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Ray Sigorta ve İLKSAN’dan sağlıkta iş birliği:
RAY SİGORTA
ÖĞRETMEN VE AİLELERİNİN SAĞLIĞINI
GÜVENCEYE ALIYOR
Ray Sigorta ve İLKSAN (İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı) önemli bir
iş birliğine imza attı. Anlaşma ile İLKSAN’ın 260 bin üyesi ve aile fertleri Ray Sigorta’nın
son derece ekonomik ve geniş kapsamlı tamamlayıcı sağlık sigortası ürünü olan ‘Tamamlayan
Sağlık Sigortası’na daha da ucuza sahip olarak, limitleri dert etmeden ve fark ödemeden
dilediği sağlık hizmetini kolayca alabilecek. İş birliği neticesinde Ray Sigorta ‘Tamamlayan
Sağlık Sigortası’ndan faydalanmak isteyen İLKSAN üyeleri ve aile fertleri %10 aile
indiriminden faydalanacak.
ÖĞRETMENLERİMİZİN VE AİLELERİNİN SAĞLIĞINI KORUMAYA
ÖNEM VERİYORUZ
Ray Sigorta ve İLKSAN arasındaki imza töreninde konuşan Ray Sigorta Genel Müdürü Koray
Erdoğan anlaşmanın öğretmenlere ve ailelerine büyük bir fayda sağlayacağını belirterek,
“Ülkemizde özel hastane alışkanlığı giderek yaygınlaşırken, bununla birlikte hastaların
ödemesi gereken fark ücretleri de ne yazık ki artıyor. Bireylerin gelir seviyesindeki artışın çok
üstünde olan bu fark ücreti artışları vatandaşlarda ödeme güçlüğü yaratıyor. Ray Sigorta olarak
sorumluluk bilinciyle hareket ederek çıkardığımız sağlık sigortası ürünleriyle yaşanan
olumsuzlukların önüne bir nebze de olsa geçme gayretindeyiz. Bugün burada yaptığımız
anlaşma da bu çalışma ve gayretlerimizin güzel bir örneği. Bu anlaşma ve neticesindeki iş
birliğimizle, İLKSAN üyesi olan öğretmenlerin, eşlerinin ve ailelerinin çok daha ucuza özel
sağlık sigortası sahibi olmalarının önünü açmış oluyoruz. Umarız, ülkemizin en kutsal ve
önemli mesleklerinden birini icra eden öğretmelerimizin ve yakınlarının hak ettikleri sağlık
hizmetlerini daha kaliteli ve daha kolay şekilde almalarını sağlamış oluruz.” diye konuştu.
RAY SİGORTA’DAN SAĞLIĞI ‘TAMAMLAYAN’ POLİÇE
Ray Sigorta, müşterilerinin yaşam kalitesini yükselten bir çözüm ortağı olarak, sağlık
sigortacılığındaki uluslararası uzmanlığı ile müşterilerine özel avantajlar yaratıyor.
‘Tamamlayan Sigorta’ poliçesi ile müşteriler uygun prim ve ödeme koşullarıyla kişiye özel
sağlık sigortası sahibi olarak, Ray Sigorta’nn anlaşmalı olduğu SGK anlaşmalı özel sağlık
kuruluşlarında ürün kapsamında olan işlemlerde fark ödemeden diledikleri hizmeti alıyor.

‘Tamamlayan Sigorta’ ürününde orta ve küçük (medium, small) olmak üzere 2 farklı plan
bulunuyor. Küçük planda (small) yatarak tedavi teminatları arasında limitsiz olarak ameliyat,
tek kişilik oda-yemek, refakatçi, tıbbi tedavi için yatış, küçük cerrahi müdahaleler, yoğun
bakım, koroner anjiyografi, kemoterapi, radyoterapi ve diyaliz masrafları ve bin liraya kadar
ameliyat malzemeleri masraflarının karşılanması bulunuyor. Orta planda ise (medium) ayakta
tedavide doktor muayenesi, röntgen, tahlil, modern teşhis yöntemleri ve fizik tedavi masrafları
poliçe kapsamında karşılanıyor. Ayakta tedavi teminatı poliçe dönemi içerisinde 8 defa
kullanılabiliyor. Ayrıca doktor muayenesi ile başlayan ve aynı tanı ve tedavi süreci dahilinde
yapılan işlemler tek vaka olarak değerlendiriliyor.

