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Beneficii suplimentare  
asigurări de sănătate Allianz-Țiriac  
Furnizori de servicii medicale 
 

Clienții asigurărilor de sănătate de la Allianz-Țiriac beneficiază de o serie de reduceri oferite de diverși parteneri. Lista 

acestora și reducerile oferite sunt menționate mai jos. 

 

 
Aria Clinic 
 

ARIA CLINIC din Sibiu este o clinică medicală privată ce 

asigură servicii medicale cu peste 25 de specialități în 

ambulatoriu, servicii de medicina muncii și siguranța 

transporturilor. 

 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 10 % reducere la costurile serviciilor medicale 

oferite de către ARIA CLINIC: consultații de 

specialitate: alergologie, cardiologie, 

cardiologie pediatrică, chirurgie, dermato-

venerologie, endocrinologie, medicină 

internă, neurologie, neurologie pediatrică, 

obstetrică-ginecologie, ORL, ortopedie, 

oftalmologie, pediatrie, psihiatrie, 

reumatologie, stomatologie, urologie, 

nutritie și dietetică, homeopatie, 

apifitoterapie, terapie florală Bach, 

acupunctură, psihologie, gastroenterologie, 

medicină sportivă, ecografie, analize de 

laborator, imagistică medicală (Computer 

Tomograf). 

• 10% reducere la costurile serviciilor de 

balneo-fizio-kinetoterapie oferite de către 

ARIA REABILITARE: Electroterapie, 

Termoterapie (parafină și nămol), Bazin cu 

apă sărată, Hidroterapie, Kinetoterapie, 

Magnetoterapie, Terapie Laser, 

Acupunctură, Masaj terapeutic, Reabilitare 

Pediatrică, Aerosoli (Haloterapie). 

 
*  Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în baza asigurării 

dumneavoastră de sănătate. 

http://www.aria.com.ro  

  

Centrul pentru dezvoltare și sănătate 
mintală APROAPE – București 
 

Beneficii: 

• 50% discount pentru prima ședință (indiferent 

de durata acestei  ședințe: 30/40/50/60 

minute): 

• Psihoterapie individuală copil/ adolescent / 

adult/ cuplu 

• Psihoterapie online 

• Logopedie copil / adult 

• Consiliere psihologică 

• Coaching 

• 12% discount pentru următoarele ședințe / 

servicii / pachete (indiferent de durata 

acestei ședințe: 30/40/50/60 minute): 

• Psihoterapie individuală copil/ adolescent / 

adult/ cuplu 

• Psihoterapie online 

• Logopedie copil / adult 

• Consiliere psihologică 

• Coaching 

• Evaluare psihologică copil / adult 

• Pachete Terapie ABA. 

https://clinicaaproape.ro/ 

 

 

 

 

 
 

 
 



 
 

Centrul Medical ANTARES 
 

 

Gândită, înființată și grupată în jurul Radiologiei și Imagisticii medicale, Centrul Medical Antares este acum 

o clinică cvasi completă pe toate specialitățile medicale oferind servicii medicale de calitate. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de la Allianz-Țiriac: 

• 5% reducere* la costurile serviciilor medicale accesate de asigurații Allianz-Țiriac contra cost. 
 

*  Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în baza asigurării dumneavoastră de sănătate. 

http://www.antares-clinic.ro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clinica ANIMA 
 

Clinicile Anima aduc pe piața românească conceptul de 

îngrijire medicală “aproape de tine”. Anima vine în 

întâmpinarea tuturor celor preocupați să aibă o viată 

sănătoasă și îi aparține fiecărui pacient și familiei sale. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 20% reducere la costurile serviciilor medicale 

accesate de către asigurați contra cost în 

cadrul clinicilor Anima din București. 

 
*  Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în Clinicile Anima în baza 

asigurării dumneavoastră de sănătate. 

www.clinica-anima.ro  

Policlinica ASTRA 
 

POLICLINICA ASTRA din Sibiu oferă servicii medicale 

profesioniste la cele mai înalte standarde, bazate pe un 

suport tehnic de ultimă generație, în condiții impecabile 

de siguranță și confort. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 10% reducere pentru următoarele servicii 

medicale efectuate în cadrul Policlinicii 

Astra: 

− Consultații de specialitate 

− Investigații medicale 

− Analize de laborator. 

• 5% reducere pentru analizele de laborator și 

serviciile subcontractate de Policlinica 

Astra. 

 
*Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în baza asigurării 

dumneavoastră de sănătate. 

www.policlinica-astra.ro   

ATLETICOKINETIC S.R.L. București 
 

Beneficii: 

• Discount 10% - Consultații de specialitate 

• Discount 10% - Proceduri de fizioterapie 

• Discount 10% - Programe de kinetoterapie/ 

gimnastică medicală 

• Discount 10% - Infiltrații. 

www.atleticokinetic.ro  

Centrul Medical BELLANIMA 
Psihologie - Psihoterapie - Psihiatrie 

 

Centrul Medical Bellanima (București, Str. Stockholm nr. 

5) oferă servicii personalizate de psihologie, 

psihoterapie și psihiatrie, la standarde internaționale, 

pentru diagnosticarea și tratarea unei game extinse de 

probleme de natură psihică, pentru toate grupele de 

vârstă. Echipa noastră este formată din specialiști cu 

experiență, care au competente complementare ce le 

permit să abordeze fiecare caz într-o manieră integrată 

și personalizată.  

Bellanima este și Reprezentant național pentru 

România al European Depression Association (EDA).  

 

Lista punctelor de lucru 

Județ Oraș Adresa Telefon 

Neamț Piatra Neamț Bulevardul Republicii nr. 25 0233-223 344 

Neamț Piatra Neamț Strada Alexandru Cel Bun nr. 27 0233-223 355 

Neamț Piatra Neamț Strada Tineretului nr. 647 0233-667 312 

Suceava Suceava 
Calea Unirii nr. 26, în incinta 
Centrului Medical Bucovina 

0230-220 070 
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Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 20% reducere - evaluarea psihologică initială; 

• 10% reducere - consultația de psihiatrie 50 min; 

• 10% reducere -  ședința de psihoterapie 50 min; 

• 10 % reducere pentru grupuri; 

• 15% reducere la pachetul Evaluare inițială + 7 

ședințe de psihoterapie. 

 
* Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în baza asigurării 

dumneavoastră de sănătate. 

www.bellanima.ro  

Optica DR. SÂRBU Arad, Curtici 
Beneficii: 

• 10% reducere la ramele achiziționate din 

magazinele Optica Dr. Sârbu 

• 10% reducere la lentilele achiziționate din 

magazinele Optica Dr. Sârbu. 

CENTROKINETIC 
 

Clinica CENTROKINETIC oferă programe de recuperare 

medicală pe un spectru larg de afecțiuni: de la afecțiuni 

musculo-scheletale cronice și recuperare post-

traumatică, până la recuperarea post-chirurgicală 

ortopedică sau de neurochirurgie. Programele sunt 

configurate de către medicii clinicii și includ 

kinetoterapie personalizată, proceduri moderne de 

fizioterapie, infiltrații articulare, terapii regenerative. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 5% reducere la costurile pentru  ședințele de 

Kinetoterapie  și Fizioterapie și accesate de 

clienții Allianz-Țiriac contra cost. 

www.centrokinetic.ro  

FAMILY CLINIC 
 

FamilyClinic dorește ca, prin atmosfera caldă și 

orientată către pacient, să facă vizita acestuia la medic 

una lipsită de teamă și de stresul pe care consultația 

propriu-zisă le poate genera. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 10% reducere la serviciile medicale oferite de 

Family Clinic și accesate de clienții Allianz-

Țiriac contra cost. 

www.familyclinic.ro  

 

FIZIO MAYA MED 
 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 20% reducere la toate prețurile de listă ale 

serviciilor de fizio-kinetoterapie și 

recuperare medicală accesate de clienții 

AZT contra cost. 

www.facebook.com/fiziomayamed/  

GENESIS ATHENS - Centrul de 
excelentă în tratarea infertilității 
Beneficii: 

• Prima consultație de infertilitate – gratuit 

• 10% discount la serviciile medicale disponibile în 

clinică. 

www.genesisathens.ro  

GENESIUM CO 
Cabinet privat - Obstetrică-Ginecologie Dr. Olaru 

 

Situat în centrul orașului Timișoara, aproape de 

campusul universitar, GENESIUM CO dispune de toate 

utilitățile necesare realizării tratamentului la cel mai 

înalt standard. Facilități acordate clienților de asigurări 

de sănătate de la Allianz-Țiriac: 

• 10% reducere* la toate tarifele aferente 

serviciilor medicale oferite de către 

Genesium CO și accesate de clienții Allianz-

Țiriac Asigurări contra cost. 
* Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în baza asigurării 

dumneavoastră de sănătate. 

http://www.genesium.ro  

 

GENETIC CENTER 
 

Genetic Center este rețeaua națională specializată în 

analize genetice. Programările se pot face la numerele 

de telefon: 

Call Center București: 0786.093.567  

Call Center Cluj: 0729.931.700 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 10% reducere* din prețul  de listă pentru 

analizele genetice și accesate de clienții 

Allianz-Țiriac contra cost. 
* Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în baza asigurării 

dumneavoastră de sănătate. 

https://www.geneticcenter.ro 
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Cabinet de recuperare medicală JURCA 
- Timișoara 
 

Beneficii: 

• 40% discount la toate procedurile de fizioterapie 

• 15% discount la pentru procedura de 

Kinetoterapie 

• 15% discount pentru Salinoterapie. 

