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1. TARAFLA,R

Bu sözleşme aşağıda belirtilen taraflar arasında düzenlenmiştir.
xocanri srnnnsr ıvıuıHsnnrci ıvr.qti MüşeviRHn onesı
(Bu sözleşmede Anlaşmalı Kurum olarak anılacaLtır)
Adres:Fatih mah. Sultan Murat Cad. Edati Sok Atikahya-lzmit/K0CAEll, 4l0l0 |zmit/Kocaeli

ÖzEL AIffİr xocınri HısreNnsi izıvıir öznr porixriuix sıĞrıx Hiz.ric. ı ş.(Bu sözleşmed'e Hastane olarak anı]acaktır)
Adres: Yeniköy Merkez Mah., Teknopark Cad No: 13 Başiskele Merkez / KocAELl
İŞbu Sözleşmede, Hastane ve Anlaşmalı Kurum ayn ayn "Taraf", balilrte "Taraflar" olarak
anı]acalıtır.

2. KoNUsU VE KAPSAM
2.1.Bu sözleşme, Aıılaşmalr Kuııtım'un üyelenstQİyerleri ve çdşaılan ile bu kişiterin
birinci derece yalonlan için ayaktan tedavi hizmet]erine ait indirim yapılması hususunu
içerir

3. iııoiniıvriN yöNrnMi vE KApsAMI
3.1.. Anlaşmalı Kurum mensuplanna;

-SGK lı poliklinik muayene, lüoratuar ve radyolojik tetkiklerde o/o20

-Özel^İcretli poliklinik muayene, lüoratuar ve radyolojik tetkiklerde o/o20

Oranlannda indirimden faydalanüileceklerdir
3.2. Yatarak tedavVameliyallarda ise her bir tedavi özel ve kendine ait maliyetleri

oldugru için standart bir indirim oranr belirlenmemiştir. Planlanan İedavi
hastane yönetimi tarafından değerlendirilerek hastaya yardımcı olunacalıtır

3.3. SGK katı]ım payı olarak adlandınlan 15TL tutanndaki ücret indirime konu
edilmemiştir

3.4. Aynntı]ı USG ücreti indirime konu edilmemiştir.

3.5. Anlaşmalı kurum mensubu Hastaneye başvurduğunda, işlemler yapılmadan
önce mensubu olduğu kuruma ait kimlik kartını ibraz etmelidir. İbraİ edilmeyen
kimlik kartına ait indirimler Anlaşmalı Kunım a ait kunımsal güvenlİğln
konınması adına karşılıklı yapılmama karan alınmıştır
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Aı<TıF
1.0. İŞ bu sözleşme içeriginde yer alan İndirim Protokolü ve Uygulama Esaslan Hastane

ve AnlaŞmalı Kurum tarafından karşılıklı yazılı mutüakat yoluile }usmen ya da tamamen
değiştirilebilir.

4. sözLEşME sÜREsİ

4.1, Sözleşme 01,10|12022 tarihinde yürürlüğe girer ve 3ItL2l2022 tarihine kadar
geçerlidir.
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