
 
HİZMET VERDİĞİMİZ ŞİRKETLER 

 
• TÜRK TELEKOM VAKFI 
Anlaşmalı kurum sözleşmeleri, provizyon ve fatura kontrol denetim hizmetleri şirketimiz tarafından 
yürütülmektedir. 
( Türk Telekom Vakfı Anlaşmaları IPA Fiyat Protokolünden Bağımsız Ayrıca Yapılmaktadır. ) 

 
 

• RAY SİGORTA A.Ş 
Anlaşmalı kurum sözleşmeleri, provizyon ve fatura kontrol denetim hizmetleri şirketimiz tarafından 
yürütülmektedir. 
 
 
• ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ 
Anlaşmalı kurum sözleşmeleri, provizyon ve fatura kontrol denetim hizmetleri şirketimiz tarafından 
yürütülmektedir. 
 
 
• ZÜRİCH  SİGORTA A.Ş ACİL TEDAVİ SİGORTASI 
Anlaşmalı kurum sözleşmeleri, check-up anlaşması /  organizasyonu, fatura kontrol denetimi ve  acil 
vakalarda provizyon hizmetleri şirketimiz tarafından yürütülmektedir. 
 
Acil olmayan poliklinik hizmetlerinde ve/veya şirketimiz tarafından red edilen vakalarda anlaşmalı olduğumuz 
indirimli fiyatlar doğrultusunda kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 

 
• IŞIK SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI 
Anlaşmalı kurum sözleşmeleri, fatura kontrol denetimi ve  acil vakalarda provizyon hizmetleri şirketimiz 
tarafından yürütülmektedir. 
 
Acil olmayan poliklinik hizmetlerinde ve/veya şirketimiz tarafından red edilen vakalarda anlaşmalı olduğumuz 
indirimli fiyatlar doğrultusunda kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 
 
• RAY SİGORTA  A.Ş- MEDLİNE ACİL TEDAVİ SİGORTASI 
Anlaşmalı kurum sözleşmeleri, fatura kontrol denetimi ve  acil vakalarda provizyon hizmetleri şirketimiz 
tarafından yürütülmektedir. 
 
Acil olmayan poliklinik hizmetlerinde ve/veya şirketimiz tarafından red edilen vakalarda anlaşmalı olduğumuz 
indirimli fiyatlar doğrultusunda kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 

 
• RAY SİGORTA  A.Ş- MEDICAL EXPRESS ACİL TEDAVİ SİGORTASI 
Anlaşmalı kurum sözleşmeleri, fatura kontrol denetimi ve  acil vakalarda provizyon hizmetleri şirketimiz 
tarafından yürütülmektedir. 
 
Acil olmayan poliklinik hizmetlerinde ve/veya şirketimiz tarafından red edilen vakalarda anlaşmalı olduğumuz 
indirimli fiyatlar doğrultusunda kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 

 
• MEDLİNE SAĞLIK PAKETİ VE ACİL TEDAVİ  SİGORTASI 
Anlaşmalı kurum sözleşmeleri, check-up anlaşması /  organizasyonu, fatura kontrol denetimi ve  acil 
vakalarda provizyon hizmetleri şirketimiz tarafından yürütülmektedir. 
 
Acil olmayan poliklinik hizmetlerinde ve/veya şirketimiz tarafından red edilen vakalarda anlaşmalı olduğumuz 
indirimli fiyatlar doğrultusunda kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 
 
 
 



 
• DERİN DANIŞMANLIK VE GCS MÜMESSİLLİK ACİL TEDAVİ  SİGORTASI ( CARD & PLUS ) 
Anlaşmalı kurum sözleşmeleri, fatura kontrol denetimi ve  acil vakalarda provizyon hizmetleri şirketimiz 
tarafından yürütülmektedir. 
 