Discounturile se aplică la abonamente de minim 10 

ședințe. 

  

KINETOFIT PHYSIOFITNESS 
 

Strada Banu Antonache 51, etaj 1, (zona Floreasca), 

Sector 1, București 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 10% reducere la tarifele serviciilor medicale și 

accesate de clienții Allianz-Țiriac contra 

cost. 

www.kineto.fit .ro 

KINETO BEBE & KIDS 
 

Centrul KINETO BEBE & KIDS a luat ființă în anul 2009 

și a fost primul centru privat din București specializat 

exclusiv în programe integrate și complexe de 

dezvoltare neuro-motorie, lingvistică și senzorială a 

bebelușilor și copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 luni și 18 

ani. Serviciile centrului acoperă atât sfera recuperării 

pediatrice – kinetoterapie, logopedie și terapie 

ocupațională, cât și sfera serviciilor de profilaxie – 

programul de “Bebe Gim”, “Junior Gim”, gimnastică 

pentru combaterea obezității. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 50% discount la ședința de evaluare 

kinetoterapie pediatrică prin care se stabile te 

planul de terapie 

• 10% discount la primul abonament de 

kinetoterapie pediatrică încheiat. 

http://www.kinetobebe.ro 

Centrul Medical KINETERA S.R.L – Iași 
 

Beneficii: 

• 10% discount la toate serviciile medicale 

disponibile în clinică 

• Programe de recuperare medicală personalizate 

pentru nevoile fiecărui pacient 

• Posibilitatea efectuării  ședințelor de 

kinetoterapie individual, astfel încât 

recuperarea să se facă în siguranță 

• Consiliere din partea terapeuților, atât pentru 

programul recuperator efectuat în cadrul 

cabinetului, cât și pentru acasă. 

https://kinetera.ro/ 

 

KINETO PROACTIV 
 

Cabinetul KINETO PROACTIV te așteaptă cu o echipă 

caracterizată de pasiune și profesionalism, dar și cu 

tratamente individualizate pe parcursul cărora vei 

beneficia de întreaga atenție a terapeutului tău. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• Reducere de 10% din valoarea serviciilor 

individuale 

• Reducere de 5% din valoarea pachetelor de 

tratament. 

https://www.kinetoproactiv.ro  

 

KLASS KINETICA 
 

Centrul Medical Klass își dedică toate resursele pentru a 

asigura fiecărui pacient servicii medicale profesionale, 

bazate pe suport tehnologic de ultimă generație, în 

condiții de siguranță și confort.  

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• Consultație stomatologică gratuită/an 

• Un periaj dentar profesional gratuit/an 

• 10% discount la costurile tratamentelor 

stomatologice: anestezii, obturații, tratamente 

radiculare, detartraj dentar profesional, 

extracții dentare. 

• Asigurații care se înscriu la medicul de familie 

din cadrul clinicii Klass Kinetica beneficiază 

GRATUIT de consultații/servicii la specialitățile 

medicale: medicină internă, cardiologie, 

neurologie, pneumologie, alergologie și 

imunologie clinică, pediatrie, diabet, nutriție, 

boli metabolice, dermatologie, psihiatrie și 

psihiatrie pediatrică. 

• Cură de 10 zile la fiziokinetoterapie adulți și  

copii o dată pe an. 

http://www.centrulklass.ro  

 

LENSA ROMANIA 
 

Reducerea se aplica și pentru produsele deja reduse, 
disponibile online și în centrele fizice, în baza 
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codului ALLIANZ15 astfel: 

• 20% la ochelarii de vedere (rame și lentile) 

• 20 % la ochelarii de soare și lentile de contact 

o 20% la produsele specifice disponibile în 

punctele de vânzare Lensa. 
https://lensa.ro/ 

LIFE AND SPORTS BY ORTOKINETIC 
 

Centrul medical Life and Sports by Ortokinetic oferă un 

program complet de sănătate pentru o viață activă. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• consultație gratuită pe an, pentru oricare dintre 

specialitățile medicale disponibile* 

• 15% reducere la costurile serviciilor medicale 

(consultații de specialitate, investigații medicale 

sau intervenții chirurgicale)  și accesate de 

clienții AZT contra cost*. 
* Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în baza asigurării 

dumneavoastră de sănătate. 

https://www.lifeandsportsclinic.ro  

 

Clinica MASAYA 
 

Beneficii: 

• 10% reducere la serviciile medicale de 

recuperare medicală și kinetoterapie, 

consultații ortopedie 

• 20% reducere la serviciile de nutriție și 

remodelare corporală. 

https://clinicamasaya.ro/  

 

MEDSANA BUCHAREST MEDICAL 
CENTER 
 

Medsana este o rețea de centre medicale de diagnostic 

și tratament în sprijinul medicilor și pacienților din 

România, care au nevoie de soluții de diagnostic exacte 

și rapide, esențiale pentru prevenirea și tratarea bolii în 

condiții optime.  

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac*: 

• 15%* reducere la serviciile medicale 

disponibile în clinicile Medsana și accesate 

de către asigurați contra cost. 

 
* Reducerile nu se aplică pentru serviciile medicale precum anumite 

analize de laborator, teste de genetică, tratamente cosmetice, vaccinuri 

sau anumite investigații medicale. Lista completă a serviciilor medicale 

poate fi consultată contactând clinica Medsana. Reducerile nu se 

cumulează și sunt valabile în baza asigurării dumneavoastră de 

sănătate. 

www.medsana.ro   

  

MEDICI’S TIMISOARA 
 

MEDICI’S Timișoara - clinică medicală din Timișoara 

recunoscută prin dotarea germană de ultimă generație 

și personalul medical recunoscut și apreciat. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac*: 

• 20% reducere oferită la tarifele serviciilor 

medicale disponibile în clinicile medicale 

proprii și accesate de asigurații Allianz-

Țiriac contra cost. 

 
*Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în baza asigurării 

dumneavoastră de sănătate. 

www.medicis.ro   

 

 
Centrul Medical MEDSTAR 
 

Centrul Medical Medstar Cluj-Napoca este o instituție 

multifuncțională care vă oferă o gamă largă de servicii 

medicale. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz- Tiriac: 

• 15% reducere* aplicat la tarifele de listă 

practicate de Medstar și accesate de 

asigurați contra cost. 
* Reducerile sunt valabile numai în clinica Centrul Medical Medstar 

Cluj-Napoca în baza asigurării dumneavoastră de sănătate. 

www.medstar.ro  

MISAN MED 
 

Având în prim plan grija pentru sănătatea clienților săi, 

dar și pentru a realiza un act medical de înaltă calitate, 

Clinica MISAN MED din Sibiu oferă clienților un mediu 

ambiant curat, elegant și familial.  

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

Lista punctelor de lucru 

Oraș Adresa Telefon 

București 
Intrarea Bitolia, nr.14, 

sector 1 

021.231.1955 

031.9494 

București 
Sector 4, Str. V.V. 

Stanciu nr. 213 

021.331.6984 

031.9494 

București - 

Ilfov 

Șoseaua Pipera-

Tunari nr. 58 
021.260.0118 
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la Allianz-Țiriac: 

• 10% reducere* la costurile următoarelor 

servicii medicale: 

− Consultații: medicina muncii, pediatrie, 

psihiatrie, chirurgie adulți, chirurgie 

pediatrică, chirurgie plastică, chirurgie 

vasculară, cardiologie, dermatologie adulți, 

dermatologie copii, medicină internă, 

endocrinologie, neurologie adulți, 

neurologie pediatrică, diabet și boli nutriție, 

hematologie, ginecologie, ortopedie, 

ortopedie pediatrică, oncologie, boli 

pulmonare, fizioterapie, alergologie, 

reumatologie, urologie, ORL, nefrologie, 

Gastroenterologie 

− Ecografie: ecografie generală (abdomen și 

pelvis), ecografie tiroidă 

− Analize de laborator (efectuate în cadrul 

clinicii MISAN MED). 

• Reducere de 20%* la costul consultației de 

stomatologie  și ortodonție 

• Gratuit costul manoperei pentru: injecții 

intramusculare, intravenoase, subcutanate, 

perfuzii, pansamente. 

 
* Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în baza asigurării 

dumneavoastră de sănătate. 

www.misanmed.ro  

 

CLINICA NEOLIFE 
 

Clinica NeoLife din Turcia funcționează ca un centru de 

referință în oncologie, recunoscut pentru cele mai noi 

protocoale pentru pacienți.  

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 15% reducere* la tarifele de listă, pentru 

serviciile medicale disponibile în Clinicile 

Neolife Medical Center. 

 
* Reducerea nu se aplică și în cazul medicamentelor. 

www.neolife.com  

  

OFTALMIX 
 

Clinica Oftalmix se numără printre cele mai renumite 

centre medicale oftalmologice din București și te 

întâmpină cu aparatură de ultimă generație, dar și cu o 

echipă de specialiști cu experiență de peste 20 de ani în 

oftalmologie. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 10% reducere pentru achiziția lentilelor și/sau 

a ramelor de ochelari achiziționate din 

cadrul magazinului Oftalmix. 

