
*BE8A9A2H*

Evrakı Doğrulamak İçin : http://belgedogrula.tobb.org.tr/dogrula.aspx?V=BE8A9A2H
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA
Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX) ● Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92

E-Posta: info@tobb.org.tr  ● Web: www.tobb.org.tr ● KEP: tobb@hs02.kep.tr
Ayrıntılı bilgi için: Kadir AKALIN Tel:    
E-Posta: kadir.akalin@tobb.org.tr

Birliğimizde 
ISO 9001:2015 
Kalite Yönetim 

Sistemi 
uygulanmaktadır

F022/1/01.07.2003/2/14.11.2018  Sayfa  / 1

                 TOBB
                                    TÜRKİYE

                 ODALAR VE BORSALAR
               BİRLİĞİ

Tarih :
Sayı : 34221550-045.99-

SAYIN GENEL SEKRETER

Konu : NN Hayat - Önce Sağlık Tamalayıcı Sağlık 
Sigortası

 
 
Bildiğiniz üzere Oda ve Borsa üyelerimize, ailelerine ve çalışanlarına özel olarak NN Hayat ve Emeklilik 
firması tarafından hazırlanan Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının tanıtımı, 28 Ocak 2020'de Birlik Başkanımız 
Sayın Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun da katılımıyla yapılmıştı.
 
Bu vesileyle hem Oda-Borsa üyelerimizin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması, hem de 
camiamızda TOBB ETÜ Hastanemizin kullanımının artırılması amaçlanmıştı. Ayrıca bir ilk daha 
gerçekleştirilmiş ve bu sigorta ürününün sadece firmanın kendi acenteleri tarafından değil, isteyen tüm sigorta 
acenteleri tarafından da satılabilmesi imkânı getirilmişti.
 
Mart ayından itibaren ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgınıyla birlikte, söz konusu ürününün 
tanıtımına yönelik faaliyetler ve dolayısıyla üyelerimize yönelik bilgilendirmeler durdurulmuştu.
 
Eylül ayından itibaren bu tanıtımın yeniden başlatılması planlanmaktadır. Böylece üyelerimizin, ailelerinin 
ve çalışanlarının daha uygun koşullarda sağlık hizmetleri alabilmelerine de katkı sağlanmış olacaktır. Ayrıca 
Covid-19 kapsamında devlet tarafından karşılanacağı belirtilen giderlere ek olan tetkik ve tedavi giderleri de 
bu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ürünü kapsamına alınmıştır.
 
Bu kapsamda, söz konusu ürünün Oda ve Borsa üyelerinize duyurulması ve tanıtılması için gereken 
desteklerin verilmesi, uygun bulunması durumunda Oda/Borsa Meclis toplantılarınız ile müşterek meslek 
komiteleri toplantılarınızda firmaya sunum yapma imkanı verilmesi hususlarında yardımlarınızı rica eder, 
konuyu bilgilerinize sunarım.
 
 
Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
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Bizim için önce sizin ve 
sevdiklerinizin sağlığı gelir.
Çeşitlendirilmiş teminat seçenekleri sunan  “Önce Sağlık”
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tedavi masraflarınızda sizi 
yarı yolda bırakmıyor!










