SÖZLEŞME

1) TARAFLAR
Gaziantep Özel Sağlı k Hastanesi A.Ş. (Özel Sani KONUKOGLU Hastanesi. Bundan
sonra Hastane olarak anılacak) İ ncilipı nar Mah. Ali Fuat Cebesoy Bulvarı No:45 27090
Şehitkam il / GAZIANTEP
Gaziantep Baro Başkanlığı (Bundan sonra Kurum olarak anılacak)
Istasyon Cad. Ticaret Sarayı . Kat:2 Şahinbey/GAZIANTEP
2) TANIMLAR
: Gaziantep Özel Sağlı k Hastanesi A.Ş.
Hastane
: Gaziantep Baro Başkanl ığı
Kurum
3) SÖZLEŞME KONUSU VE KAPSAMI
Hastane ve kurum arası nda yapı lacak bu sözleşmenin konusu kurum üyelerinin hastane
hizmetlerinden indirimli olarak yararlanmasını sağlamak..
Sözleşme Kurum üyeleri /mensupları ve balunakla yükümlü oldukları kişileri ( anne, baba, eş ve
çocuklar) kapsamaktadı r. Kapsamdaki kiş iler kimlik kartlarını hastaneye ibraz etmek şartı ile Sosyal
Güvenlik Kurumu mensupları na uygulanan ilave ücret tutarlar] üzerinden ayaktan ve yatarak
tedavilerde Vo 20 indirimli olarak faydalanı rlar.
4) YÜKÜMLÜLÜKLER
4.1 Kurumun Yükümlülükleri:
Mensupları na ve bakmakla yükümlü oldukları kiş ilere kimlik belgesi düzenlemek, her sözleşme yı lında
personel listesini hastaneye iletmekle ve kapsam d ışına çı kan personeli üç iş günü içinde hastaneye
bildirmekle yükümlüdür. Kapsam d ışı kişilerin faydalanması ndan doğacak zararları n karşı lanmasını
kurum kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.2 Hastanenin yükümlülükleri:
Kurum tarafı ndan düzenlenen kimlik belgeleri veya tanıtı m kartı ile hastaneye müracaat eden
kapsam dahilinde olan kurum mensuplar ı na Sosyal Güvenlik Kurumu mensuplarına uygulanan ilave
ücret tutarlar' üzerinden ayakta ve yatarak tedavilerde %20 indirimli faturalandırma yapmakla
yükümlüdür.
5) SÖZLEŞME SÜRESI
Bu sözleşme 27.11.2019 tarihinde taraflarca 2 nüsha olarak imza alt ı na alı nmış olup, ilgili takvim
yı lı sonuna kadar geçerlidir. Sözleş menin süresinin bitiminden 1 hafta (7 gün) öncesine kadar taraflar
yazı lı ihtarla aksini iddia etmediği takdirde, sözleş me her seferinde bir takvim yı lı daha uzar.
6) YETKILI MAHKEME
İş bu sözleşmenin uygulanması ndan doğacak ihtilafları n çözümünde Gaziantep Mahkemeleri ve
icra Daireleri yetkili k ı lınmıştı r.
İş bu sözleş me 6 maddeden ibaret olup, 1 sayfa olarak düzenlenmiştir.
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