 
* Reducerile sunt valabile în baza asigurării dumneavoastră de 

sănătate. 

www.oftalmix.ro  

 

ORTO-CLINIC 
 

ORTO-CLINIC din București este o clinică specializată pe 

copii, cu rolul de a diagnostica din timp o multitudine de 

afecțiuni din diverse ramuri medicale. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

Terapii individuale: 

• Ședință Hidrokinetoterapie – reducere 28%  

• Ședință Terapie Ocupațională – reducere 28% * 

Servicii recuperare medicală: 

• Evaluare kinetoterapie – bilanț articular- 

reducere 10% * 

• Pachet 3 ședințe / săptămână / 30 min – 

reducere 20% * 

• Pachet 3  ședințe / săptămână / 45 min – 

reducere 18% *. 

 
* Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în baza asigurării 

dumneavoastră de sănătate. 

www.orto-clinic.ro  

 

OVIDIUS CLINICAL HOSPITAL 
 

Ovidius Clinical Hospital este un spital multidisciplinar 

unde orice pacient primește un tratament individualizat, 

personalizat, potrivit nevoilor sale. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• Reducere de 10% pentru serviciile de 

recuperare medicală, medicină fizică și 

balneologie. 

www.ovidius-ch.ro  

Cabinet individual de psihologie 
OLARU ROXANA ALINA 
 

Date de contact: Șos. Ștefan cel Mare nr. 228, Bl. 45, Sc. 

B, Et. 3, Ap. 42, București. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 15% reducere la tarifele serviciilor medicale și 

accesate de clienții Allianz-Țiriac contra 
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cost. 

www.consiliere-psihologica.ro  

 

OXXYGENE MED PLUS S.R.L: 
 

Spitalul Oxxygene – Str. Petre Ispirescu nr. 6, Otopeni, 

Ilfov 

Clinica Oxxygene – Str. Ienăchiță Văcărescu nr. 18, sect. 

4, București.  

Beneficii:  

• Reducere de 10% la toate serviciile 

disponibile in clinică 

 

Centrul de diagnostic și tratament 
PROVITA 
 

Clinicile ProVita Diagnostic și Tratament ProVita din 

București (Str. Alexandrina nr. 20-22, Sector 1) aduc pe 

piața serviciilor medicale din România experiența a 15 

ani de practică medicală. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• reducere* de 10% la preturile de listă ale 

serviciilor medicale accesate de clientii 

Allianz-Țiriac contra cost. 

 
* Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în baza asigurării 

dumneavoastră de sănătate. 

http://www.centrul-provita.ro  

Centrul Medical «PROVITA 2000» 
 

Înființat în anul 1992, Centrul Medical «Provita 2000» a 

devenit unul dintre centrele medicale cu traditie pentru 

orașul Constanța. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 20% reducere* la serviciile medicale 

efectuate în cadrul Centrului Medical 

«Provita 2000» și neacoperite de 

asigurarea de sănătate SanaPlan. 

 
* Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în Centrul Medical 

«Provita 2000» în baza asigurării dumneavoastră de sănătate. 

http://www.provita2000.ro  

  

RAW THERAPY – Bacău 
Reduceri: 

• Kinetoterapie – 15% 

• Fizioterapie – 15 % 

• Fitness medical – 15% 

• Masaj – 15% 

www.rawtherapy.ro  

 

PULS MEDICA 
 

În CLINICILE PULS sunteți întâmpinați de un colectiv de 

peste 100 de cadre medicale cu o bogată experiență, 

atent selecționate, gata oricând să vă ajute. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 20% reducere la preturile serviciilor medicale 

oferite de Puls Medica și accesate contra 

cost, în baza cardului de asigurare de 

sănătate. 

 
* Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în baza asigurării 

dumneavoastră de sănătate. 

http://www.pulsmedica.ro  

Centrul Medical RECUMED 
 

Centrul medical RECUMED din București vă oferă soluții 

terapeutice de menținere a condiției fizice și programe 

educaționale.  

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• Consultații de specialitate - reducere 10%* 

• Kinetoterapie - reducere 15%* 

• Hidroterapie - reducere 10%* 

• Masaj - reducere 15%* 

• Fizioterapie - reducere 20%* 

• Servicii bebeluși și copii - reducere 10%*. 

 
* Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în baza asigurării 

dumneavoastră de sănătate. 

http://www.recuperare-medicala.ro  

 Clinica RENIA Bucuresti 
 

Beneficii: 

• Reducere 10% la toate serviciile disponibile in 

clinică 

http://www.clinicarenia.ro  

Centrul medical SFINȚII MIHAIL 
GAVRIL 
 

Centrul medical Sfinții Mihail și Gavril este centru de 

recuperare medicală și medicină sportivă din București. 

• 15% reducere la preturile de listă ale 

serviciilor disponibile. 
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https://sfintiiarhangheli.clinic/  

SMART MEDICAL 
 

Cu peste zece ani de experiență în domeniul serviciilor 

medicale, în extindere de la an la an, SMART MEDICAL 

reprezintă unul dintre cei mai importanți furnizori de 

servicii medicale clinice și de laborator din Teleorman. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• Consultații stomatologice – nelimitat 

• 10% reducere* pentru tratamente 

stomatologice (excepție pentru lucrări 

protetice fixe și mobile). 

 
* Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în baza asigurării 

dumneavoastră de sănătate. 

www.smartmedic.ro  

  

Clinica Somnolog 
 

Clinica de Excelență în Patologia Somnului, este o 

inițiativă a celor mai buni specialiști în somnologie din 

România, ca răspuns la nevoia de a oferi o abordare 

interdisciplinară în diagnosticarea și tratarea celor peste 

80 de afecțiuni care se încadrează în patologia 

somnului, dintre care cel mai des întâlnite sunt insomnia 

și sindromul de apnee în somn. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 15% reducere pentru serviciile medicale de 

somnologie (consultații, controale și investigații: 

poligrafie; polisomnografie; titrare, MSLT, 

MWT, actigrafie, evaluare terapie) 

• 10% reducere pentru serviciile medicale de 

specialitate: pneumologie, cardiologie, 

neurologie, psihoterapie și nutriție (consultații, 

controale și investigații: spirometrie, ECG, holter 

TA, holtera ECG, EEG). 

www.somnolog.ro  

  

SPITALUL SANADOR 
 

Spitalul Sanador, situat în centrul Bucureștiului, cuprinde 

toate specialitățile medicale și chirurgicale și este 

singular, din acest punct de vedere, pe piața de profil din 

România. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 10% reducere la serviciile de recuperare 

medicala, disponibile in clinicile Prestatorului 

si accesate de asigurații Allianz-Țiriac contra 

cost, inclusiv pachete. 
 

http://www.sanador.ro  

 

CENTRUL SPORT THERAPIE 
 

Centrul Sport Therapie este o clinica din Bucuresti ce 

ofera pacientilor cele mai inovative programe de 

recuperare si prevenire a afectiunilor ortopedice, 

precum si a afectiunilor interne ca diabet, 

hipertensiune, afectiuni cardiace. 

Dotat cu aparate medicale moderne, produse exclusiv 

in Germania, Centrul Sport Therapie foloseste un 

concept modern de recuperare medicala, terapia prin 

sport (germ. Sporttherapie), care reprezinta varianta 

de viitor a kinetoterapiei clasice folosita inca in centrele 

de recuperare.  

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 15% reducere la Servicii medicale: 

Consultatie, Evaluare musculo articulara, 1 

sedinta Kinetoterapie; 

• 15% reducere la Terapii manuale: Masaj, 

Prelucrare manuala, Drenaj manual, Ergon, 

Kinesiotaping, Flossing; 

• 15% reducere la Terapii vasculare: 

Vacumed, Drenaj Hydroven.  

http://www.sporttherapie.ro  

 

Superfit Expert 
 
Superfit Expert este un centru medical care ofera servicii 

de nutritie generala, nutritie sportiva si nutritie pentru 

slabire, testari si investigatii fiziologice, antrenament, 

fizioterapie si kinetoterapie, psihologie sportiva, medicina 

sportiva si recuperare medicala. Acest centru dispune de 

echipamente moderne si metode specializate de 

abordare pentru un organism in forma si pentru 

performanta in sport. In cadrul acestui centru se pot face 

investigatii medicale si sportive precise, pe baza carora se 

pot construi ulterior programe adecvate fiecarei 

persoane. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 10% reducere la toate serviciile disponibile in 

clinica.  

http://www.superfit.ro  
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VALPET MED 
 

Cu o vechime de peste 10 ani, clinica Valpet Med din 

Brașov este o afacere de familie, care s-a născut din 

dorința de a oferi servicii medicale la standarde înalte 

pacienților. La adresa Str. Pârâului nr. 40 bl. S27, Sc. B, 

Ap. 1, Brașov, oferă consultații și tratament în 

următoarele specialități: stomatologie, medicină internă, 

cardiologie, iar la adresa str. Fagului nr. 12 (Cartier 

Bunloc), Săcele, Brașov, clinica vă oferă servicii de 

medicină internă, acupunctură, fizioterapie, ortopedie, 

neurologie, masaj terapeutic și relaxare, kinetoterapie. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 25% reducere pentru serviciile de 

stomatologie accesate de clienții Allianz-

Țiriac contra cost. 

http://www.valpetmed.ro  

  

Optica VEDERE – București 
 

Beneficii: 

• Consult oftalmologic gratuit 

• 20% reducere la achiziționarea produselor de 

optică medicală – pentru asigurații Allianz-

Țiriac, în cadrul rețelei Optica Vedere și Optica 

Vedere Boutique. 

https://opticavedere.ro/  

 

 

VISTA VISION 
 

Clinica VISTA VISION operează în prezent prin 

intermediul punctelor de lucru din Arad - Piața Spitalului 

și Timișoara - Str. Ioan Plavosin și Str. Paciurea. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

 

• Reducere* de 25% pentru achiziția    

următoarelor produse: rame pentru 

ochelari de vedere, lentile pentru ochelari  

• de vedere, ochelari de soare cu lentilă  
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Beneficii suplimentare  
asigurări de sănătate Allianz-Țiriac  
Servicii stomatologice și servicii conexe 
 

Clienții asigurărilor de sănătate de la Allianz-Țiriac beneficiază de o serie de reduceri oferite de diverși parteneri.  

