
Ecografia poate fi efectuata timp de 3 luni de la data revendicarii,
in clinicile proprii si partenere ale Retelei de Sanatate Regina
Maria, la unul din medicii dedicati abonatilor. De asemenea,
beneficiul gratuit include 1 ecografie standard (nu sunt incluse
ecografiile cu substanta de contrast, elastografiile, reconstructiile
etc. si nici consultatia de interpretare a rezultatelor ecografiei).
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Pentru accesare ecografiei te rugam sa urmezi pasii de mai jos:

Dupa ce primesti SMS-ul de confirmare, suni la
021.9268 si te programezi in una dintre clinicile
proprii (fac exceptie ambulatoriilor spitalelor) sau
partenere Regina Maria.

Mergi in clinica si beneficiezi de serviciile alese.
Beneficiile pot fi folosite timp de 3 luni de la data
apasarii butonului “Activeaza”.

Pana la 31 mai 2023 apesi pe butonul
“Activeaza” din aplicatia mobila NN
Direct > sectiunea Beneficii cadou,
pentru revendicarea beneficiului

Revendica beneficiul pana la data de 31 mai 2023!

Ghid informativ 
cu privire la conditiile in care poti beneficia 

de ecografia gratuita in Reteaua de Sanatate 
Regina Maria, in calitate de client NN

In parteneriat cu Reteaua de Sanatate Regina Maria, iti oferim 

o ecografie gratuita, la alegere din urmatoarea lista:  

• ecografie abdomen superior
• ecografie abdomen inferior
• ecografie san (bilateral)
• ecografie tiroida

https://www.reginamaria.ro/clinici
https://www.reginamaria.ro/clinici-partenere
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.mying&hl=en_US
https://apps.apple.com/ro/app/nn-direct/id814443195?l=ro
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Termeni si conditii
de utilizare a beneficiului

In situatia in care beneficiul nu este utilizat in perioada mentionata mai sus,
acesta nu va mai fi disponibil. De asemenea, beneficiul isi va inceta
valabilitatea in cazul rezilierii contractului de Asigurare de Sanatate NN in
care ai calitatea de Contractant.

Beneficiul oferit este valabil numai pentru Clientul NN care a solicitat
beneficiul si care are calitatea de Contractant intr-o Asigurare de Sanatate
NN (beneficiul nu este transferabil catre alte persoane).

Utilizarea serviciului:

Vei beneficia de ecografia gratuita cu respectarea Termenilor si Conditiilor
Retelei de Sanatate Regina Maria. In cazul neacceptarii termenilor si
conditiilor, nu vei putea accesa beneficiul.

Livrarea serviciilor medicale: NN Asigurari de Viata 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, culpabilitatea fiind stabilita conform
actelor normative in vigoare in domeniu.

Prelucrarea datelor: Prin accesarea butonului “Activeaza” din aplicatia
mobila NN Direct, 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 ecografiei gratuite.

Regina Maria este singur raspunzatoare pentru prelucrarea,
confidentialitatea, asigurarea securitatii si arhivarea datelor cu caracter
personal furnizate de NN Asigurari de Viata la momentul activarii serviciului
si ulterior, pe parcursul accesarii serviciilor oferite de clinici, conform Politicii
de prelucrare a datelor cu caracter personal.

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

