
 

Bucură-te de beneficiile cardului  #imipasademine ce oferă 20% discount dacă nu deții deja un abonament 

individual sau la nivel de companie, discount ce va fi acordat de la data activării cardului. 

Cardul îţi oferă reducere de 20% pentru analize de laborator, controale și consultații în rețeaua de clinici proprii 

REGINA MARIA şi posibilitatea accesului automat la promoţii şi programe ulterioare. Discountul pe baza 

cardului nu se cumulează cu alte reduceri practicate. 

Cardul este nominal și pentru a beneficia de reducerile acordate va trebui să-l prezinți la fiecare utilizare la 

recepţie însoțit de un act de identitate. Cardul este valabil timp de 3 luni de la data activării. 

Află toate detaliile, contactează-ne la 021 9268 si verifică lista de medici care îi poti accesa folosind acest 

discount. 

  

Regulament card discount 

 

 

Art. 1. Organizator  

 

Organizatorul promoţiei este: Centrul Medical Unirea, cu sediul in in Bucuresti, Bdul Ion Ionescu de la Brad, 

nr. 5B, sector 1, înregistrata la Registrul Comertului sub numărul J40/15930/1991, codul fiscal 5919324, având 

contul RO33RZBR0000060013094217 deschis la  Raiffeisen Bank - Sucursala Dorobanti, reprezentată prin Fady 

Chreih, în calitate de Director Executiv. 

 

 

Art. 2 Condiții de participare 

 

La această promoţie poate participa orice persoană care nu deţine un abonament individual sau la nivel de 

companie.  

Discount-ul nu se cumulează cu alte reduceri practicate de Reteaua privată de Sanătate REGINA MARIA.  

 

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  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 și/sau în scop statistic.  

 

 

Art. 3 Beneficii  

 

Cardul oferă reducerea de 20% la serviciile Rețelei Private de Sănătate REGINA MARIA și posibilitatea accesului 

automat la promoții și programe ulterioare. Reducerea nu se cumulează cu alte discounturi oferite de Reteaua 

Privată de Sănătate  

REGINA MARIA.  

 

Discountul de 20% este valabil pentru analize de laborator, controale și consultații în rețeaua de clinici proprii 

REGINA MARIA, exceptând: 

 Spitalul Baneasa 

 Spitalul Euroclinic 

 Maternitatea din cadrul Campusului medical Brașov 

 Spitalizare pediatrie din cadrul Campusului Medical Brașov 

 Spitalizare din cadrul Campusului Medical Bacău 

 Private Care (One-Day Check-up) 

 Clinicile partenere 

 

 

Art. 4 Utilizarea cardului  

 

Cardul de fidelitate este nominal. Pentru a beneficia de promoţiile şi reducerile oferite de cardul de fidelitate, 

pacientul trebuie să prezinte cardul la recepţia clinicii din Reteaua privata de sănătate REGINA MARIA.  

 

Art. 5 Durata programului de fidelitate  

 

Programul de fidelitate are durată nedeterminată. Încetarea programului va fi anunţată prin metodele oferite în 

acest formular cu cel puţin 15 zile de la data de încetare a programului.  

 

Art. 6 Valabilitatea cardului  

 

Reteaua privata de sanatate REGINA MARIA îşi rezervă dreptul de a suspenda cardurile nefolosite timp de 6 luni 

consecutive.  

 

Art. 7 Regulamentul promoţiei  

 

Regulamentul promoţiei este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe site-ul www.reginamaria.ro 

începând cu data de 1 iunie 2016, sau în baza unei solicitări în clinicile REGINA MARIA din Bucureşti.  

 

Art. 8 Diverse  

 

Prin participarea la promoţia „Card de fidelitate REGINA MARIA”, participanţii sunt de acord cu prevederile 

prezentului Regulament. 


