
SİZE ÖZEL SAĞLIK: Tüm hizmetlerimizle bölgesel ve 
kişisel olarak her zaman yanınızdayız.

TV başında cips keyfi mi yoksa Fitness delisi mi? Her 
şey dahil tatilci* mi yoksa sırt çantalı bir gezgin mi? 
Gurme mi yoksa fast food düşkünü mü? Veya arasında 
bir şey mi? Kısacası: Her birey farklıdır. Her bireyin kendi 
gereksinimleri, tercihleri ve fikirleri vardır. Ve elbet-
te bunlar zamanla değişmekte, şu an kişinin içinde 
bulunduğu durum tarafından da belirlenmekte. Do-
layısıyla herkes için tek bir çözüm yok. Özellikle sağlık 
söz konusu olduğunda. Ancak sizin için yaşamın her 
halinde sizi destekleyen bir sağlık sigortası kurumu var: 
IKK Südwest.

Tekliflerimiz ve hizmetlerimizle sigortalılarımıza tüm 
yaşamları boyunca eşlik ediyoruz. Yüksekokul öğren-
cilerine ve meslek eğitimi alanlara ihtiyaç duydukları 
güvenliği sunuyoruz. Bizden en iyi danışmanlığı aldık-
ları için anne adaylarının kendilerini güvende hisset-
melerini ve tüm aileleri için sunulan kapsamlı hizmetler 
ile genç ebeveynlerin daha rahat olmalarını sağlıyoruz. 
Çalışan kesim için sağlıklı kalmalarına yardımcı olacak 
yenilikçi fikirler geliştiriyoruz. Yasal sağlık sigortası 
kurumlarının sunduğu standart hizmetlerin çok ötesi-
ne geçen yeni standartlar belirliyoruz. Ve her şeyden 
önce, biz sizin için buradayız: Kişisel müşteri danışma-
nınız size yetkin ve bürokratik olmayan bir şekilde ye-
rinde, telefonla veya dijital olarak danışmanlık hizmeti 
sunacaktır.

IKK SÜDWEST TERCİH 

ETMEK İÇİN İYİ NEDENLER

ü  Cazip sağlık bonusu

ü  Birçok ek hizmeti sunan kişiye özel sağlık hesabı, 
örn. homeopati, osteopati ve profesyonel diş 
temizleme için

ü  Seyahat öncesi koruyucu aşıların ve diğer önemli 
aşıların geri ödenmesi

ü  Genişletilmiş erken teşhis muayeneleri, örn. yıllık cilt 
kanseri taraması

ü  Seçili hastalık önleme kursları ve sağlık gezileri için 
maddi destek

ü  Çocuk ve gençlik sağlık muayeneleri U10, U11 ve J2 
için ek destek

ü  24 saat hizmet - yetkin, hızlı ve bürokratik olmayan 
bir şekilde

ü  Muayeneler ve aşı güncellemeleri için kişiye özel 
hatırlatma hizmeti

ü  Tıbbi sırt egzersizleri

ü  IKK TravelFit bonus programımız ile dünya çapında 
geçerli olmak üzere ücretsiz yurt dışı seyahat sağlık 
sigortası

ü  Çevrimiçi şube - zamandan ve yerden bağımsız ola-
rak güvenli erişim

YAŞAMIN HER HALİNDE 

TAM KAPSAMLI HİZMET

Güçlü hizmetler - bir yaşam boyu 
www.ikk-suedwest.de

* Bu broşürün Almanca orijinal metninde seçili erkek formu, aynı zamanda kadın, erkek ve erdişi insanları ifade eder. Daha iyi okunabilirlik adına birden fazla 
 cinsiyet ifadesinden vazgeçilmiştir.

Regional. Persönlich. Einfach.Bölgesel. Kişiye özel. Kolay.

http://www.ikk-suedwest.de


Çok iyi müşteri hiz-
metleri sunan sağlık 
sigortası kurumu

“Son derece ilgili personeli sayesinden 
bu sağlık sigortası kurumunun müşteri 
hizmetleri dikkat çekici derecede iyi. So-
rularımı çok iyi yanıtladılar, belgeler rekor 
sürede kullanıma hazırlandı.”

1,4
Not

Mükemmel hizmet, 
hızlı işlem

“İşimi çok hızlı hallettiler ve hep dost 
canlısı. Diğer sağlık sigortası şirketleri 
tarafından kapsanmayan bireysel hiz-
metler için de onay adlım. Mükemmel”

2,0
Not

Her zaman yardımcı-
lar ve işlemler hızlıca 
 hallediliyor

“Şu ana kadar, daima çok hızlı danışman-
lık hizmeti verdiler ve sorunlarımı çözdü-
ler. Bundan başka telefonda da çok cana 
yakınlar ve yardımseverler.”

1,0
Not

Mükemmel müşteri 
hizmetleri

“Yıllardır IKK Südwest’te sigortalıyız ve 
kesinlikle memnunuz. Mükemmel müş-
teri hizmetleri, her zaman en yetkin 
danışmanlık ve bonus ödemeleri hemen 
aktarılıyor.”

1,2
Not

ÜYELERİMİZ

NE DİYOR:

ÇEVRİMİÇİ ÜYE OLUN - 

BU KADAR KOLAY

ÇEVRİMİÇİ ŞUBE

„MEİNE IKK SÜDWEST“

Henüz üye değilsiniz, ancak bize geç-
mek mi istiyorsunuz? Kolayca bizimle 
konuşun veya yandaki QR kodunu tara-
yın ve çevrimiçi üye olun.

Çevrimiçi şubemizle artık her şey daha da kolay: Her 
türlü sorunuzu meine.ikk-suedwest.de adresi üzerin-
den çevrimiçi olarak, güvenli ve zamandan ve mekân-
dan bağımsız olarak kolayca açıklığa kavuşturabilirsiniz. 
Veya mobil uygulamamızı kullanabilirsiniz.

Siz de bizi tavsiye edin. Tek yapmanız gereken,  
www.ikk-suedwest.de adresinde 0929 web 
kodunu girmektir. Regional. Persönlich. Einfach.Bölgesel. Kişiye özel. Kolay.LZ
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Luisenstraße 21
65185 Wiesbaden

Cep telefonu: 0151/448 263 98
E-posta:  burhan.guelec@ikk-sw.de

www.ikk-suedwest.de

BURHAN GÜLEC

Bölge müdürünüz

https://meine.ikk-suedwest.de
http://www.ikk-suedwest.de
https://www.ikk-suedwest.de/me/?wk=2614GB
mailto:burhan.guelec%40ikk-sw.de?subject=

