
 

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta 

Dar Check-Up Hakkında 

 

 

Dar Check-Up Hizmet İçeriği Nedir?  
 
Bu hizmetler, poliçe dönemi içerisinde yılda 1 kez, sadece anlaşmalı network üzerinden 
randevu alınması koşulu ile geçerlidir: 
 

• Check-Up İçerik 

• Doktor Değerlendirme 

• Tam Kan Sayımı (18) 

• Akciğer Grafisi (Tek Yönlü) 

• Tam İdrar Tahlili 

• Sedimantasyon 

• Açlık Kan Şekeri 

• Kolesterol, Total 
• Ekg 

 

 
Hizmetten nasıl yararlanabilirsiniz? 
 
0 850 252 04 04 numaralı Demir Sağlık ve Hayat Müşteri Hizmetleri’ni arayıp, anlaşmalı 
kurumlarımızda randevu alarak, belirtilen hizmetten yılda 1 kez ücretsiz olarak 
faydalanabilirsiniz.  

 



 

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta 

Diş Paketi Hakkında 

 

 

Müşteri Hizmetleri Hattı üzerinden alınan randevularla gideceğiniz diş kliniği ve diş 

hekimlerinde, aşağıdaki listede tanımı yapılan hizmetler için poliçe dönemi içerisinde bir kez 

herhangi bir ücret ya da katılım payı ödemeden yararlanabilirsiniz. Ayrıca bu hizmetlerin 

kullanımı poliçenin hasar oranını etkilemeyecek, söz konusu masrafların tutarı poliçenizin 

limitlerinden düşmeyecektir. 

 

Diş Paketi Hizmet İçeriği Nedir?  
 
Bu hizmetler, poliçe dönemi içerisinde yılda bir kez ücretsiz, sadece anlaşmalı network 
üzerinden randevu alınması koşulu ile geçerlidir: 
 

• Detertraj (diş temizliği - alt ve üst çene)   

• Diş Röntgen Filmi (Periapikal – Tek Diş) 

• Diş hekimi muayenesi 
 
 
Diş Paketi hizmetlerinden nasıl yararlanabilirsiniz? 
 
0 850 252 04 04 numaralı Demir Sağlık ve Hayat Müşteri Hizmetleri’ni arayıp, anlaşmalı klinik 
ve diş hekimlerinden randevu alarak, belirtilen hizmetlerden yılda 1 kez ücretsiz olarak 
faydalanabilirsiniz.  
Ayrıca artı bir avantaj olarak, diğer dental talepleriniz için anlaşmalı klinik ve diş hekimlerinde 
Türk Diş Hekimleri Birliği Taban Fiyat Tarifesi’nden yararlanabilirsiniz 



 

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta 

Göz Paketi Hakkında 

 

Göz Paketi Hizmet İçeriği Nedir?  
 
Bu hizmetler, poliçe dönemi içerisinde yılda bir kez ücretsiz, sadece anlaşmalı network 
üzerinden randevu alınması koşulu ile geçerlidir: 
 

• Göz / Katarakt Muayenesi 

• Muayene dışındaki, Göz Sağlığına ilişkin tüm tetkik, tedavi ve ameliyatlarda %40’a 
varan indirim avantajından yararlanabilirler. 

• Ayrıca anlaşmalı optik mağazalarında, güneş gözlüğü, numaralı gözlük ve lens ürün 
grubunda %60’a varan indirim imkânından yararlanabilirler. 

 
 
Poliçe sahibinin ücretsiz göz muayenesi hizmet alımı için SGK güvencesini kullanımı durumunda; 
devlet katkı payı (Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca belirlenmiş olan zorunlu 
katkı payı) dışında, herhangi bir ödeme (hastane fark bedeli) yapmayacaktır.  
Poliçe sahibi; Göz Muayene Paketi kapsamında, Muayene dışındaki tüm tetkik ve tedaviler için 
Anlaşmalı Kurum’un sunmakta olduğu indirim avantajından faydalanabilecektir. SGK’nın karşıladığı 
tetkik ve tedavilerde; indirimler, oluşan fark ücretleri üzerinden uygulanacaktır. 
Sigortalının poliçe süresi kapsamında, 2. Kez muayene hizmetinden yararlanmak istemesi 
durumunda, hizmetten indirimli olarak faydalanabilecektir. 
Poliçe sahibi, poliçe süresi boyunca anlaşmalı kurumlarda dilediği kadar indirimli hizmetlerden 
faydalanabilecektir. 
 
Poliçe sahibi, poliçe süresi boyunca dilediği kadar indirimli optik alışverişi hizmetinden 
yararlanabilecektir. 
İndirim oranları ürün, marka grupları ve anlaşmalı kurumlara göre farklılık gösterebilmektedir. 

 
 
 
Göz Paketi hizmetlerinden nasıl yararlanabilirsiniz? 
 
0 850 252 04 04 numaralı Demir Sağlık ve Hayat Müşteri Hizmetleri’ni arayıp, anlaşmalı klinik 
ve göz hekimlerinden randevu alarak, belirtilen hizmetlerden yılda 1 kez ücretsiz olarak 
faydalanabilirsiniz.  

 



 

Demir Sağlık ve Hayat Sigorta 
Online Doktor Hizmeti Hakkında 

 
 

 
Online Doktor Hizmet İçeriği Nedir?  
 
 
7/24 Online Doktor ile önce sizi düşünen ve her yerden ulaşabileceğiniz ücretsiz ve limitsiz bir hizmet 
sunuyoruz. 
 

• Hastaneye gitmeden uzman bir doktora sormak istediğiniz soruların olabilir, 
 

• Tahlilleriniz ile ilgili uzmanlardan ikinci görüşlerini almak isteyebilirsiniz, 
 
 

Acil durumlar dışında sağlık kurumlarına gitmeden de  
sağlık sorunlarına cevap bulmak artık çok kolay! 

 
 
İşte Demir Online Doktor ile yapabilecekleriniz;  

• Uzman doktorlarla 7/24 mesajlaşarak ya da görüntülü görüşme hizmeti alabilirsiniz. 

• Görüşeceğiniz doktoru kendiniz seçebilirsiniz. 

• İsterseniz evdeyken, isterseniz iş yerinden doktorunuz ile iletişime geçebilirsiniz. 
 

 
 
Hizmetten nasıl yararlanabilirsiniz? 
 
Online Doktor hizmetini kullanmak için adımlar aşağıdaki gibidir: 
 

1. www.demirsaglik.com.tr/onlinedoktor adresine giriş yapınız 
2. TCK numaranızı giriniz 
3. Cep telefon numaranızı giriniz 
4. Telefonunuza gelen 6 rakamlı şifreyi giriniz 

 

 

http://www.demirsaglik.com.tr/onlinedoktor

