılda bir kez kapsam 

dahilinde olacaktır. 

43. Uzun süreli ilaç kullanımlarında doktor raporu ile bir kez belgelenmesi durumunda fotokopi reçete 

ile işlem yapılacaktır. 

44. TFF yönetimi kontrolünde kullanılmak üzere havuz teminatı verilecektir. 

45. Askerden dönüşte bir ay içerisinde başvurmak ve askerlik döneminde ortaya çıkan hastalıklara 

şerh koymak kaydı ile askerden dönen personelin, askerlik öncesi kazanmış olduğu haklar 

korunacaktır. 

46. Min. 10 kişi için Check up teminatı verilecektir. 

47. Hamilelik teminatı evli-bekar ayrımı yapılmaksızın haketmiş tüm sigortalılar için geçerli olacaktır. 

48. Poliçe dönemi içerisinde TFF yönetimi bilgisinde kullandırılmak üzere  min. 3 sigortalı için BT 

ANJIO-EBT  kapsam dahilinde olacaktır. Uygulamanın Sigorta Şirketi’ nin yönlendirdiği kurumda 

yapılması şartı değerlendirilebilinir. 

49. Sık tekrarlanmayan aile planlaması yöntemleri (doğum teminatının %50’ si ile sınırlı olmak kaydı 

ile) ve tedavi amaçlı doğum kontrol hapları kapsam dahilinde olacaktır. 

50. Acıbadem Hastanelerinde hali hazırda TFF ile olan özel anlaşma gereği sigortalılardan katılım 

payı alınmamaktadır. Anlaşmanın devam etmesi halinde bu kural da devam edeceğinden aday 

şirketlerin kuralı bilerek değiştirmeye çalışmamaları gerekmektedir. 

51. Primler 12 eşit taksit şeklinde ödenecektir. 

52. Teklifler, sigorta şirketleri tarafından %10 broker komisyonu dahil çalışılacaktır. 
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TFF SAĞLIK SİGORTASI TALEP EDİLEN 
TEMİNATLAR 

ALTERNATİF 1                            
( MEVCUT 
TEMİNAT ) 

ALTERNATİF 2 ALTERNATİF 3 

YATARAK TEDAVİLER UYGULAMA       

Ameliyat  
Vak' a 
başı 

100% 

LİMİTSİZ   LİMİTSİZ   LİMİTSİZ   

Doktor ( Hastanede Tedavi ) 
Vak' a 
başı 

LİMİTSİZ   LİMİTSİZ   LİMİTSİZ   

Hastanede Tedavi 
Vak' a 
başı LİMİTSİZ   LİMİTSİZ   LİMİTSİZ   

Suni Uzuv Giderleri 
Vak' a 
başı 

LİMİTSİZ   LİMİTSİZ   LİMİTSİZ   

Kemoterapi - Radyoterapi - Dializ Yıllık LİMİTSİZ LİMİTSİZ LİMİTSİZ 

Küçük Müdahale 
Vak' a 
başı 

LİMİTSİZ LİMİTSİZ LİMİTSİZ 

Oda / Yemek / Refakatçı Yıllık 180 Gün 180 Gün 180 Gün 

Yoğun Bakım Yıllık 90 Gün 90 Gün 90 Gün 

Evde Bakım ve Takip Yıllık 10.000 (8 HAFTA ) 10.000 (8 HAFTA ) 10.000 (8 HAFTA ) 

Rehabilitasyon Yıllık 

12.500 12.500 12.500 Ameliyat Sonrası Fizik Tedavi 
Gideri 

Yıllık 

Acil Durum  
Vak' a 
başı 

LİMİTSİZ LİMİTSİZ LİMİTSİZ 

Hava Ambulansı  
Vak' a 
başı 

15.000 15.000 15.000 

Yardımcı Tıbbi Malzeme Teminatı Yıllık 600 (%80) 1.000 (%80) 1.000 (%80) 

Trafik Kazası Sonucu Diş Tedavi  Yıllık 100% LİMİTSİZ LİMİTSİZ LİMİTSİZ 

Ameliyat Tazminat Teminatı 
Vak' a 
başı 

100% SUT /  5.000 TL SUT /  5.000 TL SUT /  5.000 TL 

Doğum Yıllık 100% 
3.000 3.000 3.000 

Doğum Rutin Kontrol   80% 

AYAKTA TEDAVİLER           

Doktor vizite başı 

80% 

175 250 

LİMİTSİZ 

İlaç YILLIK 1.750 1.750 

Tahlil - Röntgen 
YILLIK 4.000 5.000 

İleri Tanı 

Fizik Tedavi YILLIK 1.250 1.500 

Kontrol Mamografisi ve PSA (40 yaş 
üstü) 

Yılda 1 
kez  

100% 
ASG 

KURUMLARINDA 
ASG 

KURUMLARINDA 
ASG 

KURUMLARINDA 
 


