
Lotus Dental Akademi 

PROTOKOL 

1) TARAFLAR: 

İşbu sözleşme 	 Tarihinde Özel Lotus Dentakademi Ağız Ve Diş  Sağl ı k 

Hizm.Tic.LTD.ŞTİ . (bundan sonra LOTUS DENTAL olarak an ı lacak) ile Kocaeli Barosu 

arası nda imzalanmıştı r. 

Poliklinik 	: ÖZEL LOTUS DENTAL AKADEM İ  AĞIZ VE DİŞ  SAĞ. POLİ KLİ NİĞİ  

Adres 	 : Yahya Kaptan Mah. Şehit Ergün Köncü Sok. No:57 Galen Prime İş  

Merkezi 1. K:1 İ zmit/KOCAELİ  

Telefon 	: 0262 503 7 333 — 0552 838 41 33 

E-posta adresi 	: lotusdentalkocaeli@gmail.com   

Anlaşmalı  Kurum : KOCAELI BAROSU 

Adres 	 : Ankara Asfaltı  Yolu Kocaeli Plaza No:111 K:5 İ zmit KOCAELİ  

SÖZLEŞME KONUSU: 

İşbu protokol, Lotus Dental'in sunacağı  sağl ı k hizmetlerinden Kocaeli Barosu üye ve 

çalışanları n ı n bakmakla yükümlü olduklar ı  birinci derece yakı nları n ı n (anne, baba, eş  ve 

çocuklar) indirimli olarak yararlanması n ı  temin eden özel protokol şartları na yönelik usul 

ve esaslar ile tarafları n hak ve yükümlülüklerini belirlemesini taahhüt eder. 

GENEL HÜKÜMLER:  

Lotus Dental, Kocaeli Barosu üye ve çalışanları  ile birinci dereceden yak ı nları na 

muayene ve tedavilerde %15 oran ı nda indirim uygulayacaktı r. 

Ödemeler esnası nda Kocaeli Barosu üye ve çalışanları  ile birinci derece yakı nları n ı n T.C. 

Kimliği ve Kocaeli Barosu kimliklerinin birlikte ibraz edilmesi gerekmektedir. 

Yı l içerisinde Lotus Dental taraf ı ndan yapı lacak fiyat değişiklikleri, otomatik olarak 

uygulamaya konulacaktı r. Bu değişiklikler Lotus Dental taraf ı ndan Kocaeli Barosu'na 

bildirilecektir. 

ÖZEL LOTUS DENTaKADEMI 

AGIZ VE DIŞ  S G 	'H İ Z 	TD. STI 

Yaliyakaptan I . Sehit Ergun Kol ı c ı ,  Sk 

No: 	IA İzın.  it / KOCAELI 

Alemd r V.D.: 68509841 2 



4) TARAFLARIN HAK VE YÜKüMLüLüKLERİ:  

İşbu protokol kapsam ı nda sunulacak indirimlere; Invisalign, Incognito, Ortognatik 

Cerrahi, Horlama Protezi ve Genel Anestezi ile Yapı lacak Tedaviler dahil değildir.  

İşbu protokolde sunulan indirim oranlar ı, Lotus Dental bünyesinde yapı lacak farklı  

bir kampanya ya da indirim oran ı  ile birleştirilemez. Farkl ı  bir kampanya olması  

halinde işbu protokol uygulanamaz. 

Lotus Dental, Kocaeli Barosu'nun uygun gördüğü yerlerde bilgilendirici çalışmalar 

ya pa bilecektir. 

Acil durumlarda Kocaeli Barosu çalışanları, üyeleri ve birinci derece yakı nlar ı ndan 

TC. Kimlik ve Kocaeli Barosu kimliği göstermeleri istenmeyecek, sözlü bildirim 

Lotus Dental tarafı ndan kabul edilecektir. Beyan ı  doğrulama süreci Lotus Dental 

çalışanları  taraf ı ndan takip edilecektir. 

Protokolün sonlandığı  tarihte, Kocaeli Barosu'na bağl ı  çalışan, üye ve birinci derece 

yakı nları n ı n devam eden tedavileri işbu protokolde belirtilen hususlar çerçevesinde 

ta ma mla nacakt ı  r. 

Protokol şartları nda herhangi bir değişiklik olması  halinde işbu protokolün değişen 

kı smı  ek sözleşme ile revize edilecektir. 

İşbu protokol iki (2) sayfa olup, iki (2) nüsha olarak hazı rlanmıştı r ve bir (1) yı l 

geçerlidir. 

ÖZEL LOTUS DENTAKADEMİ  AĞIZ VE DİŞ 	 KOCAELİ  BAROSU 

SAĞLIK HİZM.TİC.LTD.ŞTİ . 

OZEL LOTUS DENTAKADEM111  

AGIZ VE DIŞ  S LI 	It—T 	D. STI 

Yal ı yakapta ı s 	t Ergun Kotir.ıı  

No'S A Izmit  I  KOCAELI 
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