Eureko Sigorta’dan ‘Farkı Garanti’den’ Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Eureko Sigorta sağlık hizmetlerinde farkı
tamamlıyor
Eureko Sigorta, ‘Farkı Garanti’den’ Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ile müşterilerine sağlık
hizmetlerinden fark ödemeden yararlanma fırsatı sunuyor. Eureko Sigorta’nın Garanti
Bankası şubelerinden satışa sunduğu Farkı Garanti’den, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)ve
Eureko Sigorta ile anlaşması bulunan özel sağlık kuruluşlarında SGK teminatı üzerindeki
sağlık hizmetlerinden ücret ödemeden yararlanmayı sağlıyor. Eureko Sigorta, tüm planlarda
“yatarak tedavi” teminatı olmakla birlikte ek olarak “ayakta tedavi”, “hamilelik ve doğum”
hizmetlerinin de olduğu üç farklı seçeneği bulunan üründen yararlanmak isteyenler için uygun
ödeme koşulları sunuyor.
Farkı Garanti’den Tamamlayıcı Sağlık Sigortası sayesinde tüketicilerin düşük tutarlı primlerle
özel sağlık sigortalarının sunduğu geniş sağlık hizmeti seçeneklerinden yararlanabileceğini
belirten Eureko Sigorta Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Noyan Güvenç şunları
söyledi:
“Farklı ihtiyaçlara yönelik olarak oluşturduğumuz ürünlerle sigortalılarımızın eksiksiz,
öncelikli ve kaliteli sağlık hizmetine Eureko Sigorta güvencesiyle ulaşmasını
hedefliyoruz. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü sayesinde özel sağlık sigortasının
daha geniş kitlelere ulaşmasına ve sigortalı sayısının artmasına katkıda bulunmayı
hedefliyoruz. Bu kapsamda Tamamlayıcı Sağlık Sigortası başvurusunu Eureko Sigorta
ve Garanti Bankası internet siteleri üzerinden yapan Bonus kart sahibi müşterilerimize
%10 Bonus hediye ediyoruz.

Eureko Sigorta’dan 3 ‘fark’lı paket
Eureko Sigorta’nın yüksek müşteri memnuniyet sağlama hedefiyle çalıştığını vurgulayan
Eureko Sigorta Sağlık Sigortaları Direktörü Uğurcan Akyüz şunları ifade etti:
“Farkı Garanti’den Tamamlayıcı Sağlık Sigortası kapsamında 3 ayrı teminat
sunuyoruz. Ayakta Tedavi Teminatı yatış gerekmeyen durumlardaki muayene,
laboratuvar tetkikleri, röntgen ile fizik tedavi ve rehabilitasyon giderlerini kapsıyor.
Yatarak Tedavi Teminatı kapsamında ise cerrahi müdahale gerektiren, hastanede ya da
yoğun bakım ünitesinde yatarak yapılan ve hayati tehlikeye neden olabilecek
durumlardaki tedavi giderleri karşılanıyor. Hamilelik ve doğumla ilgili tüm yatarak
tedavi giderleri ise Hamilelik ve Doğum teminatıyla güvence altına alınıyor.”
Farkı Garanti’den poliçesine sahip tüm sigortalılar ameliyat, yoğun bakım, kemoterapi,
radyoterapi ve diyaliz gibi risklere karşı da teminat altına alınıyor.

Eureko Sigorta ek teminatlarıyla da fark yaratıyor

Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptıran tüm sigortalılara yılda bir kez ücretsiz check-up
hizmetinden yararlanma fırsatı sunan Eureko Sigorta, 40 yaş ve üstü kadın sigortalıların
mamografi tetkik ücretini de karşılıyor. Diş Bakım Paketi kapsamında yılda bir kez diş hekimi
muayenesi, diş taşı temizliği ve röntgen gibi masraflar da karşılanırken, acil müdahale
gereken durumlarda ambulans hizmeti de sağlanıyor.
Eureko Sigorta hakkında

Türkiye’de banka sigortacılığında yetkin, risk değerlendirme uzmanı, uluslararası bir sigorta şirketi olan Eureko
Sigorta, Avrupa’nın 6 ülkesinde ve Avustralya’da 22.000’e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren dünyanın en
büyük sigorta ortaklıklarından Achmea’nın üyesidir. Hayatdışının tüm branşlarında faaliyet gösteren Eureko
Sigorta, 1989’da AGF Garanti Sigorta olarak kurulmuş ve Ekim 2007’de bugünkü adını almıştır. Eureko Sigorta,
Garanti Bankası şubeleri, yurt çapındaki acente ve broker ağı ile müşterilerine fark yaratan sigortacılık hizmet ve
ürünleri sunar.
Ayrıntılı bilgi için www.eurekosigorta.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz
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