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ASİAD  - MODÜLER SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SORUNLAR-TESPİTLER 1 

 

1-YENİLENMİŞ POLİÇELERDE BONUS UYGULAMASININ ACENTE TARAFINDAN YAPILABİLMESİ 

Yenileme müşterisi hemen karar veremiyor, özellikle modüler sistem çıktığından beri seçenekler çok 

fazla olunca düşünme süreleri uzun oluyor. Bu zaman zarfında da poliçe otomatik çıkıyor. Biz 

müşteriye bonus vereceksek tekrar şirkete gönderip yeniden işlem yaptırmak zorunda kalıyoruz. 

Bonusu biz verebilirsek , hem şirket çalışanlarının da bizim zaman kaybımız ortadan kalkacaktır. 

Bonus verebilmemiz için bizden bir dilekçe isteniyor, dilekçe yazıyoruz, scan ediyoruz, sisteme 

yüklüyoruz. Bunlara hiç gerek yok, acente olarak bonus vermek için otorizasyona düştüğümüze göre 

zaten onay acente tarafından verilmiştir, ek evrak talebi iş akışımızı yavaşlatıyor. Hiç gerek yok. 

Aynı şekilde Bölge Müdürü bonusu için otorizasyona düşmeden, bölge müdürü indirimi giremiyor. 

Bölge müdürü onayladıktan sonra merkez çalışanın askıya onay verme süreci ve poliçeyi oluşturması 

bekleniyor. Bölge müdürü onayladıktan sonra askıyı geri alarak poliçenin acente tarafından 

oluşturulmasının sağlanabilmesi hem şirket hem bizim iş akışımızı hızlandıracaktır. 

Task hazırlanmış olup, şu anda analiz aşamasındadır. 

2- ACENTE YETKİLERİNİN ARTTIRILABİLMESİ 

  Yeni işlerde direkt poliçe kesme yetkisi olan acenteler gibi, bonus uygulama ve bölge müdürü bonus 

uygulama sonrası poliçeyi acentenin hızlıca üretebilmesinin sağlanması mümkün müdür? 

Otorizasyona düşen bir askının içine girmemiz mümkün müdür? Hiç bir şekilde giriş yapılamıyor. İşlem 

sonuçlanamıyor uw’ ye düştü, orada kalıyor , askıda düzeltme yapılarak sonuçlandırmamız mümkün 

olabilir mi? Örnekleri verebiliriz. 

İlk madde ile aynı task içinde bulunmaktadır.  Aynı şekilde analiz aşamasındadır. 

3- OTORİZAYONDA OLAN ASKIYA YAPILACAK İYİLEŞTİRME EKRANLARI 

Otorizasyona düştükten sonra askıya yüklemek istediğimizde veya bir bilgi girmek istediğimizde işlem 

bize yönlendirilmeden giriş yapamıyoruz. Mecburen askı ile ilgili ek döküman ve bilgileri ticket açarak 

yapıyoruz, bu da zaman kaybına neden oluyor. Otorizasyon ekranlarının bize daha çok bilgi 

girebilecek şekilde geliştirilmesi, merkez çalışanlarının akışlarını görebileceğimiz daha net ekranlar 

olması mümkün müdür? İşleri böylece tek ekranda ve tamamen askı içinde sonuçlandırma şansımız 

artar, hızımız artar.  

Otorizasyonda olduğu süre içerisinde, modüler ekranlardan döküman yükleme yazılım aşamasındadır. 

Otorizasyona düşmemiş askı ve poliçeler üzerinde çağrı sisteminden girilen bilgilerin, modüler 

ekrandan girilmesini sağlayacak sistemin kurulması analiz aşamasındadır. 



 

 

4- OTORİZAYONDA OLAN ASKIYA YAPILACAK İYİLEŞTİRME EKRANLARI 

Elementer Hasar ekranlarında ki gibi hasar dosyasının içinden direkt  ticket açılabilir mi? Askı içinden 

de ticket açmamız mümkün olursa iş akışımıza faydası olacaktır. İki kere iş yapmamış olacağız. 

3 numaralı madde ile aynı kapsamda değerlendirilmek üzere task açılmıştır.  Anali aşamasındadır. 

 

5- OTORİZAYONDA OLAN ASKIYA YAPILACAK İYİLEŞTİRME EKRANLARI 

Otorizasyona düşmeden hiç şekilde merkezdeki arkadaşlar askı içine giremiyorlar, ancak askının 

içinde var olan bir sorunu da ticket açmadan bildiremiyoruz. Askı otorizasyon düşerken acente bilgi 

giriş alanı olması lazım, döküman ve bbf ekleme dışında ,bilgi alanı olursa ticket açmadan askı içine 

bilgileri girmiş oluruz. Merkezdeki arkadaşlar tüm detayları tek askı içinde rahat görür, iş akışımız 

hızlanır. 

Yeni tasarım hazırlanmaktadır.  1 ay içerisinde task hazırlanacaktır. 

6- AHK LİMİTİNİN ALTIRILMASI UW SÜRECİ SORUNU 

AHK Beyaz Network %80 den %100 e çıkarıyoruz, imzalar alınıyor, dünya bir yol müşteriye gidiliyor, 

şirkete gönderiyoruz çok zaman kaybı hemen olmuyor. Red yanıtı geliyor biz yeniden müşteriye gidip 

yeniden yazı almak durumunda kalıyoruz. Aradan 1 ay geçiyor müşteriden peşinat çekiliyor ve 

müşteriye bir mesaj gidiyor:……numaralı teklifiniz red olmuştur acentenizle bağlantı kurmanızı rica 

olunur. Müşteri telaş içinde beni arıyor vs. Bu arada buna ek olarak AHK 50.000 tl % 80 inini % 100 e 

çıkartmıyoruz ama AK limitsiz veriyoruz. 

