AĞız vE Dlş sAĞHĞı poı_ixı_iıtiĞi
KU Ru MsRı_

snĞ

ı_ı

x şı_ernıı
i

e ı-e

ni sözı_eşnıı es

i

1.TARAFLAR
Kurumsal sağlık işletmeleri sözleşmesi bir Tarafta Özel Dentamer Ağız Ve Diş Sağlığı
Polikliniği Limited Şirketi adres: Çiftlikköy mahallesi 34.cadde no49/a Yenişehir/Mersin
(bundan sonra Dentamer Diş Polikliniği olarak anılacaktır) diğer tarafta Mersin Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası adres: Barış Mah. Bahçeler Cad. no:59 Akdeniz/Mersin
(bundan sonra kurum olarak anılacaktır)
2.

SÖZLEşMENİN KoNUsU

İşbu sözleşme ile Dentamer Diş Polikliniğinin; üzerinde kurum üye kimlik kartı veya kayıt
belgesini ibraz eden üye ve çalışanları ile bunların 1. Derece yakınlarına (anne, baba, eş,
kardeş ve çocuk) diş hastalıkları, diş ağrıları ve diş sağlığı ile ilgili sorunları hakkında
Dentamer Diş Polikliniği teşhis ve tedavileri için gerekli her türlü tıbbi müdahaleyi yaparak
hizmet vermesi ve hastanın, Dentamer Diş Polikliniğinden hizmet aldığında kurum belgesi
veya yukarıda belirtilen kişilerden olduğunu belgeleyerek protokolde tanımlı indirimlerden
yararlanabilmesi şartları ve tarafların bu konu hakkındaki hak ve hükümlülüklerin
belirlenmesinden ibarettir.
3. HAK VE YÜKÜMı_Üı_Üxı_en
3.1) Dentamer Diş Polikliniği Hak ve YükümIülükleri
3,1.1,) Dentamer Diş Polikliniği, hizmet almak isteyen kurum üye ve çalışanları ile bunların 1,
Dereee yakınlarına sağlık hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirecektir.

3.1.2.) Dentamer Diş Polikliniği, hizmet talebinde bulunan kurum üye ve çalışanları ile
bunların 1. Derece yakın|arının sunmuş olduğu üye kimlik kartı/ oda belgesi vb. evrakları
tespit ederek hastasını teşhis etme hakkına sahiptir,
3.1,3.) Dentamer Diş Polikliniği, kendisine başvuran hasta ile ilgili yazılı veya elektronik
ortamda bir hasta kayıt formu düzenleyerek tıbbi ve idari kayıtları tutulacaktır,
3.1.4.) Dentamer Diş Polikliniği, hastalarına sunmuş olduğu hizmet karşılığını nakit veya
kredi kartı ile ödeme talep eder. 3.1.2.'de belirtilen kişiler işbu sözleşme tanımlı indirimlerden
yararlanır. 3.1.2.'deki bilgi ve evrakları ibraz edemeyen üye, çalışan veya 1,Derece akrabalar
Hastane Cari Fiyatları üzerinden Ağız ve Diş Sağlığı polikliniği ne karşı nakit veya kredi kartı
ile ödeme yapacaktır.
3.2) Kurum Hak ve Yükümlülükleri
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Polikliniği'nin hizmetlerini tanıtıcı materya|leri dağıtmasına izin

3.2.3.)Dentamer Diş Polikliniği karşılıklı olarak birbirlerinden işbu sözleşmesinin uygulanması
için gerekli bütün bilgi ve evrakları talep etme haklarına sahiplerdir.

3.2.4.) Dentamer Diş Polikliniğini web sitelerinde anlaşmalı ağız ve diş sağlığı polikliniği
olarak ve link vererek isimlerini duyururlar.
4.)

öDEME şARTLARı-iıtplnirvı oRANı

Üye ve çalışanları ile bunların 1. Derece yakınlarının diş hekimlerinin yaptığı muayene,
dolgu, diş çekimi, implant, kanal tedavisi ve diş sağlığı ilgili her türlü hizmetleri için Dentamer
Diş Polikliniği cari fiyat|arı üzerinden %25 indirim uygulanacaktır.
5.)

TEBLıGAT VE ADRES oeĞişixı_iĞi

5.1.} İşbu sözleşme ile ilgili olarak taraflar arasında yapılacak her türlü tebligat tarafların
Madde -1- de yer alan adreslerine yapılacaktır. Taraflar söz konusu adreslerin kanuni tebligat
adresi o|duğunu kabul etmektedirler. Tarafların sözleşmede belirtilen adreslerinde değişiklik
olması halinde, işbu durum noter aracılığıyla karşı tarafa bildirilmediği taktirde, sözleşmede
yer alan adrese yapılacak olan tebligat usulüne uygun bir şeki|de yapılmış sayılacaktır.
6.)

sÜRE VE FESİH

6.1.) İşbu sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl süre ile geçerli olup sürenin
bitmesinden 30 gün önce taraflardan biri yazılı olarak fesih ihbarında bulunmadıkça,
kendiliğ inden uzayacaktı

r.

6.2.} Taraflardan birinin herhangi bir sebeple yasal olarak faaliyetleri sona erdirilirse,
sözleşme kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.
6.3.) Kurum veya Dentamer Diş Polikliniği sözleşmenin bitimine 30 (otuz) 9ün kala yapacağı
ihbarla sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Böyle bir fesih halinde taraflar birbirinden
tazminat, zarar vb. taleplerde bulunmazlar.

6.4.) Sözleşmenin sonlandığı tarihte, hastanın tedavisi devam ediyor ise Dentamer Diş
Polikliniği sözleşme devam ediyormuş gibi hareket ederek tedaviyi sonuçlandırır ve bedelini
hastadan alır.
7.)YETKi
İşbu sözleşmeden ve sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek tüm anlaşmazlıklarda,
Mersin Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir,

s)GizLıLiK
İşbu sözleşme ve buna bağlı olan ekler hakkında, sözleşme sırasında ve sonrasında her ne
suretle olursa olsun Dentamer Diş Polikliniği ve Kurum birbirleri hakkında 3. Kişilere bilgi ve
belge aktarımı yapmayacaktır. Her türlü bilgi ve belge gizlilik içerisinde saklanacak sadece
ilgili kuruluşun belirtilmiş olduğu kişi veya kuruluşlara ve Kanuni Gereklilik hallerinde ilgili
mercilere bilg i verilecektir.
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maddeden oluşmuş olup, iki nüsha olarak tanzim edilmiş,
altına alınmıştır.
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