
Regulament Gift Card 300/500 lei 

 
 
Art. 1. Organizator  

 
Organizatorul promoţiei este: Centrul Medical Unirea, cu sediul in in Bucuresti, Bdul Ion 
Ionescu de la Brad, nr. 5B, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul 
J40/15930/1991, codul fiscal 5919324, avand contul RO33RZBR0000060013094217 deschis 
la  Raiffeisen Bank - Sucursala Dorobanti („Regina Maria”)reprezentata prin Fady Chreih, in 
calitate de Director Executiv. 
 
 
Art. 2 Condiţii de participare 

 
La această promoţie poate participa orice persoană fizica.. Eliberarea cardului valoric se face 
doar după completarea integrală a formularului de înregistrare.  
Cardul valoric nu se cumulează cu alte reduceri practicate de Reteaua privata de Sanatate 
REGINA MARIA.  
 
Completând formularul atasat cardului participanţii sunt de acord cu prelucrarea datelor 
personale în scopul înregistrării şi identificării ca posesor al cardului de fidelitate REGINA 
MARIA.  
Sunt de acord ca informaţiile completate în formular să fie folosite de SC Centrul Medical Unirea 
SRL pentru implementarea programului de fidelitate, pentru înscrierea datelor cu caracter 
personal în baza de date a companiei SC Centrul Medical Unirea SRL, pentru prelucrarea 
acestor date în scopul acordării de beneficii, în scop de marketing direct şi/sau in scop statistic.  
 
Art. 3 Beneficii  

 
Cardul are atasata o suma fixa, in valoare de 300/500 de lei, care poate fi utilizata in cadrul unei 
singure vizite sau cu ocazia mai multor vizite in locatiile proprii ale Retelei private de sanatate 
REGINA MARIA. In cazul in care serviciul sau suma serviciilor consummate si achitate cu Gift 
card depaseste suma inscirsa pe card, pacientul va achita diferenta, imediat dupa prestarea 
serviciilor de catre Regina Maria.Serviciilor achitate cu ajutorul Gift Card nu li se aplica niciun alt 
discount si nu se cumuleaza cu alte oferte practicate de Regina Maria indiferent de natura lui 
(cu titlu de exemplu, dar fara a se limita la: ofertele aferente pachetului de abonament corporate 
sau individual, alte carduri  de disount de 5, 10, 20% etc.).  
 
Cardul poate fi utilizat in locatiile proprii retelei din Bucuresti, Brasov, Cluj, Pitesti, asa cum sunt 
ele listate mai jos: 
București 

Call Center: 021 9268 

 Policlinica Cotroceni- Șos. Cotroceni nr. 20 

 Policlinica Aviaţiei- Calea Floreasca nr.169A, corp B, Clădirea Oracle 

 Policlinica Băneasa- Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 5B 

 Policlinica Bucharest Business Park- Șos. București - Ploiești nr.1A, corp A, parter 

 Policlinica pentru adulţi și copii Dorobanţi- Calea Dorobanți nr. 240 

 Policlinica Enescu- Str. George Enescu nr.12 



 Policlinica Floreasca- Str. Hatmanul Arbore nr. 15-19 

 Policlinica Lujerului- Bd. Iuliu Maniu nr. 51 

 Policlinica pentru copii Opera Center- Str. Costache Negri nr.1-5 

 Policlinica Pipera- Str. Dimitrie Pompeiu nr.9-9A, clădirea 16, parter 

 Policlinica Sema Parc- Splaiul Independenţei nr. 319, parter 

 Policlinica Sun Plaza- Calea Văcărești nr. 391, S4, birouri mall SunPlaza, etaj 2 · 

Brașov 

 Campus Medical: Bd. Iuliu Maniu nr. 49, Brașov, Call center: 021 9268 

Cluj 

 Policlinica Pasteur: Str. Louis Pasteur nr. 24/72, et.1,Tel.: 0264 522 254 

Pitesti 

·         Policlinica Pitesti: str. Maior Gh. Sontu, bl. D2, parter (fostul magazin Materna sau 
langa Hotel Cara), Tel. 0372 703 326/7 

 
 
 
Art. 4 Utilizarea cardului  

 
Gift Cardul nu este nominal, poate fi cumparat in scopul oferirii catre orice alta persoana.  
Cardul devine nominal, in la momentul efectuarii primei vizite in policlinicile Regina Maria. 
Odata cu activarea cardului conform celor de mai sus, posesorul devine unic, iar cardul devine 
netransmisibil. 
Se pot folosi si de abonati pe servicii neincluse pe abonament. 
 
Art. 5 Valabilitatea cardului  

 
Cardul este valabil 1 an de la momentul achizitionarii sale.  
 
 
Art. 6 Diverse  

 
Utilizand Gift card 300/500 lei, posesorii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament. 
 


