
Ghid informativ cu privire la conditiile in 
care poti beneficia de Cadoul NN -

2 sesiuni gratuite de consiliere 
vocationala
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Bucura-te alaturi de copilul 
tau de cadoul oferit de NN 
pentru indrumarea lui in 

cariera!

Puteti beneficia de cele doua sesiuni pana la data de 31 decembrie 2023, fie
online, fie fizic in clinicile in care isi desfasoara activitatea psihoterapeutii
Clinicilor Regina Maria (orasele: Bucuresti, Cluj, Timisoara, Iasi). In situatia in
care beneficiul nu este utilizat pana la data mentionata mai sus, acesta nu va
mai fi disponibil.

Beneficiul este valabil pentru clientul NN care are calitatea de Contractant
si/sau Asigurat intr-o asigurare incheiata la NN, care are acest beneficiu in
modulul Beneficii din aplicaţia mobila NN Direct si care si-a revendicat codul de
acces.

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

2 sesiuni gratuite de consiliere vocationala
care il/o ajuta sa descopere cine este, ce isi doreste, ce poate face cu aptitudinile 
si abilitatile lui/ei si cum sa obtina ceea ce isi doreste, facand ce ii place si ce il/o  

pasioneaza.

Suni la 0726.702.227, comunici codul 
revendicat si planifici prima sesiune de 
consiliere pentru viitoarea cariera a 
copilului tau, pana la data de 31.12.2023.

Revendici codul de acces din aplicatia 
mobila NN Direct > sectiunea Beneficii > 
Beneficii cadou

Cum accesezi beneficiul cadou:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.mying&hl=en_US
https://apps.apple.com/ro/app/nn-direct/id814443195?l=ro


Utilizarea serviciului:

Pentru accesarea pachetului trebuie sa te programezi telefonic la
0726.702.227 si sa comunici datele tale de identificare si ale copilului,
precum si codul revendicat din aplicatia mobila NN Direct. Personalul de la
receptia clinicii Oana Nicolau – parte a Retelei de Sanatate Regina Maria – te
va indruma pentru programare, in maxim 48h de la apel, fie in clinica fizica,
fie online, prin aplicatia “Regina Maria”. In absenta programarii prealabile,
pachetul de consiliere vocationala nu va fi inclus gratuit.

Cele 2 sesiuni de consiliere vocationala vor include interviul preliminar si
evaluarea aptitudinilor si abilitatilor cognitive ale copilului. Daca decizi sa
parcurgi intregul proces de consiliere vocationala (evaluarea personalitatii,
stilului de invatare, intereselor si concluziile evaluarii, perspectivele, identificarea
potențialelor obstacole și blocaje, alte servicii incluse in programul de consiliere

vocationala), beneficiezi de o reducere de 20% din pretul serviciilor
suplimentare, altele decat primele doua sesiuni oferite gratuit de NN.

Vei beneficia de sesiunile de consiliere vocationala cu respectarea
Termenilor si Conditiilor Retelei de Sanatate Regina Maria. In cazul
neacceptarii termenilor si conditiilor nu vei putea utiliza beneficiul primit.

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.

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, date la care NN Asigurari de Viata nu are acces.
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Beneficiul isi va inceta valabilitate in cazul incetarii contractului de Asigurare 
de Sanatate sau de Viata NN in care ai calitatea de Contractant/Asigurat.

Termeni si conditii
de utilizare a beneficiului

https://www.reginamaria.ro/termeni-si-conditii
https://www.reginamaria.ro/gdpr