Lista acestora și reducerile oferite sunt menționate mai jos. 

 

ADA DENT – Cluj Napoca  
 

Beneficii:  
• 1 consultație gratuită / an; 

• 1 igienizare gratuită / an; 

• 10% reducere pentru serviciile de 

endodoniție, chirurgie dentară, ortodonție, 

implant dentar și proteică; 

• 15% reducere la tratamentele stomatologice 

disponibile in clinica AdaDent.  

https://www.adadent.ro/  

 

ANADOLU MEDICAL CENTER 
 

Spitalul Anadolu din Turcia oferă servicii medicale în 
cadrul specialităților: oncologie, chirurgie generală, 
ortopedie, cardiologie. 
Facilitați acordate clienților de asigurări de sănătate de 
la Allianz-Țiriac: 
• 5% reducere* la serviciile medicale efectuate în regim 
de spitalizare. 

* Reducerile sunt valabile în baza asigurarii 

dumneavoastra de sanatate. 

http://www.anadolumedicalcenter.com 

 

ADVANCED GENTLE DENTIST 
BUCUREȘTI 
 

• Consultație – 50% discount 

• Consultație + plan de tratament – 50% discount 

• Consultație medic dentist generalist – 50% 

discount 

• Consultație medic specialist (implantolog 

• /ortodont/pedodont) – 50% discount 

• Control – 50% discount 

• Radiografie panoramică ( serviciu valabil doar in 

sediul din Dorobanți) – 40% discount 

• Igienizare profesionala (detartraj, periaj 

profesional, air-flow) – 30% discount 

• Tratamente stomatologice – 10% discount. 

 
*Discounturile se vor aplica la preturile de lista disponibile in clinica la 

momentul accesarii serviciilor medicale. 

https://www.gentledentist.ro/  

AXADENT (MEDIDENTSPOT) –  
Cluj Napoca 
 

Beneficii: 

• 10% reducere la aparatele ortodontice fixe 

• 10% reducere la implante dentare, lucrări 

protetice, tratamente endodontice, extracții 

dentare 

• 50% reducere la serviciile de profilaxie (detartraj, 

periaj) 

• gratuit consult stomatologie generală, 

radiografii retroalveolare la indicația medicului. 

 
BEAUTY SMILE (TOTAL PROFI 
DENT) – București 
 

• Pachet de igienizare completă (detartraj 

ultrasunete, periaj profesional și finisare). 

Include consultație de specialitate și stabilirea 

planului de tratament. De la 280 Ron la 150 

Ron 

• Reducere de 50% la radiografii dentare 

retroalveolare digitale 

• Reducere de 30% la albirea dentară 

profesională cu lampa în cabinet 

• Reducere de 50% la anestezia dentară 

• Reducere de 20% la sigilarea  anturilor și 

fosetelor 

• Reducere de 10% la toate serviciile oferite în 

clinică (cu excepția inserării implanturilor 

dentare și tratamentelor ortodontice) 

• Reducere de 5% la serviciile oferite de clinică 

pentru membrii familiei (copii, soț/soție) – cu 

excepția inserării implanturilor dentare și 

tratamentelor ortodontice. 
* Reducerile de preț se aplică preturilor afișate pe site-ul clinicii. 

Reducerile nu se cumulează cu ofertele speciale ale clinicii.  
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BIODENTARIUM CLINICA VERDE 
Calea Aradului nr. 30, Timișoara. Telefon: 0256 244 822 

www.biodentarium.ro 
 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate la Allianz-Țiriac: 

 

 

 

 

Servicii stomatologie generală Beneficii 
Consultație stomatologie generală gratuit/nelimitat 
Tratament dentar de urgență (drenaj endodontic, pansament calmant, 
cimentare) 

gratuit/nelimitat 

Plan de tratament  gratuit/nelimitat 

Implant dentar  400 euro / implant 

Sinus lifting, Membrană, Adiție BIO OS  reducere 10% 

Coroană ceramică fizionomică pe implant pe suport aliaj metalic  reducere 10% 

Coroană integral ceramică pe implant pe suport Zirconiu reducere 10% 

Coroană ceramică fizionomică pe suport aliaj metalic  reducere 10% 

Coroană integral ceramică Zirconiu  reducere 10% 

Incrustații ceramice: inlay, onlay  reducere 10% 

Ablație lucrare protetică (cu condiția ca tratamentul post ablație sa fie efectuat 
imediat în aceeași clinică)  

gratuit/nelimitat 

Fațetă dentară  reducere 10% 

Consultație și diagnostic ortodontic gratuit/nelimitat 

Ședință completă de profilaxie (include: detartraj, periaj profesional, airflow, 
instructaj periaj corect) 

airflow gratuit o dată/an, 
următoarele cu reducere de 15% 

Aparat ortodontic (brackets metalici, fizionomici) reducere 10% 

Tratamente parodontale, tratamentul leziunilor bucale, alungiri coronare, 
frenectomii, fenestrații, biostimulare 

reducere 10% 

Ședință Ozonoterapie reducere 10% 

Tratament / Retratament endodontic dinte monoradicular / pluriradicular la 
microscop 

reducere 10% 

Tratament/ Retratament endodontic dinte monoradicular /pluriradicular reducere 10% 

Tratament de albire profesională în cabinet cu lampa ZOOM reducere 10% 

Tratament de albire profesională la domiciliu reducere 5% 

Apreciere status parodontal, măsurători gratuit/nelimitat 

Scaling and Root Planning (SRP, chiuretaj subginigval, dezinfecția cavității 
bucale)  

reducere 10% 

Extracție simplă (monoradiculari, parodontotici) la recomandarea medicului; sunt 
exceptați dinții pluriradiculari, incluși, molarii de minte sau dinții pentru extracția 
cărora este necesară prezența medicului chirurg BMF sau a specialistului CO 

gratuit pentru 1 dinte/an, 
următoarele cu reducere de 10% 

Dinți mono/pluriradiculari, dinți incluși, molari de minte sau dinții, pentru 
extracția cărora este necesară prezența medicului chirurg BMF sau a 
specialistului CO 

gratuit/nelimitat daca extracția 
este urmată de inserarea unui 
implant imediat 

Preparare + obturare compozit fotopolimerizabil restul cu reducere de 10% 
gratuit pentru 1 dinte/an (clasa I 
și II), restul cu reducere de 10% 

Anestezie simplă pentru extracție (la recomandarea medicului curant) gratuit/nelimitat 

Anestezie fără ac  reducere 10% 
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* Reducerile și gratuitățile menționate mai sus nu e pot cumula. 

 

CABINET MEDICAL DE MEDICINĂ 
DENTARĂ DR. CORINA TOCACI 
 

Cabinet Medical De Medicină Dentară Dr. Corina Tocaci 

din Timișoara, Strada Basel nr. 4, ap. 2, judetul Timiș, 

telefon: 0723 036 843. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• consultație și anestezie - gratuit 

• plan de tratament - gratuit 

• igienizare (detartraj, periaj profesional, airflow și 

fluorizare) – 50% reducere 

• reducere de 20% la toate serviciile medicale 

oferite în clinică, inclusiv implantologie 

 
Cabinet stomatologic DR. SILVIU 
BRÂNZEI 
 

Situată într-o zonă ușor accesibilă, chiar pe Bd. Traian 

nr. 15, Bl. A3, clinica oferă servicii stomatologice de 

prevenție și tratament moderne, la cele mai înalte 

standarde profesionale. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 15% reducere pentru endodontie la microscop; 

• 25% reducere detartraj + periaj profesional 

(reducerea se aplică doar dacă se efectuează 2 

igienizări/an); 

• 5% reducere la implanturi (Biotech) (reducerea 

se aplică doar dacă se efectuează 2 

igienizări/an); 

• 10% reducere pentru restaurări coronare din 

compozit. 

http://www.silviudent.ro  

 

 

CABINET MEDICAL 
DR. CRISTEA OVIDIU CĂTĂLIN 
 

Strada Mihai Eminescu nr. 36, comuna Dărăşti, județul   

Ilfov, telefon: 0722 224 332. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• consultație Stomatologică – gratuit, nelimitat 

• detartraj și periaj profesional gratuit, nelimitat 

• 10% reducere la manevrele chirurgicale invazive 

(extracții, implanturi etc.) 

• pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2-7 ani – 

gratuit, nelimitat tratament stomatologic 

(odontologie) 

• copiii cu vârsta între 12-18 ani au reducere 25 % 

la tratamentele odonto-parodontale. 

