
 

 

Sağlık Sigortası Tazminat Talep Formu 
 

 

Sayın Sigortalımız, 

Tazminat talep başvurularınızı hızlı bir şekilde sonuçlandırabilmemiz için aşağıdaki formu eksiksiz olarak doldurmanız ve 

talep ettiğiniz tazminat türüne göre formun ekinde belirtilen belgeleri tam olarak iletmeniz önem arz etmektedir. 

Göndereceğiniz belgeler incelendikten sonra gerek görülmesi halinde ek belge talep edilebilir. 

 

Sigortalının Adı Soyadı  

T.C. Kimlik Numarası  Sigortalı Numarası  

Poliçe Numarası  Telefon Numarası  

E-posta Adresi   

 
Tazminat ödemesinin yapılmasını istediğiniz hesap numarasını aşağıdaki alanda belirtiniz. (Ödemelerinizin sistemde kayıtlı 
hesap numaranıza yapılmasını istiyorsanız boş bırakınız.) 
 

Hesap Sahibinin Adı Soyadı  

IBAN Numarası  

 
Tazminat talebinizle ilişkili faturalarınızın bilgilerini aşağıdaki alanda belirtiniz. 
 

Fatura Bilgileri 
 

Fatura Numarası Fatura Tutarı 

  

  

  

 

 

 

Tarih     : 

Sigorta Ettiren / Sigortalı Adı Soyadı : 

İmza     :  



 

 

Tazminat türüne göre gönderilmesi gereken belgeler: 

Tüm sağlık harcamaları için gerekli olan ortak belgeler 

• Tedavi masrafına ilişkin fatura /  faturalar 

• Ödeme tutarı 20.000 TL üzeri olan sağlık tazminat dosyaları için; sigortalı ve sigorta ettirene ait nüfus cüzdan 

fotokopileri (Her birinin üzerinde meslek, adres, telefon bilgileri ile 3 adet ıslak imza bulunmalıdır.) 

 

Hastanede yatarak yapılan ameliyatlı tedavilerde;  

• Epikriz (çıkış özeti) raporu  

• Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu 

• Ayrıntılı ameliyat raporu (parça alınmışsa patoloji sonuç raporu dahil) 

• Gerekli görüldüğünde müşahede dosyası, trafik kazası tespit tutanağı, adli rapor, adli tutanak, alkol raporu, olay 

yeri inceleme raporları, sigortalı beyanı 

• GSS kapsamında yapılan tazminat ödemesine ait SGK tarafından onaylanan tutarı gösteren belge ve ayrıntılı işlem 

dökümü (tıbbi malzeme faturaları için zorunlu değildir.) 

• Yatışa ilişkin tüm tahlil ve radyoloji raporları  

• Ayrıntılı fatura dökümü 

• Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da ek belge talep 

edilebilmektedir. 

 

Hastanede yatarak yapılan ameliyatsız tedavilerde;  

• Epikriz (çıkış özeti) raporu  

• Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu 

• Gerekli görüldüğünde müşahede dosyası, trafik kazası tespit tutanağı, adli rapor, adli tutanak, alkol raporu, olay 

yeri inceleme raporları, sigortalı beyanı 

• GSS kapsamında yapılan tazminat ödemesine ait SGK tarafından onaylanan tutarı gösteren belge ve ayrıntılı işlem 

dökümü (tıbbi malzeme faturaları için zorunlu değildir.) 

• Yatışa ilişkin tüm tahlil ve radyoloji raporları  

• Ayrıntılı fatura dökümü 

• Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da ek belge talep 

edilebilmektedir. 

 

Hastanede yatmadan yapılan küçük müdahalelerde; 

• Epikriz (çıkış özeti) raporu  

• Özel Sağlık Sigortası Hasta Bilgi Formu 

• Gerekli görüldüğünde müşahede dosyası, trafik kazası tespit tutanağı, adli rapor, adli tutanak, alkol raporu, olay 

yeri inceleme raporları, sigortalı beyanı 

• GSS kapsamında yapılan tazminat ödemesine ait SGK tarafından onaylanan tutarı gösteren belge ve ayrıntılı işlem 

dökümü (tıbbi malzeme faturaları için zorunlu değildir.) 

• Ayrıntılı fatura dökümü 

• Gerekli görüldüğü takdirde, tazminat talebinin sonuçlandırılması için bu belgelerin dışında da ek belge talep 

edilebilmektedir. 

 


