
Ghid informativ 
cu privire la conditiile in care poti beneficia 

de voucherul gratuit pentru analize de 
laborator, in calitate de client NN

Analizele pot fi efectuate in baza voucherului pana la data de 20 decembrie
2022 in clinicile proprii si centrele de recoltare Regina Maria (cu excepția
ambulatoriilor spitalelor si a clinicilor partenere).

In parteneriat cu Reteaua de Sanatate Regina Maria, NN iti ofera gratuit

un voucher pentru analize de laborator in valoare de 300 lei 
efectuate in clinicile proprii sau centrele de recoltare Regina Maria.

Pentru utilizarea voucherului te rugam sa urmezi pasii de mai jos:

Suni la 021.9268 si faci o programare in una dintre clinicile proprii sau
centrele de recoltare Regina Maria (cu exceptia clinicilor partenere si a
ambulatoriilor spitalelor)

Mergi in clinica sau in centrul de recoltare si efectuezi 
analizele de laborator alese, pana la 20 decembrie 2022

Beneficiul acopera analize de laborator: analize de sange (cu exceptia testelor
RT-PCR si Antigen), analize de urina si analize de scaun, efectuate la un cabinet
de recoltare sau punct de Recoltare Regina Maria, in valoare de maxim 300 lei.
Voucherul valoric nu poate fi folosit pentru plata analizelor recoltate in
cabinetele de consultatii de catre medici sau personalul medical.

Pana la data de 10 decembrie 2022 apesi pe butonul “Activeaza 
voucherul” din email-ul primit de la NN. Voucherul va fi activat in contul 
tau Regina Maria si vei primi confirmarea prin SMS, in cel mult 3 zile 
lucratoare de la apasarea butonului.

Informezi personalul Regina Maria despre faptul 
ca ai un voucher disponibil in cont si ca doresti 
folosirea acestuia.
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https://www.reginamaria.ro/clinici
https://www.reginamaria.ro/locatii-recoltare-analize


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 voucherul” din email-ul primit
privind acordarea voucherului gratuit, 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 voucherului.

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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Daca nu ai utilizat toata valoarea de 300 lei
poti folosi diferenta pentru a plati analize de laborator efectuate intr-o
vizita ulterioara in clinicile sau punctele de recoltare Regina Maria, atat
timp cat voucherul este inca in perioada de valabilitate.

In situatia in care contravaloarea voucherului nu este utilizata pana la data
de 20 decembrie 2022, aceasta nu va mai fi disponibila.

Termeni si conditii
de utilizare a beneficiului

Voucherul poate fi utilizat numai pentru efectuarea analizelor de laborator,
in limita a 300 lei, numai de catre Clientul NN caruia i-a fost activat si care
are calitatea de Contractant intr-o Asigurare de Sanatate NN (suma nu
este transferabila si nu poate fi utilizata pentru plata serviciilor prestate de
clinicile Regina Maria pentru alte persoane). Voucherul isi va inceta
valabilitate in cazul incetarii contractului de Asigurare de Sanatate NN in
care ai calitatea de Asigurat.

https://www.reginamaria.ro/gdpr