 
Reducerile nu se cumulează şi sunt valabile numai în cadrul Cabinetului 

Medical Dr. Cristea Ovidiu Cătălin în baza asigurării de sănătate a 

clientului Allianz-Țiriac. 

  

Servicii stomatologice pentru copii Beneficii 
Consultație gratuit/nelimitat 

Periaj profesional și instructaj gratuit 1/an, următoarele cu 10% reducere 
Aparat ortodontic mobil reducere 10% 
Sigilare dinți temporari și definitivi  gratuit 1/an, următoarele cu 10% reducere 

Obturații colorate  reducere 10% 

Obturații fizionomice compozit  gratuit 1/an, următoarele cu 10% reducere 

Tratament cu Biodentine  reducere 10% 

Extracție dinte temporar  gratuit 1/an, următoarele cu 10% reducere 

Coroane pedodontice (estetice Zirconiu EZ-Pedo sau metalice Hu-Friedy)  reducere 10% 

Anestezie fără ac  reducere 10% 

Anestezie simplă pentru extracție (la recomandarea medicului curant) gratuit / nelimitat 

Radiologie Beneficii 

Radiografie retroalveolară (cu condiția ca tratamentele pentru care este 
necesară radiografia să fie efectuate în aceeași clinică); doar la 
recomandarea medicului curant 

reducere 10% 

Centru de imagistică dentară LUNA reducere 10% 
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Centrul medical CARDIODENT 
 

CARDIODENT se mândreşte cu o echipă de profesionişti 

tineri, însetati de noi cunoştinte şi puşi la punct cu tot ce 

este nou în medicina actuală, dar şi cu tehnologie de 

ultimă generatie care permite o diagnosticare 

neinvazivă rapidă şi precisă, precum şi manopere 

medicale moderne, fără durere. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• Pachet Profilaxie COMPLETĂ (detartraj 

ultrasonic, periaj professional, prophy-jet, 

fluorizare, 

• instructaj igienizare orală și recomandări 

personalizate) - 35% reducere pentru clientii 

Allianz-Țiriac; 

• Pachet Implantologie BASIC (consultație medic 

chirurg specialist, doctor în științe medicale & 

plan de sănătate dentară, implant TAG (Israel) 

& capă cicatrizare & bont protetic & coroană 

metalo ceramic. În prețul  pachetului este inclus 

controlul postoperator.) - 10% reducere pentru 

clienții Allianz-Țiriac; 

• Pachet Implantologie PREMIUM (consultație 

medic chirurg specialist, doctor în  științe 

medicale & plan de sănătate dentară Implant 

MEGAGEN (Korea) & capă cicatrizare & bont 

protetic & coroană ceramică pe zirconiu. În 

prețul  pachetului este inclus controlul 

postoperator) - 10% reducere pentru clientii 

Allianz-Țiriac; 

• Pachet Ortodontie BASIC (consultatie medic 

specialist ortodont, aparat ortodontic fix 

metalic per arcadă; primele 3 activări bonus) - 

16% reducere pentru clientii Allianz-Țiriac; 

• Pachet Ortodontie PREMIUM (consultatie medic 

specialist ortodont, aparat ortodontic estetic 

SAPHIR, primele 3 activări bonus) - 16% 

reducere pentru clientii Allianz-Țiriac; 

• Pachet Protetică PREMIUM (consultatie medic 

specialist & plan de sănătate dentară, coroană 

fizionomică ceramică pe zirconiu x 2) - 15% 

reducere pentru clientii Allianz-Țiriac. 

http://www.cardiodent.ro  

        

CMMD DR. STOICHESCU HOGEA 
CRISTINA 
 

Pacientii sunt întâmpinati la cabinetul stomatologic cu 

servicii stomatologice complexe şi complete de înaltă 

calitate la preturi accesibile. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• Consultatie initială - gratuit, nelimitat; 

• Plan de tratament- gratuit, nelimitat; 

• Fotodocumentatie (realizarea unui set de 

fotografii intraorale)- gratuit; 

• Igienizare profesională (detartraj, periaj și air 

flow) gratuit o dată/an/asigurat; 

• Anestezie: gratuit, nelimitat; 

• Tratamente odontale: 20% reducere la prețul  de 

listă; 

• Tratamente protetice: 20% reducere la prețul  de 

listă; 

• Tratamente ortodontice: 10% reducere la prețul  

de listă; 

• Implantologie: 5% reducere* la prețul  de listă. 

 
*Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în CMMD DR. 

STOICHESCU HOGEA CRISTINA în baza asigurării dumneavoastră de 

sănătate. 

www.webclinic.ro/dr-stoichescuhogeacristina  

  

Clinica DR. VEREANU 
 

În cadrul Clinicii Dr. Vereanu vei beneficia de o calitate 

superioară a actelor medicale datorită medicilor ce au o 

vastă experientă și a aparaturii performante pe care 

aceștia o utilizează în fiecare cabinet. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• Reducere 10% pentru serviciile din sfera: 

implantologie, chirurgie orală, ortodontie, 

endodontie și estetică dentară; 

• Reducere 20% pentru terapii și pedodontie. 

 
*Reducerile sunt valabile în baza asigurării dumneavoastră de 

sănătate. 

http://www.clinicavereanu.ro  

CRISALEX MED 
 

Cu o experientă de peste 10 ani, clinica stomatologică 

CRISALEX MED din Constanta oferă toată gama de 

servicii stomatologice la nivel european. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• Consultatie medicală* (evaluare, diagnostic 

functional): nelimitat 

• Detartraj și periaj profesional*: gratuit, o 

dată/an 

• Reducere** de 20% la toate serviciile 

disponibile în clinica Crisalex Med 

• Serviciile medicale sunt gratuite în măsura în 
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care clienții accesează contra cost și alte 

servicii stomatologice oferite de Crisalex 

Med. În caz contrar, asiguratul beneficiază 

de o reducere de 20% calculată la prețul  

detartrajului/periajului profesional. 

 
** Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în clinica Crisalex Med în 

baza asigurării dumneavoastră de sănătate. 

http://www.camed.ro  

 

CMI DR. ALINA IOANA BARNA - 
CHISINEU-CRIS, JUDET ARAD 
 

CMI dr. Alina Ioana Barna este partener de 

stomatologie ce are un punct de lucru: Strada Infrățirii 

nr. 95, Chișineu- Criș, județ Arad. 

Grilă de beneficii: 

• 15 % reducere la serviciile de stomatologie 

generală ce se pot efectua în clinică; 

• 10 % la serviciile de protetică dentară. 

CROWN MEDICAL CENTER Bucuresti 
 

Beneficii: 

• 15% discount la toate serviciile de 

stomatologie disponibile în clinică 

http://www.medical-crown.com/  

  

DENT - MEDICA SOCIETATE CIVILĂ 
MEDICALĂ 
 

Cabinetul DENT - MEDICA SOCIETATE CIVILĂ 

MEDICALĂ din Sighetul Marmației te așteaptă pe 

Strada Avram Iancu, nr. 49. Programările se pot face la 

numerele: 0262 319 569 sau 0754 852 736. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• Consultatie initială de specialitate - gratuit; 

• Radiografii retroalveolare, panoramice, 

computer tomograf - 40% reducere la prețul  de 

listă; 

• Detartraj și periaj profesional - gratuit o dată pe 

an; 

• Reducere 10% la toate serviciile disponibile în 

clinica Dent Medica. 

 
* Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în clinica Dent Medica în 

baza asigurării de sănătate. 

 

DENT EXPERT 
 

Dent Expert este o clinică stomatologică din București 

care oferă tratamente stomatologice la cele mai înalte 

standarde în: profilaxie, cosmetică dentară, 

parodontologie, terapie, endodontie, protetică, chirurgie, 

implantologie și ortodontie. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• Consultatie - gratuit 

• Detartraj cu ultrasunete - discount 25% 

• AirFlow - discount 25% 

• Radiologie dentară - discount 30% 

• Profilaxie - discount 15% 

• Parondontologie – discount 15% 

• Cosmetică Dentară - discount 15% 

• Terapie - discount 15% 

• Endodontie - discount 15% 

• Chirurgie - Implantologie - discount 15% 

• Protetică - discount 10% 

• Ortodontie - discount 10% 

 
Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în clinica Dent Expert în 

baza asigurării dvs. de sănătate. 

www.dentexpert.eu  

 

DENTAL MEDICAL CONSULT 
 

Clinica stomatologică Dental Medical Consult are o 

abordare interdisciplinară şi oferă servicii stomatologice 

integrate, astfel încât timpii alocati tratamentelor sunt 

înjumătătiti, iar disconfortul pacientului este redus 

semnificativ.  

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 50% reducere pentru costurile unei evaluări 

medicale (consultatie generală: status dentar, 

plan de tratament, radiografie panoramică) 

• Consultatie periodică - gratuit, de două ori pe an 

pentru fiecare client Allianz-Țiriac 

• 50% reducere pentru detartraj şi periaj 

profesional, Air Flow 

• 10% reducere la toate serviciile medicale 

disponibile în clinica Dental Medical*. 

