SAĞLIK HIZMETLERI SÖZLEŞMESI
MADDE 1— TARAFLAR
işbu Sözlaşme bir tarafta Deva Tıp Merkezi özel Sağhlc Hizmetleri Tie. A.$ (işbu sözleşme içinde kısaca
"Deva Hastanesi" olarak anılacalchr) ile diğer tarafta Gaziantep Barosu (işbu sözleşme içinde kısaca "Baro"
olarak arulacaktır) aşağıdaki hususlarda anlaşmaya vararak iş bu sözleşmeyi irozalamışlardır
MADDE 2— SÖZLEŞMENIN KONUSU
İşbu Sozleşme'nin konusu; üzerinde adı ve soyadı yazılı personel kartım ve resmi kimlik belgesini ibraz eden
Baro personeline ve 1. Derece yakınlarına (anne, baba, kardeş, eş, çocuk dahil) Deva Hastanesi tarafından
hastalık ve/veya kaza sonucu ortaya ç karı sağlıkla ilgili sorunları hakkında ayakta ve/veya yatarak teşhis ve
tedavileri için gerekli her türlü tıbbi müdahalenin yapılması, hizmet verilmesi ve hastanın, Deva
Hastanesin'den hizmet alcbğında personel kimliğini ve resmi kimlik belgesini belgeleyerek işbu Sözleşmede
tarunah indiritninden yararlanabilmesi şartlarının ve tarafların bu doğrultudalci hak ve yülnamlülüklerinin ve
uygulama esaslannın tayin ve tespiti amacı ile tanzim edilmesinden ibarettir. Lşbu Sözleşme Baro'nun tek
taraflı talebi sonucu yapılmış olup, Deva Hastanesi açısından reklam uygulaması olarak kabul edilemez.
MADDE 3- HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
3. 1.Devallastanesi Hak ve Yükümlülükleri:
3. 1. 1. Deva Hastanesi, hizmet almak isteyen Baro mensupları ve 1. derece yakınına
sağlık hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirecektir.
3. 1. 2. Deva Hastanesi, hizmet talebinde bulunan Baro mensupları ve 1. derece yakınlarına anılan
Baro mensubu olduğunu gösteren kartım teşhis edip, resmi kimlik belgesine de bakarak kişileri
teşhis eder Ancak, Deva Hastanesi'nin hastanın Baro çalışanı veya yakını olup olmadığı hususunda
Baro 'dan bilgi talep etme hakkı saldıdır.
3. 1. 3. Deva Hastanesi, kendisine başvuran her bir hasta ile ilgili olarak yazılı veya elektronik
ortamda bir dosya açarak tıbbi ve idari kayıtlar tutmak ve bunları mevmatın öngördüğü süre kadar
saklamalda yükümlüdür.
3. 1. 4. Deva Hastanesi, hastalara sunduğu hizmetlerine karşılık hastadan hizmet bedeli nakit veya
kredi kartı ile tahsil eder. Baro mensubu olduğunu tanzim edilen personel kartı ile resmi
kimlik belgesini birlikte belgeleyen kart sahibi sözleşmede tanımh indirimden yararlatur.
Baro mensubu olduğunu gösteren kimlik kartım ve resmi kimlik belgesini birlikte ibraz
edemeyenler, fatura bedellerini işbu Sözleşme kapsamı dışında tutularak Deva Hastanesi'ne cari
fiyat listesi üzerinden nakden veya kredi kartı ile Medet Bu işleyişle ilgili bilgilendimıeyi
Baro personel ve/veya yakınlarına yapma yükümlülüğü Baro'ya aittir.
3. 1. 5. Tüm ödemeler hasta tarafından yapılır ve bu sözleşme kapsamındaki hizmetler için Deva
Hastanesi ödemeyi hastadan tahsil eder. Baro 'nun tahsilat konusunda bir yükümlülüğü yoktur.
3. 2. Baro 'nun Hak ve Yükümlülükleri:
3. 2. I Baro personelinin veya yakınlarının Deva Hastanesi'ne ücreti karşılığında alacaldarı
sağlık hizmetine yönelik olarak "Baro" nun tüzel kişilik olarak her hangi bir maddi
yükümlülüğü bulunmamaktadır.
