
Ghid informativ 
cu privire la conditiile in care poti 

beneficia de voucherul gratuit in clinicile 
Regina Maria, in calitate de client NN

Voucherul poate fi utilizat pentru a achita contravaloarea
oricaror servicii medicale prestate in clinicile proprii Regina
Maria (cu exceptia ambulatoriilor spitalelor), care nu sunt
acoperite deja prin pachetul de preventie atasat asigurarii de
sanatate NN sau care sunt acoperite cu discount.
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In parteneriat cu Reteaua de Sanatate Regina Maria, NN iti ofera

un voucher gratuit in valoare de 300 lei 
pentru servicii medicale prestate in clinicile proprii Regina Maria.

Pentru utilizarea voucherului 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 Regina Maria (cu exceptia clinicilor partenere
si a ambulatoriilor spitalelor).

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

Inainte de a plati serviciile medicale, informeaza
personalul Regina Maria despre faptul ca ai un
voucher disponibil in cont si ca doresti folosirea
acestuia.

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

Activeaza-l pana la data de 31 mai 2023!

https://www.reginamaria.ro/clinici
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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Daca nu ai utilizat toata valoarea de 300 lei poti folosi diferenta

pentru a plati serviciile medicale aferente urmatoarei vizite in clinicile Regina
Maria, atat timp cat voucherul este inca in perioada de valabilitate.
In situatia in care contravaloarea voucherului nu este utilizata pana la
expirarea valabilitatii (3 luni de la data revendicarii), aceasta nu va mai fi
disponibila.

Valoarea de 300 lei poate fi utilizata numai de catre Clientul NN caruia i-a
fost activat voucherul valoric si care are calitatea de persoana asigurata
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 sau a pachetului
de preventie atasat asigurarii.

Voucherul nu se poate utiliza pentru acoperarea serviciilor medicale accesate
prin alt abonament decat cel de preventie NN.

Termeni si conditii
de utilizare a beneficiului

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” 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 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.

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