 
* Reducerile nu se cumulează şi nu se aplică pentru serviciile medicale 

ale căror tarife sunt deja cuprinse în cadrul unor campanii 

promotionale. 

www.dentalmedical.ro  

 DENTAL POINT   
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Cabinetul DENTAL POINT din Timișoara te așteaptă pe 

Calea Martirilor 1989 nr. 1-3-5, corp B, et. 1. 

Programările se pot face la numerele: +40 0356 005 716 

sau +40 0731 024 874.  

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac*: 

• Consultatie stomatologică de specialitate și 

plan de tratament 

• Igienizare (detartraj, air flow, periaj): 25% 

reducere; 

• Terapia cariei simple (obturatie, reconstituire 

simplă): 10% reducere 

• Tratamentul afectiunilor pulpare sub 

microscop: 10% reducere 

• Tratamentul parodontiului marginal 

(chiuretaj, măsurători): 10% reducere 

• Tratamente chirurgicale (extractie, 

gigivectomie, frenectomie): 10% reducere 

• Estetica dentară (albire profesională, 

bijuterie pe dinte): 10% reducere 

• Tratamente pedodontice (stomatologie 

pediatrică): 20% reducere 

• Radiografie alveolară digitală (aferentă 

tratamentelor efecuate în clinica noastră): 

50% reducere. 

 
*Important! Reducerile și gratuitătile mentionate mai sus nu se pot 

cumula cu alte oferte ale clinicii.  

www.dentalpointclinic.ro  

DENTAL TOURS 
 

Dental Tours este primul centru dentar din Timișoara 

specializat în pedodontie și ortodontie. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

 

Beneficii pentru adulți: 

• Consultație (include și plan pre/protetic) – 

nelimitat 

• Detartrajul si periajul se va face gratuit o 

singura 

• data pe an doar la achiziționarea întregului 

pachet de igienizare ( detartraj +periaj+ 

airflow+ fluorizare) 

• Radiografii retroalveolare* – nelimitat 

• Extracții* – nelimitat 

• Obturație clasa I-II – gratuit 2 ori pe an/per 

asigurat 

• Reducere 10% la serviciile disponibile in 

Clinica Dentară Dental Tour 

• 30% reducere pentru aplicarea bijuteriilor 

dentare 

• Urgente dentare 24h/24h. 

 
* Beneficiile se acordă numai pentru cazurile când asigurații continuă 

tratamentul în Clinica Dentară Dental Tour. 

 

Beneficii pentru copii: 

• 2 consultații gratuite/an pentru fiecare copil 

al Asiguratului 

• 2 sigilări șanțuri gratuite pentru fiecare copil 

al Asiguratului* 

• 10% reducere la achiziționarea aparatelor 

ortodontice 

• 50% reducere fluorizare 

• 10% reducere pentru tratamente. 

* Se acordă numai la achiziționarea unui pachet complet de sigilări. 

http://www.dentaltours.ro  

 

DENTISTS INTERNATIONAL - DR. 
LORELEI NASSAR - București 
 

Beneficii: 

• Consultatie + plan de tratament – gratuit 

1/an 

• Profilaxie Dentara (detratraj, periaj, airflow) 

– 30% 

• Cosmetica Dentara (albire) – 15% 

• Terapie Dentara – 15% 

• Endodontie – 15% 

• Parodontologie – 15% 

• Protetica Dentara – 10% 

• Pedodontie – 20% 

• Chirurgie si implantologie – 15% 

• Ortodontie – consultatie initiala + plan de 

tratament – 30% 

• Ortodontie – tratamente – 10% 

• Estetica Dentara - 15% 

https://drnassar.ro  

 

DR. BALDEA DENTAL CLINIC 
 

Cu o experiență vastă în domeniul sanatății 
dentare, Dr. Baldea Dental Clinic din Moșnița 
Nouă, județul Timiș, oferă servicii preventive, 
cosmetice, restaurative și de reconstrucție, 
efectuate de o echipa interdisciplinara într-un 
cadru relaxat și placut. 
Facilitați acordate clienților de asigurari de 
sănatate de la Allianz-Țiriac: 
• Gratuit - primul consult (include: examen clinic 
interdisciplinar, fotografii, discuții) 
• Gratuit - elaborare plan de tratament și 
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evaluare costuri 
• 50% reducere la costurile pt. igienizare 
profesională 
• 50% reducere la costurile pt. obturații cls. I 
• 10% reducere la fiecare implant (Zimmer, Mis, 
K3Pro) 
• 10% reducere la costurile pt restaurările 
integral-ceramice (coroane, respectiv fațete).  
 

*Reducerile sunt valabile în baza asigurării dvs. de sănătate. 

http://www.drbaldeaclinic.ro 

ELDENT STOMATOLOGY (Pretty Smile) 
 

ELDENT STOMATOLOGY (Pretty Smile), situată în 

Strada Garabet Ibrăileanu nr. 1, (ambulatoriu CFR, etaj. 

4), Iași, oferă clienților de asigurări de sănătate de la 

Allianz-Țiriac următoarele facilități: 

• Gratuit: consultatie și plan de tratament 

pentru toate specializările: implatologie, 

ortodontie, protetică -1 dată / an 

• Gratuit: detartraj și periaj profesional - 1 dată 

/ an; 

• Gratuit: tratamentul aftelor bucale cu laser - 

1 dată / an 

• Gratuit: oral cancer screening (identificarea 

celulelor canceroase printr-o scanare a 

tesuturilor moi din cavitatea bucală cu 

Velscope) – 1 dată / an. 

http://www.prettysmile.ro  

  

EXAGYN 
 

Cabinetul Exagyn din Bacău asigură o gamă variată de 
servicii medicale ginecologice oferite de o echipă 
experimentată de medici. 
Facilități acordate clienților de asigurări de sănatate de 
la Allianz-Țiriac: 
• 15% reducere* la costurile serviciilor medicale oferite 
de Exagyn și accesate de asigurații Allianz-Țiriac 
contra cost. 
* Reducerile nu se cumulează şi sunt valabile în baza asigurării dvs. de 

sănătate. 

http://www.ginecologie-stoiannecula.cifnet.ro  

FAMILY DENTAL 
 

Clinica Family Dental localizată în Ploiești oferă 

pacienților tratamente de stomatologie generală, 

implantologie, aparate dentare pentru adulți și copii. 

Programările se pot face la numărul: 0753.587.399. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

 

Ofertă pentru adulți: 

• Consultație stomatologică generală + plan 

de tratament: gratuit 

• Consultație în regim de urgentă - gratuit 

• Airflow ambele arcade - 50% reducere 

• Tratamente stomatologice - 10% reducere 

• Implantologie - 10% reducere 

• Protetică (coronițe, lucrări, proteze, fațete, 

pivoți) - 5% reducere 

• Aparate dentare: 5% reducere.  

 

Ofertă pentru copii: 

• Consultație și plan de tratament: gratuit 

• Periaj profesional: gratuit 

• Tratamente stomatologice: 10% reducere 

• Aparate dentare: 5% reducere. 
* Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în clinica Family Dent în 

baza asigurării de sănătate.  

https://www.facebook.com/FamilyDentalPloiesti  

 

FINESS DENTAL – BUCURESTI 
 

Beneficii: 

• Consultație de specialitate - Gratuit 

• Detartraj și periaj - Gratuit- 2ori/an 

• Radiografie dentară - Gratuit 

• 15% discount la coroane dentare 

• 15% discount la implanturile dentare 

• 15% discount pentru toate tratamentele 

https://www.finess-dental.ro  

  

IDENTITY CLINIC – MULTIDENT 
 

• Consultație și plan de tratament 

• Detartraj, periaj profesional, air flow: 60% 

reducere (1/an) 

• 5% reducere la toate serviciile clinicii 

(excepție fac serviciile de implantologie și 

pedodontie). 

 

Special pentru copilul tău: 

• Consultații gratuite: 2/an pentru fiecare copil 

• 5% reducere pentru achiziționarea 

aparatelor ortodontice 

• 50% reducere la costurile pentru fluorizare 

• 10% reducere pentru tratamentele 

stomatologice. 

IMPERIAL DENT 
 

Imperial Dent - clinică stomatologică, situată în 
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București.  

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• Consultație stomatologie generală: o dată pe 

an; 

• Consultație de specialitate ortodontie / 

parodontologie: o dată pe an 

• Detartraj ultrasonic: 50% reducere, de 2 ori pe 

an; 

• Periaj profesional complementar 

detartrajului: 1 pe an 

• Air flow profilactic: 50% reducere, o dată pe 

an; 

• Reducere 20% la toate celelalte servicii 

stomatologice 

• Reducere 10% și gratuit o consultație de 

stomatologie generală pe an, pentru rudele 

de gradul I ale familiei asiguratului. 
*Important! Reducerile și gratuitățile menționate mai sus nu se pot  

cumulat. 

http://www.imperialdent.ro  

 

 

IVORY DENTFIX 
 

Ivory Dentifix este partener de servicii medicale 

stomatologice.                                                                                                                                                                      

 

Adresa 1: Strada Ciprian Porumbescu nr.7, sector 1, 

București.  

Adresa 2: Strada Barbu Văcărescu nr.301-311, parter, 

sector 1, București. 

