
rı iz rvı rr sözı-rşrvı rsi

MADDE 1. TARAFLAR

1.1.Dünyagöz ANKARA TUNUS MERKEZ: Kavaklıdere Mah.,Tunus Caddesi No:28 06700
Kava klıdere/Ça nkaya/Anka ra

1.2.Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası: Kumrular Cad. No:25 Kızılay/Çankaya- Ankara
?

MADDE 2. TANıMLAR

İşbu sözleşme metni içerisinde,

2.1. Dünyagöz Hastanesi Sanayi ve Ticaret A.Ş. kısaca "oÜNYAGÖZ" , 
..,....

2.2. Ankara Serbest Muhaİebeciler ve Mali Müşavirler Odası kısaca 'ODA",

23. DÜNYAGÖZ VE şinrrr kısaca "TARAFLAR",

2.4. İşbu hizmet sözleşmesi kısaca "SÖZLEŞME" olarak anılacaktır.

MADDE 3. sÖztEŞMENİN KoNusu

lşbu sözleşmenin konusu ve amacı, Dünyagöz Hastanesi yetkilisi, hizmet almak üzere sağlık kuruluşuna
başvuran Hasta'rlın çalıştığı ODA isminin yer aldığı resmi kimlik kartı ile kendisini tanıtarak; hastalık sonucu
ortaya çıkan sağlıkla ilgili sorunlarının OÜllyleÖz HASTANESİ'NE bağlı sağlık kuruluşlarında ayakta ve/veya
yatarak teşhis ve tedavi edilmeleri, tedavi sırasında yapılacak işlemler ile uygulama esaslarının belirlenmesi
ve ödeme şartlarının düzenlenmesidir.

MADDE 4. FATuRALAN_DıRMA/ öoeıut / FESİH

4.1. Hizmet bedeli; EK 1'de tanımlı İllOİnİVl ORANLARl'na uygun olarak hastaya fatura_edilir ve faturanın
tamamı, hastadan nakit veya kredi kartı ile tahsil edilir.

4.2. İşbu sözleşme imzalandığı tarihtç yürürlüğe girer ve bu tarihten başlayaı:alt'Ulr(r) yıl geçerlidir.
Taraflardan birisözleşmeyi, süre sona ermqden bir(l)ay önce yazılı o|ar.akİesih ihbarında bulunmadıkça,
sözleşme aynı koşullarda birer yıl daha uzatılmış olur. ğ,'

İşbu sözleşme çift nüsha o|arak tanzim edilmiş olup, tarafla,caL2l\q.Ipt. (tarinlnden itibaren yürürlüğe
girecektir. Orijinal nüsha Dünyagöz Hastanesi'nde kalacak, imzalı fotokopisi ise şirkette kalacak şekilde
kabul edilmiştir.
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EK 1:
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Muayene %2o

Tetkik %2o

GenelAmelivat %2o

Lazer Ameliyat %Lo

özıı- sıĞı-ır siconrısıNıN KARşıtAuaoıĞı cöz esrıriĞi cigiırvırı-ivırı-ıRDA : %15

İ ndirim ler ha stanı n ödeyeceği ra kam üzerinden ya pılaca ktı r

Özel sağlık sigortalı kişiler de kapsam dışı kalan işlemlerde geçerlidir.

Genel ka m panya dönem lerinde kam pa nya fiyatla rı uygula nır.

Tüm işlemler için kredi kartlarına bankalar ile yapılan anlaşmalar oranında vade farksız taksitli ödeme

imk6nı bulunmaktadır.

Dünya Göz Grup fiyat ve yüzde oranlarını saklı tutar.

Yapılan indirim oranları tüm şubelerimizde geçerli olacaktır.(Ek:2)

Hastanın başkd sözleşmeler nedeniyle gördüğü tedavi bedelinden indirim hakkı bulunuyor ise; Hasta

ikisinden birini tercih ederek kullanır.

Ankara Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası çalışanları kimlik kartlarını beyan etmeleri

halinde indirlmler uygulanacaktır. 
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