
Ghid informativ 
cu privire la conditiile in care poti beneficia 
de consultatia gratuita in clinicile partenere

Regina Maria, in calitate de client NN
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in parteneriat cu Reteaua de Sanatate Regina Maria, NN iti ofera 

o consultatie gratuita la alegere,
din cele dedicate abonatilor Regina Maria in clinicale sale partenere

Pentru efectuarea consultatiei te rugam sa urmezi pasii de mai jos:

Suni la clinica partenera aleasa si te programezi.

Mergi in clinica aleasa si beneficiezi gratuit de consultatie
(din cele dedicate abonatilor Regina Maria) pana la data de
20 octombrie 2022.

Pana la data de 10 octombrie 2022 apesi pe butonul
“Activeaza beneficiul” din email-ul primit de la NN.
Consultatia gratuita va fi activata in contul tau Regina
Maria in maxim 3 zile lucratoare de la apasarea butonului.

Consultatia poate fi efectuata pana la data de 20 octombrie 2022 in clinicile
partenere Regina Maria (cu exceptia clinicilor proprii Regina Maria, a centrelor
de recoltare, respectiv a ambulatoriilor spitalelor). In situatia in care beneficiul
nu este utilizat in perioada mentionata mai sus, acesta nu va mai fi disponibil.

Beneficiul gratuit include 1 consultatie gratuita (examinare de catre medic
pentru stabilirea unui diagnostic si a unui tratament). Consultatia include
anamneza (discutia cu medicul), examenul clinic si eliberarea documentelor
necesare (dupa caz, raportul/scrisoarea medicala, recomandari, bilete de
trimitere, retete).

In cazul in care in timpul consultatiei se efectueaza servicii suplimentare (ex:
ecografii, timpanograme, recoltari sau alte proceduri similare), acestea nu sunt
incluse in acest beneficiu si implica un cost suplimentar din partea ta.

https://www.reginamaria.ro/clinici-partenere


Utilizarea serviciului:

Vei beneficia de voucherul valoric cu respectarea Termenilor si Conditiilor
Retelei de Sanatate Regina Maria. In cazul neacceptarii termenilor si
conditiilor nu vei putea utiliza voucherul.

Livrarea serviciilor medicale: Compania NN Asigurari de Viata S.A. nu este
raspunzatoare pentru calitatea serviciilor furnizate de clinicile din Reteaua de
Sanatate Regina Maria si nici pentru eventualele intarzieri ce pot aparea.
Responsabilitatea actului medical revine in exclusivitate personalului care a
efectuat serviciul medical aferent, raspunderea fiind stabilita conform
prevederilor legale aplicabile in vigoare.

Prelucrarea datelor: Prin accesarea butonului “Activeaza beneficiul” din
email-ul primit in data de 19 iulie 2022 privind acordarea consultatiei
gratuite, iti exprimi consimtamantul expres ca NN Asigurari de Viata S.A. sa
transmita catre Reteaua de Sanatate Regina Maria datele tale personale
(CNP, nume si prenume) cu scopul activarii beneficiului.

Reteaua de Sanatate Regina Maria este singura raspunzatoare pentru
prelucrarea, confidentialitatea, asigurarea securitatii si arhivarea datelor cu
caracter personal pe care le proceseaza conform Politicii de prelucrare a
datelor cu caracter personal.
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Beneficiul isi va inceta valabilitate in cazul incetarii contractului de Asigurare
de Sanatate NN in care ai calitatea de Asigurat sau a pachetului de preventie
atasat asigurarii.

Termeni si conditii
de utilizare a beneficiului

https://www.reginamaria.ro/gdpr

