ANLASMALI KURUMLAR PROTOKOLÜ
SAĞLIK HİZ1VIETI SÖZLES1V1ESİ
Madde 1- sözleşmenin tarafları :
Bu sözleşme,
Gaziantep Barosu (istasyon caddesi ticaret sarayı kat:2 Şahinbey/
Gaziantep- tel: 0342 231 52 90) ve Özel Mercan Ağız ve Diş Sağlığı
Polilcliniği (Sangüllük mahallesi İbrahim Bali caddesi Halil Bey apartmanı. 12/3
Şehitkamil/Gaziantep tel: 03423200046 - Sankopark Avm yanı) arasında
yapılmaktadır.
Madde 2- sözleşmenin amacı :
Sağlık hizmeti sunucusu ile sağlık hizmeti alıcısı arasında yapılan bu
protokol ile sağlık hizmeti alıcısı üyelerinin, sağlık hizmeti sunucusu
polikliniğinde sunulan tüm ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden indirimli olarak
faydalanmasum sağlamaktır.
Madde 3- hasta kabulü:
Gaziantep Barosu'na kayıtlı avukatlar ve Gaziantep Barosu'na kayıtlı
stajyer avukatlar ve anne - babaları , eş ve çoculdannı kapsamaktadır.
Polikliniğe ilk rnüracaat ve daha sonraki her müracaatında üye kişi ve üye
kişinin yakınının kimliği ibraz edilmelidir.
Madde 4- faturalandırma ,indirim oranları ve ödeme:
Ağız ve diş sağlığı ile ilgili tedavilerde , Türk Diş Hekimler! Birliği'nin
belirlediği asgari ücret tarifesi üzerinden %.50 fiyat indirim! uygulanacaktır.
nimplant tedavisi, estetik tedaviler, tam protez ve hareketli protez
ücretleri hekimin kendisi ile görüşülecektir.
Polildiniğimizde muayene ve röntgen işlemleri ücretsiz yapılacaktır.
Tedavi ücretleri ,üye kişi veya üye yakını tarafından tedavisi tamamlanana
kadar nakit veya kredi kartı ile ödenecektir.

Madde 5- sağlık hizmeti sunum işinin süresi:
İş bu protokol anlaşma tarihinden itibaren 1(bir) yıl geçerlidir.
1 (bir) yılın sonunda anlaşma tekrarlanmazsa aym oranda indirim
uygulanmaya devam edilecektir.
Protokol , taraflardan 1(bir) ay önceden bildirilmesi şartı ile tek taraflı
feshedilebilecektir.
Madde 6- sözleşmenin imzalanması :
Bu sözleşme 6 maddeden ibaret olup, sağlık hizmeti sunucusu olan Özel
Mercan Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği ile sağlık hizmeti alıcısı olan Gaziantep
Barosu tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra
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tarihinde 2(iki) nüsha olarak imza altına alınmıştır.
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