
Online Sağlık Paketi Hizmetini Nasıl Kullanabilirsin?
cigna.com.tr’den Online Doktor ve Online Psikolog Hizmeti sayfasına T.C. Kimlik 
Numarası ve doğum tarihi bilgilerini yazarak sisteme giriş yapabilir, belirtilen 
listeden istediğin doktoru seçerek anında veya ileri bir tarihte görüntülü, sesli 
veya yazılı olarak uzman doktor veya psikologlarla görüşme yapabilirsin.

Vergi Avantajından Nasıl Faydalanırsınız?
Ödedigin sigorta primlerini, gelir vergisi beyannamende veya ücret bordronda 
gider göstererek %15 ile %40 arasında değişen vergi avantajından 
faydalanabilirsin. Prim ödeme belgelerini, Ücretli Bordrolu Çalışansan; işyerinin 
İnsan Kaynakları veya Muhasebe departmanı ile, Serbest Meslek Sahibiysen; 
muhasebecin ile paylaşman gerekmektedir.

Online Sağlık Paketi Hizmetinden Kimler Faydalanabilir?
Bu hizmetten sigortalı ve çocukları faydalanabilir.

Sağlığın ile ilgili sorun yaşadığında hastaneye başvurmadan önce bu hizmet 
aracılığı ile uzman bir doktorla görüşerek tedavi konusunda doğru 
yönlendirmeleri alabilir, ön tanı ve teşhis ile iyileşme sürecini hızlandırabilirsin. 
Daha önce yaptırmış olduğun tahlil ve tetkikler hakkında da uzman 
doktorumuzdan görüş alabilirsin.

Hangi Durumlarda Kullanabilirsin?

Doktor ve Psikologlarımız, onlarla yaptığın görüşmelerde sağlık durumun ve 
tedavi yöntemin hakkında seni bilgilendirirler fakat bu görüşmeler yüz yüze 
muayene yerine geçmediği için seni tedavi etmek için ilaç yazamazlar, acil 
durumu yönetemezler veya tedavi uygulayamazlar.

Hizmetin Kapsamı Nedir?

7/24 Sağlıklı Hayat Ferd Kaza Sgortası İle İlgl Merak Edlenler

7/24 Sağlıklı Hayat Ferdi Kaza Sigortası, hayatın tüm sürprizlerine karşı kaza sonucu vefat 
ve kaza sonucu daimi maluliyet teminatları ile senin ve sevdiklerinin geleceğini güvence 
altına alır. Poliçe ile birlikte ücretsiz olarak sunulan Online Sağlık Paketi kapsamında 
evinizden çıkmadan Online Doktor ve Online Psikolog Hizmetlerinden faydalanmanızı sağlar.

7/24 Sağlıklı Hayat Ferd Kaza Sgortası

Sigorta süreci içinde gerçekleşecek  kaza sonucu daimi maluliyet durumunda poliçede 
belirtilen tutar maluliyet oranına göre sigortalıya, kaza sonucu vefat olması durumunda 
poliçede belirtilen tutar lehtara, lehtar belirtilmemişse kanuni varislere ödenir.

Kaza Sonucu Vefat ve Kaza Sonucu Dam Malulyet Temnatı

Ücretsz Onlne Sağlık Paket

Poliçe süresince 4 kez

10:00 – 24:00 saatleri arasında

15’er dakikalık ücretsiz seanslarla

Görüntülü, sesli veya yazılı
psikolog  görüşmesi

Onlne PskologOnlne Pskolog

Poliçe süresince sınırsız sayıda

7 gün 24 saat ihtiyacın olduğu anda

15’er dakikalık ücretsiz seanslarla

Görüntülü, sesli veya yazılı
doktor görüşmesi

Onlne Doktor

Online Sağlık Paketi hizmetlerinden yararlanmak ve bilgi almak için
0212 328 12 10 numaralı Asistans Müşteri Hattı’nı arayabilirsin.

Ödediğin primleri vergi matrahından düşerek % 40’a varan vergi
avantajından faydalanabilirsin.

%40’a varan Verg Avantajı!


