
Finansal idare ile biz ilgileniyoruz, 
böylece diş sağlığı kuruluşunuzun 
sizin için daha fazla zamanı oluyor!

Bu sizin için ne anlama geliyor?
Famed’den alacağınız faturalar açık ve anlaşılır olup, bütün gerekli 

bilgiler bir bakışta erişilir olacaktır.

Sağlık sigortacınız masrafların bir kısmını karşılıyorsa, bu durum 

faturadaaçıkça belirtilecektir. Kapsanacak tutar sağlık sigorta poliçe-

nizin hüküm ve koşullarına bağlıdır. Kalan tutarı Famed’e ödersiniz. 

Faturanızda sigortacınızın karşılayacağı tutar belirtilmemişse, fatura 

tutarının tamamını Famed’e ödemeniz gerekmektedir. Bu durumda 

sağlık sigortacınıza, ödeme talep etmek üzere faturayı kendilerine 

ibraz edip edemeyeceğinize ilişkin danışabilirsiniz.

Karşılanan tutar veya ödeme yapılma hakkınız ile ilgili sorularınız 

varsa, lütfen sağlık sigortacınız ile irtibata geçin.

Neden Famed’den bir 
fatura aldınız?



Faturanızın ödemesi
Famed’den gelen faturayı çeşitli şekillerde ödeyebilirsiniz. Örneğin 

iDEAL üzerinden veya (elektronik) banka transferi ile. Tüm ödeme 

seçeneklerini gözden geçirmek için lütfen www.notavanfamed.nl 

adresini ziyaret edin.

Standart ödeme süremiz 30 gündür. Faturanızı ödemek için fazladan 

zamana ihtiyacınız olması durumunda www.notavanfamed.nl  

adresini ziyaret edin veya bize E-posta/telefon aracılığıyla ulaşın. 

Böylece bir anlaşmaya varabiliriz.

Her şeyi hızla ve kolayca çevrimiçi hallediyoruz 
www.notavanfamed.nl adresinde faturaya ilişkin birçok konuyu 

kendiniz halledebilirsiniz. Örneğin faturaya erişebilir, faturanızın 

durumunu kontrol edebilir ve adres değişikliği bildiriminde buluna-

bilirsiniz. ‘Nota van Famed’ faturalarınızı gözden geçirmenize olanak 

tanır ve ödemelerinizi kolaylaştırır.

Aldığınız faturalarla ilgili herhangi bir  
sorunuz var mı?
Cevapların birçoğunu web sayfamızda bulabilirsiniz.  

İletişim Merkezimizle de iletişime geçebilirsiniz:

Çalışma günleri 08:00 - 18:00 saatleri arasında ulaşabilirsiniz.

Gizlilik
Doğru bir idari süreç ve faturalama süreci sağlamak adına sağlık 

kuruluşunuz bilgilerinizi bizimle paylaşmaktadır. Sağlık kuruluşunuz 

gibi biz de bilgilerinize dikkat ve gizlilikle yaklaşıyoruz. ISO 9001 ve 

NEN 7510 sertifikalıyız. Gizlilik politikamız ile ilgili daha fazla bilgi 

için lütfen www.notavanfamed.nl adresini ziyaret edin.

Faturalama süreci ile Famed hızlı  
ve etkili bir şekilde ilgileneceği için, 
diş sağlığı kuruluşunuz tamamen 
gerekli diş bakımını sağlamaya 
odaklanabilecek.

 www.notavanfamed.nl 

 contactcenter@famed.nl 

 0900 - 0885 (bu bilgi numarası için sizden sadece normal  
 telefon ücreti alınır)