3. 2. 2. Baro, Deva Hastanesi ile yapılan sağlık hizmetleri sözleşmesinin detaylarım ve dönemsel
kampanyaları personeline e-bülten, web-link, posta vb. yoluyla mensuplarına duyurmakla yükümlü
olduğunu kabul ve taahhüt eder_
1 2. 3. Baro, Deva Hastanesi' nin isim ve logosunu kullanacağı tüm basdı evraldar hakkında, her
seferinde uygulamaların içerilderini de kapsamak üzere Deva Hastanesi'nin yazılı onayını almalda
yükümlüdür.
3. 2. 4.
birlerinin isim, unvan ve logosunu Sözleşmede belirtilen amaç dışında başka bir
amaç için Ilanamazlar.

•

3. 2. 5. Baro, Deva Hastanesi'nin isim ve logosunu kullanarak yapacağı tanıtım ve reklam
çalışmalarından doğabilecek her türlü hukuki ihtilaf, maddi/manevi tazminat ve cezai bedelden
sonnnlu olup, Deva Hastanesi'nin bu sebeple maruz kalacağı her türlü zararı lcarşdamalda
yükümlüdür. Deva Hastanesi'nin bu tanıtım ve reklamlara onay vermesi Baro'ın
sorumluluğunun sona erdiği şeklinde yorumlanamaz.
MADDE 4- FATURALANDIR_MA / ÖDEME ŞARTLARI
4. 1. SOK güvencesi ya da özel Sağlık Sigortası olmayan Baro personeline ve 1 derece yakınlarına;
hastanenin cari fiyatları üzerinden muayene %20, yatarak %20, ameliyatlarda %20, tatili' ve tetkiklerde %20,
özel birimlerimizde %20 indirim yapılır. Yapılan hizmet hastaya fatura edilir ve faturanın tamanu, hastadan
nakit veya kredi kartı ile tahsil edilir
4. 2. Özel Sağlık Sigortası olmayıp, SOK güveneesini kullanan Baro personeli ve 1. derece yakınlarına ise
hastane hizmetlerinde hastadan alman fark ücreti üzerinden (doğum paketleri, ilaç, malzeme ve özel sigorta
katılım payı hariç) %20 iskonto yapılır. Yapılan hizmet hastaya fatura edilir ve faturanın tamamı, hastadan
nakit veya kredi kartı ile tahsil edilir.
k 3. Özel Sağlık Sigortası olup sigortasının kapsanı dışında bıraktığı hizmetlerde Cari fiyat üzerinden %20
indirim (ilaç, malzeme ve sigortalı katılım payı hariç) uygulanır. Yapılan hizmet hastaya fatura edilir ve
faturanın tamamı, hastadan nakit veya kredi kartı ile tahsil edilir
MADDE 5 — GIZLILIK
Taraflar, sözleşme süresince ve Sözleşme sonrasında süresiz olarak birbirleri hakkında edindikleri gizlilik arz
eden bilgileri diğer tarafın onayı olmaksızın üçüncü adımlarla yazık veya sözlü olacak paylaşmayacaldarınt
kabul ve taahhüt ederler.
MADDE 6- DEVIR VE TEMLIK YASAĞI
Baro işbu Sözleşine'den doğan hak ve yükümlülüklerini Deva Hastanesi'nin yazılı iznini almadan üçüncü
kişi veya kişilere devredemez ve temlik edemez. Aksi hal ve durumlarda, yapılacak her türlü devir ve temlik
işlemi geçersiz saydacaktır.
MADDE 7 -MGCBIR SEBEPLER
Tarafların kendi kontrolü dışında sayılan tabii afet, savaş, terör olayları, hükümet kısıtlamalar', ithalat veya
ihracat rejimi, ticari ihtilaf, yangın, patlama, sel veya diğer doğal olaylar ile fabrika ve tesislerin kapatılması
veyahut herhangi diğer bir sebepten, doğrudan: veya dolaylı olarak, doğan hiçbir zarar veya ziyandan Taraflar
sorumlu olmayacağı gibi bu sebeplerden ötürü yükümlülüklerini ifa edememesinden veya yükümltilüklerinin
ifasındalci gecilanelerden sorumlu tutulamaz.
İşbu 7 maddeden ibaret Sözleşme, ash Baro 'da, sureti Deva Hastanesi'nde kalmak üzere tarafların serbest
iradeleriyle olnump arda,şıldıktan sonra .../.../2016 tarihinde tarafların Şirket'i temsil ve ilzama yetkili
şahıslannca 2 nüsha olarak imzalanmış olup, bir nüsha Gaziantep Barosu'na bir nüshası Deva Tıp Merkezi
özel Sağlık Hizmetleri TiÇ, AŞ 'ye teslim edilmiştir
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