Bonus Defteri
Protetik diş tedavisinde nakit
para tasarrufu sağlar
Sayın Hastamız,
Yasal sağlık sigortasının bir üyesi olarak sizin ve sizinle birlikte sigortalı olan aile fertleri için
1989 yılından beri bonus defteri, diş hekimini düzenli ziyaret ettiğinizin kanıtıdır. Henüz
bir bonus defteriniz yoksa bir sonraki muayenehane ziyaretinizde hekiminizle mutlaka
bu konu hakkında görüşün. Eksiksiz olarak doldurulduğunda bu defter, düzenli diş hekimi
ziyaretlerinize rağmen günün birinde protetik diş tedavisine ihtiyacınız olması durumunda
size para tasarrufu sağlar. Sağlık sigortanız düzenli kontrol ziyaretleriniz için protetik diş
tedavisi masraflarınıza daha yüksek bir katkı sağlayarak sizi ödüllendirir.
> Bonus defteri nasıl kullanılır
18 yaşından büyük olan hastalar yılda en az bir kez kontrol amaçlı diş hekimi ziyaretinde
bulunmalıdır. Çocuklarda 6 yaşından itibaren ve gençlerde 18 yaşına kadar yılda iki kez diş hekimi
ziyareti gerekir. Çocuklar ve gençler için özel bir bakım programı vardır - kısaltılmış ifadesi IPProgramı (IP= bireysel profilaksi) şeklindedir. Bonus defterine muayene günü veya koruyucu
önlemler kaydedilir ve diş hekiminin kaşesi ile onaylanır. Sigortadan diş hekimi masraflarına daha
yüksek bir katkı alabilmek için bonus defterinin eksiksiz olarak doldurulması gerekir.
> Bonus ile sağlık sigortasından daha çok para alın
Bir protetik diş tedavisi için sabit katkı başvurusu sırasında arka arkaya en az beş yıllık bir süre
içinde düzenli diş hekimi ziyaretleri belgelenebilirse sigortanın sabit katkı payı en az yüzde 20
oranında artış gösterir. İlgili ziyaretleri ara vermeden on yıl olarak belgeleyebilirseniz sağlık
sigortasının katkı payı toplamda yüzde 30 oranında artar. Burada şu husus önemlidir: Daha yüksek
katkı hesabında geçmiş yıllar dikkate alınır. Bonus defterinde güncel yıl içinde mevcut hekim
kaşeleri bu hesaplamaya dâhil edilmez.
> Kaşe eksikse ne yapılmalı?
Bonus defterinde düzenli ziyaretlerin kanıtı eksik ise (yetişkinler için yılda bir kaşe, çocuklar ve
gençler için altı ayda bir kaşe) diş hekiminizden eksik kaşeleri tamamlamasını isteyin. Bunun için
ön şart; söz konusu süre içinde muayenenin çocuklar ve gençler için koruyucu önlemleri içermesi
gerektiğidir. Bu, hasta dosyasında belgelenmiştir.
Eksik süreler daha sonra onaylanabilir ve kaşelenebilir, ancak bu işlem sadece kontrollerin
yapıldığı diş hekimi muayenehanesinde gerçekleştirilebilir. Bu süreler ne kadar geride kalırsa
bunun telafi edilmesi hem sizin için hem diş hekiminiz ve personeli için daha zor olacaktır. Bu
telafi işlemi muayenehane ekibi için belirli bir zaman harcamayı gerektiriyorsa bunun için sizden
ek ücret talebinde bulunulabilir. Özel durumlarda, örneğin muayenehanenin kapanışı veya yeni
bir hekime devri durumunda dokümanların sonradan tamamlanması da mümkün olmayabilir,
çünkü bu işlem sadece hasta dosyaları ile mümkündür.
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Lütfen şu hususları göz önünde bulundurun: Bonus defterinizdeki kayıtların tamlığından siz
sorumlusunuz.
İlgili süre boyunca muayene yapılmadığı için kayıtlar eksikse bonus düzenlemesi geçerliliğini yitirir.
Bonus alma yetkisi sadece geçmiş beş yıl içindeki kontrol ziyaretleri belgelenebilirse mümkündür.
> Bonus defterinin bulunamaması durumunda ne yapılmalı?
Bonus defterini kaybetmeniz durumunda diş hekiminiz size yardımcı olacaktır. Hekiminiz hasta
dosyasındaki kayıtlara göre, muayene veya koruyucu tedavi amaçlı ziyaretlerinizi belgeleyebilir.
Yeni bir defter düzenlemek masraflı ve zaman alıcıdır, bu nedenle istisnai durumlarda bu yola
başvurulmalıdır. Muayene için farklı diş hekimlerine gitmişseniz, her muayenehaneden ilgili
kayıt evrakına ihtiyacınız olacaktır, çünkü muayenehane sadece hasta dosyasını dikkate alarak diş
muayenesi ziyaretlerini onaylayabilir.
En iyi yol, nüfus cüzdanınızı muhafaza ettiğiniz gibi bonus defterinizi de muhafaza etmenizdir.
Önemli: Diş hekimi değişikliğinde bonus defteriniz geçerliliğini yitirmez. Yeni diş hekimi gerekli
kayıtları devam ettirir veya yeni bir defter oluşturabilir. "Eski" veya "dolu" olan defteri her durumda
saklamalısınız. protetik diş tedavisi yapılması gerektiginde sağlık sigortasına işlem evrakları yeni bir
defterle birlikte ibraz edilmelidir.
> Sadece bonus için diş hekimine gidilmemelidir
Bonus defteri ileride sizin için - yani protetik diş
tedavisi gerektiğinde - nakit para değerinde olacak.
Ancak kendi ağız sağlığınız ve kendi dişlerinizin
ömür boyu sağlığının korunması, düzenli diş
hekimi ziyaretlerinde her zaman ön planda
olmalıdır. Hiçbir diş protezi kendi orijinal dişleriniz
kadar iyi olamaz - ve hiçbir bonus protetik diş
tedavisi ücretinin tamamını ödeyecek kadar
yeterli olamaz.
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