TRAFĠK KAZASI HĠZMET SÖZLEġMESĠ

1. TARAFLAR
Bir tarafta Ġncirli Cad.Limonçiçeği Sok. Aydıner Apt.No:3/5 Bakırköy / Ġstanbul adresinde yerleĢik USK
DANIġMANLIK USK SAĞLIK HĠZMETLERĠ DANIġMANLIK EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME
TĠC.
LTD.
ġTĠ.
(bundan
böyle
“
ġirket
“
diye
anılacaktır)
ile
………………………………………………………………………………………………………………
…………./………………….. adresinde yerleĢik………………………………….
(bundan böyle “ Hastane “ diye anılacaktır) arasında aĢağıda belirtilen Ģartlarda bir hizmet sözleĢmesi
imzalanmıĢtır.
2. SÖZLEġMENĠN KONUSU VE AMACI
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası, Karayolları Yolcu TaĢımacılığı Zorunlu
Koltuk Ferdi Sigortası kapsamındaki kiĢilerin / kazazedelerin / ayakta ve / veya yatarak tanı ve
tedavilerindeki Trafik Kazasına ait hizmetlerin Özel Sigorta ġirketlerine ve / veya TSRġB Güvence
Hesabına fatura edilmesi ile bunlara ait ödemelerin tahsilatı ve yapılan ekspertiz sonucu Sosyal Güvenlik
Kurumuna fatura edilmesi konusunda hastanenin bilgilendirilmesi bu sözleĢmenin konusunu
oluĢturmaktadır.
Amacı, trafik kazalarında verdikleri hizmetlerinin ekspertizini yaparak, Hastanenin gelirlerini arttırmak
ve özel sigorta Ģirketleri ve /veya TSRġB Güvence Hesabı ndan zamanında tahsilatının yapılmasını
sağlamaktır.
3. TARAFLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
HASTANENĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
Hastane, kendisine baĢvuran trafik kazazedesine gerekli hizmeti verdikten sonra hastadan veya
yakınından iliĢikteki onam formunu alacaktır.
Hastane, aĢağıdaki evrak listesini temin etmelidir.
Evrak Listesi
- KiĢi Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortalı kapsamında ise haksahipliğini
gösterir Medula Provizyon Çıktısı, 657 devlet memurları için vizite kağıdı
- Kaza Tespit Tutanağı ( ZORUNLU )
- Epikriz Raporu ( YATAN HASTALAR ĠÇĠN ZORUNLU )
- Acil Ünitesinde Düzenlenecek Doktor Raporu ( AYAKTAN HASTALAR ĠÇĠN
ZORUNLU )
- Hizmet detay dökümü ( ICD KODLARIYLA BĠRLĠKTE ZORUNLU )
- Trafik kazası nedeniyle hastaneye getirilenlere ait bilgi formu(ZORUNLU)
Hastane , kendisinin belirleyeceği aralıklarla 3.1.2. deki evrak listesine göre kazazedenin
evraklarını icmal listesi düzenleyerek ġirket’e ulaĢtırmakla yükümlüdür.
Hastane, ġirket’in ekspertiz raporuna göre ilgili Özel Sigorta ġirketi, Güvence Hesabı adına kestiği
faturayı SUT kurallarına göre tanzim ederek, ġirket’e teslim edecektir.Eğer ekspertiz raporunda Sosyal
Güvenlik Kurumu adına fatura kesilmesi ile ilgili bilgide yer alıyor ise Hastane tarafından Sosyal
Güvenlik Kurumu na kesilecek fatura ile ilgili ġirket herhangi bir taahhüte girmeyecektir.
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Hastane, evraklar ile ilgili bir problem oluĢursa ġirkat’ten yazılı ( e-posra, faks ) veya sözlü olarak
bilgi alacaktır.
ġĠRKETĠN YÜKÜMLÜLÜKLERĠ
ġirket, doğru ve aydınlatıcı bilgi vermekle yükümlüdür.
ġirket, Hastane tarafından gönderilen evrakların akspertizini yaparak, sertifika düzenleyecek ve bu
sertifikada verilen hizmetin hangi kuruma fatura edileceği bilgisini verecektir.
ġirket, Hastane tarafından tarafına teslim edilen özel sigortalar ve TSRġB Güvence Hesabı ile ilgili