Adresa 3: Strada Nicolae Iorga nr. 40, Sibiu Grila de 

beneficii: 

• Reducere 10% la toate serviciile 

stomatologice, în toată reteaua Ivory 

• Reducere 20% la implanturile dentare Tri 

Swiss 

• Prioritate la programările din perioada 

pauzelor de prânz (12:00 – 14:00) 

• La cerere, tratamente în afara orelor de 

program (dimineața 7:00 – 9:00 sau 

sâmbăta) 

• Acces la platforma online pe dentfix.ro 

pentru urmărirea planului de tratament, 

programări 24/24h, plăți online securizate. 

 

IMADENTA 2001 – București 
 

Beneficii:       

• 5% la toate serviciile medicale disponibile in 

clinică 

www.imadenta.ro 
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KIDS DENTAL – TIMISOARA 
 

Adresa: str. Ardealului 79, Timișoara, telefon: 0356 448 671 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate la Allianz-Țiriac: 

 

Servicii stomatologie generală Beneficii 
Consultatie stomatologie generală gratuit/nelimitat 

Tratament dentar de urgentă 
(drenaj endodontic, pansament calmant, cimentare) 

gratuit/nelimitat 

Plan de tratament 400 euro/implant 

Implant dentar reducere 10% 

Sinus lifting, Membrană, Aditie BIO OS reducere 10% 

Coroană ceramică fizionomică pe implant pe suport aliaj metalic reducere 10% 

Coroană integral ceramică pe implant pe suport Zirconiu reducere 10% 

Coroană ceramică fizionomică pe suport aliaj metalic reducere 10% 

Coroană integral ceramică Zirconiu reducere 10% 

Incrustatii ceramice: inlay, onlay reducere 10% 

Ablatie lucrare protetică (cu conditia ca tramentul post ablatie să fie efectuat  
imediat  în aceeasi clinică) 

gratuit/nelimitat 

Fațetă dentară reducere 10% 

Consultatie si diagnostic ortodontic gratuit/nelimitat 

Ședintă completă de profilaxie (include: detartraj, periaj profesional, 

airflow, instructaj periaj corect) 

Airflow gratuit o data/an, 

următoarele cu reducere de 15% 

Aparat ortodontic (brackets metalici, fizionomici) reducere 10% 

Tratamente parodontale, tratamentul leziunilor bucale, alungiri coronare, 

frenectomii, fenestrații, biostimulare  
reducere 10% 

Ședintă Ozonoterapie reducere 10% 

Tratament/Retratament endodontic dinte monoradicular/pluriradicular 
la microscop 

reducere 10% 

Tratament/Retratamentendodonti dinte monoradicular/pluriradicular reducere 10% 

Tratament de albire profesională în cabinet cu lampa ZOOM reducere 10% 

Tratament de albire profesională la domiciliu reducere 5% 

Apreciere status parodontal, măsurători gratuit/nelimitat 

Scaling and Root Planning (SRP, chiuretaj subginigval, dezinfectia 
cavitătii bucale) 

reducere 10% 

Extractie simplă (dinti monoradiculari, dinti parodontotici) la recomandarea 
medicului;  sunt exceptati dintii pluriradiculari, incluși, molarii de minte sau dintii 
pentru extractia  cărora este necesară prezenta medicului chirurg BMF sau a 
specialistului CO 

gratuit pentru 1 dinte/an 
următoarele cu reducere de 10% 

Dinti mono/pluriradiculari, dinti incluși, molari de minte sau dintii pentru 
extractia cărora este necesară prezenta medicului chirurg BMF  sau a 
specialistului CO 

gratuit/nelimitat dacă extractia  
este urmată  de inserarea  

unui implant imediat 

Preparare + obturare compozit fotopolimerizabil gratuit pentru 1 dinte/an (clasa I și  II), 
restul cu reducere 10% 

Anestezie simplă pentru extractie (la recomandarea medicului curant) gratuit/nelimitat 

Anestezie fără ac reducere 10% 

Servicii stomatologie pentru copii Beneficii 
Consultatie gratuit/nelimitat 
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*Reducerile și gratuitătile mentionate mai sus nu se pot cumula. 

http://www.kidsdental.ro 

 

KINISIS 
 

Centrul de Recuperare Medicală KINISIS desfășoară o activitate bazată pe un concept propriu de diagnostic, evaluare, 

tratament și profilaxie a bolilor sistemului osteo-musculo-articular. Specialiștii de la Kinisis efectuează terapii eficiente și cu 

rezultate rapide, cu ajutorul unor tehnici noi și echipamente de ultimă generatie, unice în România. 

 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de la Allianz-Țiriac: 

• 25% reducere la serviciile medicale oferite de Kinisis și accesate de clientii Allianz-Țiriac contra cost. 

 

 

KINETO MEDICAL – BUCURESTI 
 

• Plan de evaluare motorie – functională; 

• Consiliere ergoterapie: 1 ședintă; 

• Consultatie de monitorizare medic specialist 

(după 1 protocol de recuperare de 

minimum 10 ședinte); 

• Consiliere online KINETOTERAPIE 

INDIVIDUALĂ: 1 ședintă GRATUIT dacă se 

achizitionează pachetul de 10 ședinte; 10 

ședinte cu 25% reducere. 

• Sedintă FIZIOTERAPIE: 100% reducere la 

ședinta de evaluare fizioterapie prin care se 

stabilește planul de terapie; 1 ședintă 

GRATUIT dacă se achizitionează pachetul 

de 10 ședinte; 10 ședinte cu 10% reducere. 

• Sedintă KINETOTERAPIE: 100% reducere la 

sedinta de evaluare kinetoterapie prin care 

se stabilește planul de terapie; 1 ședintă 

GRATUIT dacă se achizitionează pachetul 

de 10 ședinte; 10 ședinte cu 10% reducere 

• 10% reducere la prețul  de receptie pentru 

toate serviciile medicale disponible în 

clinica KINETO MEDICAL HEALTH accesate 

de clientii Allianz-Țiriac contra cost. 

KRAUSS KLINIK 
 

Krauss Klinik este o clinică de stomatologie și 

implantologie din Brașov. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

Periaj profesional și instructaj gratuit 1/an,  
următoarele au 10% reducere 

Aparat ortodontic mobil reducere 10% 

Sigilare dinti temporari și definitivi gratuit 1/an,  
următoarele au 10% reducere 

Obturatii colorate reducere 10% 

Obturatii fizionomice compozit gratuit 1/an,  
următoarele au 10% reducere 

Tratament cu Biodentine reducere 10% 

Extractie dinte temporar gratuit 1/an,  
următoarele au 10% reducere 

Coroane pedodontice (estetice Zirconiu EZ-Pedo sau metalice Hu-Friedy) reducere 10% 

Anestezie fără ac reducere 10% 

Anestezie simpla pentru extractie (la recomandarea medicului curant) gratuit/nelimitat 

Radiologie Beneficii 
Radiografie retroalveolară (cu conditia ca tramentele pentru care este necesară 
radiografia să fie efectuate în aceeași clinică); doar la recomandarea medicului 
curant 

reducere 10% 

Centru de imagistică dentară LUNA reducere 10% 
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la Allianz-Țiriac: 

• Consultatie medicală de specialitate 

(evaluare, diagnostic functional): o dată pe 

an; 

• Detartraj profesional: o dată pe an; 

• Periaj profesional: o dată pe an; 

• Tratamentul unei urgente medicale: drenaj 

endodontic, incizie abces dentar, 

pansament calmant, cimentare provizorie, 

extractie dinte paradontotic sau temporar: 

o dată pe an; 

• Sigilare șanturi și fosete cu material 

fotopolimerizabil (tratament profilactic 

pentru prevenirea cariilor dentare): o dată 

pe an; 

• Reducere* de 10% la toate serviciile 

disponibile în Krauss Klinik. 

 
*Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în clinica Krauss Klinik 

în baza asigurării dumneavoastră de sănătate. 

http://www.kraussklinik.ro 

KYNESYS SRL – TIMISOARA 
 

Cu o experientă de peste 9 ani, echipa de la cabinetul 

KYNESYS te așteaptă cu cele mai noi și eficiente metode 

de fizioterapie și programe personalizate de 

kinetoterapie pentru afectiunile musculo-scheletale. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• Reducere de 20% la serviciile medicale oferite 

de KYNESYS și accesate de asiguratii 

Allianz-Țiriac contra cost. 
Reducerile nu se cumulează. 

http://www.kynesys.ro 

LEGEND OPTIC 
 

Legend Optic este partener de optică medicală ce are 2 

puncte de lucru: 

Brașov, Strada Molnar Janos, Nr. 14 

București, Sector 4, Bulevardul Gheorghe șincai, Nr.16 

Grilă de beneficii: 

• Consultatii optimetrice gratuite; 

• 20% reducere la orice produs achizitionat 

(lentile/rame) 

http://www.legendoptic.ro/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
LIFE DENT SPA – București, Cluj, Iași 

• O consultație gratuită si un pachet de 

igienizare astfel: Detartraj + Periaj 

Profesional + Camera Intraorală + Plan 

Tratament + Instructaj Igiena Orală - bonus 

– la doar 97 lei în loc de 641 lei ! 

https://www.lifedentalspa.ro/ 
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MIGALI DENTAL CLINIC 
 

Migali Dental Clinic din Iași a fost înfiintată din dorinta 

de a introduce pe piata din România conceptul de 

tratamente stomatologice fără durere și se mândrește, 

înainte de toate, cu o echipă de medici dentiști 

profesioniști și echipamente care respectă cele mai înalte 

standarde.  