AHK Ayakta Tedavi limitini Beyaz network %60’dan  % 80’e çıkartıyoruz, UW’ ye gidiyor . Süreç 

uzuyor,UW departmanına ciddi ek iş oluyor. Ayrıca raporlar isteniyor vs…öbyg almış müşterilerde bu 

tip bir talepleri  risk değerlendirmeye düşmeden çözmemiz mümkün müdür? 

Sistem mesajları üzerinde çalışılmaktadır.  İlk çeyrek içerisinde revize edilmesi planlanmaktadır. 

 

7 –ADRES GİRİŞLERİNDEKİ SORUN 

Mersis’ten gelen adres bilgisi bizimde girmek istediğimiz bilgi ise tek tıkla seçebilelim, aynı poliçede 

birden fazla kişi için girebilir olalım, çok zaman kaybediyoruz adres kısmında. Adres bölümüne 

gelindiğinde birden fazla kişi için adres kopyalama kutucuğu tıklandığı halde her kişi için tekrar adres 

girmek zorunda kalıyoruz. Sistem sorunu mevcuttur. Bilgileri düzgün kaydetmiyor. Kaydet butonuna 

basıldığı halde  bilgileri siliyor. 

Gelen adresin sisteme otomatik çekilebilmesi konusunda task için çalışmalar sürmektedir. 
Tamamlandığında modüler sağlık ürününe de bu özellik eklenebilir. 

Denediğimizde sorun tespit edilmemiştir. Hangi şartlar altında kopyalama hatası yaptığı belirlenip 
çağrı açılırsa, düzeltilecektir. 

 

8- AYRI POLİÇELERDE OLSA AİLE İNDİRİMİNİN TANIMLANMASI 



Aynı poliçede olmasa bile aile kütüğünden TC ile aile bilgilerine ulaşılabildiği için, evlilik cüzdanı bile 

olmadan ayrı poliçeleri olsa da aile indiriminin verilebilmesi lazım, sistem alt yapısı bunu uygulamaya 

müsait görünüyor. 

Bu konu ile ilgili ön değerlendirme toplantısı yapıldı.  Altyapı değişikliği olan bir konu olduğu için 
önceliklendirmelerimize göre ileride bir vadede mümkün olabileceği görüşü oluşmuştur. 
 

9- AİLE POLİÇESİNDE 25 YAŞ OLMASI NEDENİ İLE AYRILMA SİSTEM SORUNU 

25 yaşındaki bir kişi yaş dolayısı ile poliçeden ayrılmış olarak yeni askıyı sistem oluşturmuyor. 

Şirketten biz talep etmezsek ayrılan kişinin poliçesi otomatik olarak oluşmuyor. Yeni giriş olmadığını 

belirtiyoruz ancak o zaman poliçeleşiyor.  

25 yaşın üzerindeki kişinin aile poliçesinden ayrılması durumlarında sistemin askı oluşturması 

gerekiyor. 

Bu konu ile ilgli sorun giderilmişti.   Talebiniz üzerine tekrardan analiz & test edilecektir.   

10  - DOĞUM TEMİNATI  - TEMİNAT SORUNLARI 

Doğum teminatları AHK olarak çok düşük. A ve A+ müşteri alalım diyoruz ancak uygulamada tersini 

yapıyoruz. Aylık 500 -550 muayene ücreti olan DR.’a  12 kez gittiğini varsayalım 6000 -6600 TL zaten 

muayene yapıyor. Geriye doğuma limit kalmıyor. Eski paketlerimizin şartlara yakın olarak ne 

yapılabilir? 

Muayenelerde %60 veriyoruz .%80 vermek istediğimizde önce sistem AT oranını % 100 e çıkart diyor 

sonra doğumun AT oranını %80 e çıkartıyor. Hem doğumu AT den ayırdık diyoruz hem ona bağlı 

olarak yükseltiyoruz. Burada bir karışıklık var.AT yükselince prim aşırı artıyor. 

Hamilelik giderleri yine ayakta tedaviden verilse bu sorunu bir nebze çözeriz. Zaten %60 olarak 

veriyoruz, yine öyle devam eder. 

Sarı Network  ise daha büyük bir sorun. Ayakta tedaviye bile bu rakam yetmiyor ne yazık ki. 

Şu an IT de bir talebimiz bulunmaktadır. Bu talep şu şekilde; limitsiz, optimum, vitalis ve dinamik 
poliçelerinin 1. Plan yenilemeleri için doğum modülü limitsiz seçildiğinde bu sigortalılara AHK’nın 
geçersiz olduğu bir seçenek, 2. Plan yenilemeleri için doğum modülü limitsiz seçildiğinde bu 
sigortalılara AHK’nın limitsiz sunulacaktır. Bu durumda işleyiş eskiden olduğu gibi; “Anlaşmalı Sağlık 
Kurumlarında gerçekleşen doğum, sezeryan ve gebelik komplikasyon tedavilerin, sigortalının özel 
doktoru tarafından gerçekleştirilmesi halinde, ödenecek doktor ücreti, sigortalının tercih ettiği 
Anlaşmalı Sağlık Kurumu ile sigortacı arasında belirlenen doktor ücretini aşmamak kaydı ile poliçede 
belirtilen Doğum Modülü anlaşmalı kurum limiti ve ödeme yüzdesi dahilinde karşılanır.” 
Eski ürünlerindeki uygulamayı tercih eden bu sigortalılar için geçici olarak not girişi yapıyoruz. Ancak 
bu durumda poliçe basımları ile uygulamaları farklı olmaktadır. Buradaki bilgilendirme acentelerimize 
bırakılmıştır. 
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