hizmet faturalarını ilgili kuruma teslim etmekle yükümlüdür.
ġirket, faturaların Özel Sigorta ġirketleri’nden ve TSRġB Güvence Hasabı’ndan tahsilatının takibini
yapacak ve ödeme bilgilerini düzenli olarak Hastane’ye iletecektir.
ġirket, evrak eklerinde eksiklik ve fiyatlandırmada yanlıĢlık tespit ederse, eksik evrak isteme ve
faturanın düzeltilmesini Hastane’den isteme hakkına sahiptir.
ġirket, evrakları teslim aldıktan sonra 5 gün içinde ekspertizini yapmak zorundadır.
ġirket, fatura kesildikten sonra ilgili kurumdan ( Özel Sigorta ġirketi ve Güvence Hesabı ) 30 gün
içinde tahsilatını yapacaktır.
4.GĠZLĠLĠK
Taraflar, SözleĢmenin gayesini gerçekleĢtirmek için herhangi bir zamanda kendilerine verilen gizli
bilgileri veya sırları kesinlikle gizli tutmayı, üçüncü Ģahıslara veya taraflara açıklamamayı kabul ve
taahhüt etmiĢlerdir.Gizlilik Ģartına uymayan taraf, bu fiil ve davranıĢları sebebiyle zarara uğrayan
taraflara hiçbir ihtara ve hükme gerek kalmaksızın gerçekleĢen zararın miktarı ile bağlı kalmamak Ģartı ile
ancak bunu da kapsayacak Ģekilde, tazminat ödemekle yükümlüdür.Bu gizlilik anlaĢmasına, taraflar
personellerinin de aynen riayet etmesini sağlayacak tedbirleri almak zorundadırlar.Aksi halde sorumluluk
kendilerine ait olacaktır.
5.UYGULANACAK FĠAT VE ÖDEME
Hastane, SözleĢme kapsamındaki hizmetler için ġirket’e aĢağıda belirtilen oran çerçevesindeki
ödemeyi, Özel Sigorta ġirketi ve / veya TSRġB den tahsilatı aldıktan sonraki 3 (üç) gün içerisinde yapar.
EKSPERTĠZ ve TAHSĠLAT takibi için Özel Sigorta ġirketi ve / veya TSRġB Güvence Hasabı’ndan
tahsil edilen KDV DAHĠL fatura bedelinin %.........( yüzde………….)’idir.
6.SÖZLEġMENĠN YÜRÜRLÜĞE GĠRMESĠ VE SÜRESĠ
Bu SözleĢme, imzalandığı …… / …… / …….. tarihinde yürürlüğe girer.
SözleĢmenin süresi …… / …… / …….. ile …… / …… / ……… tarihleri arasında geçerli olmak üzere 2
(iki) yıldır.Taraflardan biri, sözleĢme bitim tarihinden itibaren en az 30 gün önce sözleĢmenin sona
ermesini yazılı olarak talep etmedikçe aynı Ģartlarla yenilenir.
7.SÖZLEġMEDE YAPILACAK DEĞĠġĠKLĠKLER
Taraflar bu sözleĢmede yada eklerinde herhangi bir zamanda değiĢiklik talep edebilirler.Bu talep diğer
tarafa yazılı olarak bildirilir ve ancak diğer tarafın da yazılı kabulü ile geçerlilik kazanır.Fiyat tarifesi ise
ġirket ve Hastane tarafından belirlenen sürelerde yenilenir ve aynı Ģekilde tarafların yazılı kabulü ile
yürürlüğe girer.
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8.SÖZLEġMENĠN FESHĠ
Taraflardan biri, sözleĢme bitim tarihinden itibaren en az 30 gün önce sözleĢmenin sona ermesini yazılı
olarak talep ederek sözleĢmeyi fesih edebilir.ġirket ödemede problem olursa sözleĢmeyi tek taraflı fesih
edebilir.
9.TEBLĠGAT ADRESĠ
Taraflar adres değiĢikliğini noter kanalıyla karĢı tarafa bildirmediği taktirde her türlü yazıĢma ve tebligat
adresi 1. maddede belirtilen adresler olarak kabul edilecektir.
10.YETKĠLĠ MAHKEME VE ĠCRA DAĠRELERĠ
Bu sözleĢmenin tatbikinden dolayı taraflar arasında çıkabilecek her türlü ihtilafa düĢüldüğünde Ġstanbul
Mahkemeleri ve Ġcra Daireleri yetkilidir.

ĠMZALAR

ġĠRKET
Adına

HASTANE
Adına
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