Acil olmayan poliklinik hizmetlerinde ve/veya şirketimiz tarafından red edilen vakalarda anlaşmalı olduğumuz 
indirimli fiyatlar doğrultusunda kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 

 
• BİRLİK SİGORTA & HALK BANKASI ACİL TEDAVİ  SİGORTASI  
Anlaşmalı kurum sözleşmeleri, fatura kontrol denetimi ve  acil vakalarda provizyon hizmetleri şirketimiz 
tarafından yürütülmektedir. 
 
Acil olmayan poliklinik hizmetlerinde ve/veya şirketimiz tarafından red edilen vakalarda anlaşmalı olduğumuz 
indirimli fiyatlar doğrultusunda kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 
 
• BİRLİK SİGORTA POLİSLERE ÖZEL ACİL TEDAVİ  SİGORTASI  
Anlaşmalı kurum sözleşmeleri, fatura kontrol denetimi ve  acil vakalarda provizyon hizmetleri şirketimiz 
tarafından yürütülmektedir. 
 
Acil olmayan poliklinik hizmetlerinde ve/veya şirketimiz tarafından red edilen vakalarda anlaşmalı olduğumuz 
indirimli fiyatlar doğrultusunda kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 

 
 
• NEW LİFE HAYAT SİGORTASI A.Ş ACİL TEDAVİ SİGORTASI 
Anlaşmalı kurum sözleşmeleri, fatura kontrol denetimi ve  acil vakalarda provizyon hizmetleri şirketimiz 
tarafından yürütülmektedir. 
 
Acil olmayan poliklinik hizmetlerinde ve/veya şirketimiz tarafından red edilen vakalarda anlaşmalı olduğumuz 
indirimli fiyatlar doğrultusunda kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 
 
• CENOA SİGORTA A.Ş ACİL TEDAVİ SİGORTASI 
Anlaşmalı kurum sözleşmeleri, fatura kontrol denetimi ve  acil vakalarda provizyon hizmetleri şirketimiz 
tarafından yürütülmektedir. 
 
Acil olmayan poliklinik hizmetlerinde ve/veya şirketimiz tarafından red edilen vakalarda anlaşmalı olduğumuz 
indirimli fiyatlar doğrultusunda kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 

 
• AVİS&RAY SİGORTA A.Ş ACİL TEDAVİ SİGORTASI 
Anlaşmalı kurum sözleşmeleri, fatura kontrol denetimi ve  acil vakalarda provizyon hizmetleri şirketimiz 
tarafından yürütülmektedir. 
 
Acil olmayan poliklinik hizmetlerinde ve/veya şirketimiz tarafından red edilen vakalarda anlaşmalı olduğumuz 
indirimli fiyatlar doğrultusunda kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 

 
 
• HÜR SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI 
Anlaşmalı kurum sözleşmeleri, fatura kontrol denetimi ve  acil vakalarda provizyon hizmetleri şirketimiz 
tarafından yürütülmektedir. 
 
Acil olmayan poliklinik hizmetlerinde ve/veya şirketimiz tarafından red edilen vakalarda anlaşmalı olduğumuz 
indirimli fiyatlar doğrultusunda kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

• SBN SİGORTA A.Ş ACİL TEDAVİ SİGORTASI 
Anlaşmalı kurum sözleşmeleri, fatura kontrol denetimi ve  acil vakalarda provizyon hizmetleri şirketimiz 
tarafından yürütülmektedir. 
 
Acil olmayan poliklinik hizmetlerinde ve/veya şirketimiz tarafından red edilen vakalarda anlaşmalı olduğumuz 
indirimli fiyatlar doğrultusunda kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 

 
 

• DR. BACK-UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ TEMEL SAĞLIK PAKETİ ACİL TEDAVİ SİGORTASI 
Anlaşmalı kurum sözleşmeleri, fatura kontrol denetimi ve  acil vakalarda provizyon hizmetleri şirketimiz 
tarafından yürütülmektedir. 
 
