
Ghid informativ 
cu privire la condițiile în care poți 
beneficia de ecografia gratuită în 

Rețeaua de Sănătate Regina Maria, în 
calitate de client NN

Ecografia poate fi efectuată până la data de 21 iunie 2022 în clinicile proprii
și partenere ale Rețelei de Sănătate Regina Maria, la unul din medicii
dedicați abonaților NN. De asemenea, beneficiul gratuit include 1 ecografie
standard (nu sunt incluse ecografiile cu substanță de contrast, elastografiile,
reconstrucțiile etc. și nici consultația de interpretare a rezultatelor
ecografiei).

În situația în care beneficiul nu este utilizat în perioada menționată mai sus,
acesta nu va mai fi disponibil. De asemenea, beneficiul își va înceta
valabilitatea în cazul rezilierii contractului de Asigurare de Sănătate NN în
care ai calitatea de Asigurat.

Beneficiul oferit este valabil numai pentru Clientul NN care a solicitat
beneficiul și care are calitatea de persoană asigurată într-o Asigurare de
Sănătate NN (beneficiul nu este transferabil către alte persoane).
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În parteneriat cu Rețeaua de Sănătate Regina Maria, NN îți oferă 

o ecografie gratuită, la alegere din urmatoarea listă:  

• ecografie abdomen superior
• ecografie abdomen inferior
• ecografie sân (bilateral)
• ecografie tiroidă



Cum accesezi beneficiul cadou:

Utilizarea serviciului:

Vei beneficia de ecografia gratuită cu respectarea Termenilor și Condițiilor Rețelei de
Sănătate Regina Maria. În cazul neacceptării termenilor și condițiilor, nu vei putea accesa
beneficiul.

Livrarea serviciilor medicale: NN Asigurări de Viață nu este răspunzătoare pentru calitatea
serviciilor furnizate de clinicile din Rețeaua de Sănătate Regina Maria și nici pentru
eventualele întârzieri ce pot apărea. Responsabilitatea actului medical revine în
exclusivitate personalului care a efectuat serviciul medical aferent, culpabilitatea fiind
stabilită conform actelor normative în vigoare în domeniu.

Prelucrarea datelor: Prin accesarea butonului “Vreau ecografie” din email-ul primit în
data de 7 martie 2022, ai fost de acord ca NN Asigurări de Viață să transmită către
Rețeaua de Sănătate Regina Maria datele tale personale (CNP, Nume și Prenume), cu
scopul activării ecografiei.

Regina Maria este singur răspunzătoare pentru prelucrarea, confidențialitatea, asigurarea
securității și arhivarea datelor cu caracter personal furnizate de NN Asigurări de Viață la
momentul activării serviciului și ulterior, pe parcursul accesării serviciilor oferite de clinici,
conform Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.
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Ecografia este activată de către Regina Maria în contul tău dacă în data de 21

martie ai primit confirmarea activării acesteia, prin email.

Pentru accesarea ecografiei te rugăm să urmezi 

pașii de mai jos:

o Apelează 021.9268 și programează-te în Rețeaua 
de sănătate Regina Maria (clinicile Regina Maria și 
clinicile partenere; lista poate fi consultată aici);

o Mergi în clinica aleasă, la data și ora programată și 
beneficiezi de ecografia aleasă.

https://www.reginamaria.ro/gdpr
https://www.reginamaria.ro/programare

