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Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası 
nedir?

Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası, kritik kadın 
hastalıklarının teşhisi anında toplu para güvencesi 
sağlayan, bu sayede sizin ve ailenizin hayat 
standardını koruyan finansal bir güvencedir.

Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası 
size ne sağlar?

Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası, bu tür bir 
hastalıkla karşılaşmanız durumunda bugüne kadar 
elde ettiğiniz varlıklarınızı ve birikiminizi korurken 
hastalık dönemindeki nakit ihtiyaçlarınızın da 
karşılanmasına yardımcı olur. Üstelik, sağladığı yaşam 
kaybı teminatıyla da sevdiklerinizin kendilerini 
güvende hissetmelerini sağlar.

Gelir vergisi avantajı var mı?

Kendiniz, eşiniz ve küçük çocuklarınız için yaptığınız 
ödemelerde; ödediğiniz primin tamamını, primi 
ödediğiniz ayda elde ettiğiniz ücretin %15'ini ve asgari 
brüt ücretin yıllık tutarını geçmemek koşuluyla içinde 
bulunduğunuz aydaki vergi diliminize göre %15 ila %40 
arasında değişen oranlarda gelir vergisi matrahınızdan 
indirebilirsiniz.

Diğer avantajlar nelerdir?

Ücretsiz Acil Ambulans ve Sağlık 
Danışmanlığı Hizmeti
Acil durumlarda, S.O.S International Ambulans Servisi 
A.Ş.'nin sunduğu kara ambulansı ve sağlık 
danışmanlığı hizmetinden ücretsiz faydalanabilirsiniz. 
Acil kapsamına girmeyen durumlarda kendiniz; acil 
olan ya da olmayan tüm durumlarda birinci derecede 
yakınlarınız için ambulans hizmetinden %30 indirimli 
yararlanabilirsiniz. 



 

Meme kanseri

Rahim kanseri

Fallop tüpü kanseri (yumurtalık tüpü) 

Rahim ağzında kansere zemin hazırlayan hücresel yapı 
değişikliklerinin teşhisi (rahim ağzında karsinoma in-situ) 

Memede kansere zemin hazırlayan hücresel yapı 
değişikliklerinin teşhisi (memede karsinoma in-situ) 

Sistemik lupus eritamatozus hastalığı (SLE) 

Ciddi düzeyde kemik erimesi (osteoporosis) 

Yumurtalık kanseri

Rahim ağzı kanseri

Vajina/Vulva kanseri

Kronik ve ciddi romatoid artrit hastalığı 

Karsinoma in-situ nedeniyle rahmin alınması (histerektomi) 

Anlaşmalı sağlık kuruluşlarında indirim
Herhangi bir sağlık sorunu ile karşılaşmanız durumunda, 
anlaşmalı olduğumuz sağlık kuruluşlarına başvurabilir, 
indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz. 

Detaylar için anadoluhayat.com.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

Kadına Özel Kritik Hastalık 
Sigortası’nın teminat kapsamı nedir?

18-50 yaş arasındaki sağlıklı kadınlar için sunulan 
Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası, aşağıda yer alan 
12 hastalığa karşı güvence sağlar.

Bu hastalıklardan herhangi birine maruz kalmanız 
halinde, poliçenizde belirlediğiniz kritik hastalık 
teminat tutarı kadar tazminat ödemesi yapılır.

Yaşam kaybının ortaya çıkması halindeyse poliçenizde 
belirlediğiniz yaşam kaybı teminat tutarı 
sevdiklerinize tazminat olarak ödenir.

Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortanızı en yakın 
acentemizden ya da İş Bankası Şubesi’nden 
satın alabilirsiniz.



AHE Mobil’i indirin, 
işlemlerinizi hızlı ve
kolayca gerçekleştirin!

Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası’nı kurumsal 
internet sitemiz, mobil uygulamamız AHE Mobil ve 
internet şubemiz AHE Online üzerinden dakikalar 
içerisinde online olarak satın alabilirsiniz. Ayrıca 

en yakın İş Bankası şubesine veya acentemize 
gelebilir ya da 0850 724 55 00 numaralı Müşteri 
Hizmetleri Merkezimiz üzerinden başvurarak 

Kadına Özel Kritik Hastalık Sigortası'na             
sahip olabilirsiniz.

Kadına Özel Kritik
Hastalık Sigortası'nı 
nasıl satın alabilirim?