Acil olmayan poliklinik hizmetlerinde ve/veya şirketimiz tarafından red edilen vakalarda anlaşmalı olduğumuz 
indirimli fiyatlar doğrultusunda kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 
 
• GÜNEŞ SİGORTA ACİL TEDAVİ SİGORTASI 
Anlaşmalı kurum sözleşmeleri, fatura kontrol denetimi ve  acil vakalarda provizyon hizmetleri şirketimiz 
tarafından yürütülmektedir. 
 
Acil olmayan poliklinik hizmetlerinde ve/veya şirketimiz tarafından red edilen vakalarda anlaşmalı olduğumuz 
indirimli fiyatlar doğrultusunda kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 

 
• METRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON A.Ş.  
Anlaşmalı kurum sözleşmeleri, fatura kontrol denetimi ve  acil vakalarda provizyon hizmetleri şirketimiz 
tarafından yürütülmektedir. 
 
Acil olmayan poliklinik hizmetlerinde ve/veya şirketimiz tarafından red edilen vakalarda anlaşmalı olduğumuz 
indirimli fiyatlar doğrultusunda kart sahipleri  tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 

 
 

• HESAPLI CARD 
Anlaşmalı fiyatlar dahilinde kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 

 
 

• TÜRKİYE ASSİST CARD 
Anlaşmalı fiyatlar dahilinde kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 
 
• MEDİKAMED SAĞLIK ( MEDİKA GROUP ) 
Anlaşmalı fiyatlar dahilinde kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 

 
• SAFIRAN TRAVEL VIP ASSİSTANCE  CARD 
Anlaşmalı fiyatlar dahilinde kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır.  

 
 
• FAWORİ BOYA CARD 
Anlaşmalı fiyatlar dahilinde kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır.  
 
 
• LİFE PARTNER CARD 
Anlaşmalı fiyatlar dahilinde kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır.  
 

 
• DR.BACK-UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ 
Anlaşmalı fiyatlar dahilinde kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır.  



 
 

• BACK-UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ 
Anlaşmalı fiyatlar dahilinde kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 

 
 
• DR.BACK-UP KİŞİSEL SAĞLIK SİSTEMİ & FORTİS BANK CARD 

        Anlaşmalı fiyatlar dahilinde kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 
 

• IPA CARD 
Anlaşmalı fiyatlar dahilinde kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 
 
• IPA PRİVİLEGE CARD 
Anlaşmalı fiyatlar dahilinde kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 

 
 

• BENEFİT CARD 
Anlaşmalı fiyatlar dahilinde kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 

 
• BENEFİT GLOBAL AIG CARD 
Anlaşmalı fiyatlar dahilinde kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 
 
• BENEFİT GLOBAL & FORTİS BANK İŞ BİRLİĞİ İLE İLAÇ TASARRUF PLANI CARD 

( SADECE ANLAŞMALI ECZANELER İÇİN GEÇERLİDİR ) 
Anlaşmalı fiyatlar dahilinde kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 
 

• BENEFİT GLOBAL & EUREKO SİGORTA İŞ BİRLİĞİ İLE KOBİ SAĞLIK PAKETİ CARD 
( SADECE ANLAŞMALI ECZANELER İÇİN GEÇERLİDİR ) 

Anlaşmalı fiyatlar dahilinde kart sahipleri tarafından direkt ödeme yapılmaktadır. 
 

 
 

• BANK ASYA PLATİNUM  CARD 
Anlaşmalı fiyatlar dahilinde kart sahipleri ve bakmakla yükümlü aile bireyleri tarafından direkt ödeme 
yapılmaktadır. 
 

 
• AXA PPP 
Başvuru halinde 0216 524 36 76 nolu telefondan şirketimiz ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.  
 
 
• ÇEK CUMHURİYETİ SİGORTALILARI 
Poliçe sahibi sigortalılarının kartlarının arkasında IPA teminatlarının olması halinde 0216 524 36 76 nolu 
telefondan şirketimiz ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.  

 
 
Saygılarımızla, 
 

       Betül KAYA ARSLAN        İlknur TANRIVERDİ   
       Uzman                       Medikal Direktör  

                 