Facilități acordate clienților Allianz- Tiriac: 

• Consultatii gratuite la orice specialitate 

stomatologică 

• 50% reducere la serviciile de profilaxie 

(detartraj, periaj profesional, air flow) 

• 25% reducere la serviciile de albire 

profesională în cabinet (cu substantă de 

albire sau cu Aquacut quattro) 

• 10% reducere la restul serviciilor 

stomatologice. 
 

*Aceste beneficii nu sunt supuse altor reduceri sau gratuităti. 

http://www.migali.ro 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
MONDENT 
 

Clinica stomatologică Mondodent din Cluj-Napoca 

oferă servicii complete de implantologie, estetică 

dentară, protetică pe dinti și implanturi, endodontie, 

pedodontie, radiologie digitală. 

Facilități acordate clienților Allianz-Țiriac: 

• 15% reducere la tratamentele de chirurgie 

orală 

• 10% reducere la implantologie-implantul 

propriu-zis (exclusiv lucrările pe implant) 

• 10% reducere la ortodontie 

• 5% reducere la endodontie 

• 5% reducere la protetică, inclusiv protetică pe 

implante 

• Gratuit 1 detartraj/an 

• Consultatie gratuită, inclusiv consult de 

specialitate: chirurgie, implantologie, 

ortodontie, estetică dentară, pedodontie 

• 30% reducere la albire dentară laser, sigilări 

copii, radiologie: radiografii panoramice și 

retroalveolare digitale. 
 

*Reducerile nu se cumulează cu alte oferte, beneficii sau reduceri 

oferite și sunt valabile în baza asigurării dvs. de sănătate. 

http://www.mondent.ro 

 

 
 

 

Stomatologie generală Beneficii 
Pachet diagnostic parodontoză (consultatie cu camera intraorală + 

parodotogramă + plan de tratament ) 
40% 

Pachet albire dentară lampă (consultatie cu camera intraorală + plan de 
tratament + albire) 

70% 

Pachet albire dentară laser (consultatie cu camera intraorală + plan de 
tratament + albire) 

50% 

  

TRATAMENTE LASER (CATEGORIE):  

Tratament Gingivită LASER 20% 

Prima obturatie laser cu material NON-TOXIC 50% 

Tratament Parodontoză LASER 20% 

Chirurgie asistată LASER (Implanturi, Fast & Fixed) 10% 

Tratament de canal asistat microscopic & laser 10% 

Fatete dentare 5% 

Coroane Dentare între 5% -10% 

Stomatologie LASER copii 20% 

Ortodontie între 5% -10% 



 

 

Internal 

NEW DENT – Suceava 
 

Beneficii: 

• Consultatie primară – gratuit 

• Plan de tratament – gratuit 

• 50% pachet igienizare (detartraj + air flow) 

• 10% pentru radiografii, exctractii, obturatii 

Premium 

• 5% paradontologie, pedodontie, profilaxie. 

• 50% sigilări. 

www.newdent.ro 

 

OGODENT S.R.L. 
(vezi tabel pagina următoare) 

 

OFFICE DENT 
 
Office Dent este o clinică stomatologică în Ploiești care 

oferă servicii medicale de cea mai bună calitate.  

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac:  

• Consultatii medicale la toate specialitătile 

stomatologice: nelimitat  

•    Detartraj profesional: o dată pe an  

•   Periaj profesional: o dată pe an  

•   Reducere* de 5% la toate serviciile disponibile în Clinica 

Office Dent. 

*  Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în 

clinica Office Dent în baza asigurării dvs. de 

sănătate. Dovada calitatii de asigurat se face 

exclusiv prin prezentarea la receptie a aplicatiei 

mobile Allianz-Tiriac Asigurari, unde se poate 

vizualiza perioada de valabilitate a politei.   

http://www.officedent.ro 

 
 
 

 

PASC DENTAL 
 

Echipa de stomatologi Pașc Dental din Cluj vă stă la 

dispozitie ori de câte ori aveti nevoie de servicii 

stomatologice. Echipa de medici stomatologi vă oferă o 

gamă completă de servicii de preventie și tratament într-

un mediu confortabil. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• Consultatie initială (include evaluare, 

diagnostic şi planul de tratament): gratuit, 

o dată/an 

• Detartraj profesional cu ultrasunete: gratuit, 

o dată/an valabil în orarul 10-12 cu 

programarea prealabilă 

• Discount 20% la restaurări coronare 

(obturatii, restaurări, pansamente) 

• Discount 20% la serviciile de profilaxie 

(detartraj, air flow, periaj profesional) 

• Discount 20% la serviciile de estetică dentară 

(albire dentară) 

• Discount 20% la serviciile de parodontologie 

• Discount 10% la tratamentele de chirurgie 

orală 

• Discount 10% la ortodontie (aparate 

dentare). 

Reducerile sunt valabile în baza asigurării dumneavoastră de sănătate. 

http://www.pascdental.ro 

 
PENTEK DENT – Timișoara 
 

Beneficii: 

• 20% reducere la servicii preventie: detartarj, 

periaj, air-flow și fluorizare 

• 10% reducere la obturatii 

• 5% la toate tratamentele protetice. 
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OGODENT S.R.L.  – Blejoi – Ploiești 
 

 

https://www.ogodent.ro/clinica-stomatologica-ploiesti/   

Beneficii Discount 

SERVICII STOMATOLOGICE GENERALĂ  

Consultatie stomatologie generală completă, Apreciere status dentar, Plan de 
tratament 

1/an/persoană 

PROFILAXIE DENTARĂ  

ședintă completă de profilaxie (include: detartraj ultrasunete, periaj 
profesional, fluorizare, instructaj periaj corect) 

gratuit 1/an/persoană, 
următoarele ședințe reducere 15% 

CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ  

Extractie simplă (dinte monoradicular, pluriradicular, dinti temporari, dinti 

parodontici mobili, molarilor de minte, a dintilor incluși sau ectopici) 
reducere 15% 

IMPLANTOLOGIE DENTARĂ  

Implant dentar reducere 15% 

Sinus Lifting, Membrană, Aditie BIO OS reducere 15% 

Coroană ceramică fizionomică pe suport aliaj Crom- Nichel reducere 15%/implant 

Coroană ceramică fizionomică pe suport Zirconiu reducere 15%/implant 

PROTETICĂ DENTARĂ  

Coroană ceramică fizionomică pe suport aliaj Crom- Nichel reducere 10% 

Coroană ceramică fizionomică pe suport Zirconiu reducere 10% 

ORTODONTIE  

Consultații, tratamente  reducere 5% 

ENDODONTIE  

Tratament/Retratament endodontic dinte monoradicular/pluriradicular reducere 5% 

ESTETICĂ DENTARĂ  

Tratament de albire profesională în cabinet reducere 15% 

Tratament de albire profesională  la domiciliu reducere 15% 



 

 

Internal 

 

 
 
PROFIDENTIS MED – TIMISOARA 

 

Pachet beneficii asigurate Discount 

SERVICII STOMATOLOGIE GENERALĂ  

Consultatie stomatologie generală 
Tratament dentar de urgentă (drenaj endodontic, pansament calmant),  
cu conditia ca tratamentul endodontic să fie efectuat în aceeași clinică 
Plan de tratament 

gratuit/nelimitat 

ODONTO-TERAPIE  

Preparare și obturare compozit fotopolimerizabil gratuit 2 dinti/an (clasa I),  
restul cu reducere 10% 

PROFILAXIE DENTARĂ  

ședintă completă de profilaxie (include: detartraj, periaj, air-flow)  
Fluorizare dentară 

50% reducere gratuit o dată / an 

EDODONTIE  

Tratament/ Retratament complet dinte monoradicular/pluriradicular reducere 10% 

IMPLANTOLOGIE DENTARĂ  

Implant dentar 450 euro/implant 

Sinus lifting, Membrană, Aditie osoasă 
Coroană ceramică fizionomică pe implant pe suport aliaj metalic  
Coroană integral ceramică pe suport de zirconiu 

reducere 10% 

PROTETICĂ DENTARĂ  

Coroană integral ceramică  
Coroană ceramică pe zirconiu  
Fatetă dentară 

reducere 5% 

Ablatie lucrare protetică (cu conditia ca tratamentul protetic post ablatie sa fie 
efectuat imediat în aceeași clinică) 

gratuit/nelimitat 

ESTETICĂ DENTARĂ  

Tratament de albire profesională cu lampa ZOOM în cabinet reducere 10% 

PARADONTOLOGIE  

FMD Full Mouth Dezinfection 
(SRP, chiuretaj subgingival, dezinfectia cavitătii bucale 

reducere 10% 

CHIRURGIE MAXILO-FACIALĂ  

Extractie simplă (dinti monoradiculari, parodontotici) la recomandarea 
medicului; sunt exceptati dintii pluriradiculari, dintii incluși, molarii de minte sau 
dintii pentru extractia cărora este nevoie de interventia medicului chirurg 
dento-alveolar 

gratuit pentru 1 dinte/an/persoană, 
restul cu reducere 10% 

PEDODONTIE - TRATAMENTE DENTARE PENTRU COPII  

Consultatie gratuit/nelimitat 

Periaj profesional și instructaj gratuit 1/an, restul reducere 10% 

Sigilări dinti temporari și definitivi gratuit 1/an, restul reducere 10% 

Obturatii compozit colorat  reducere 15% 

Obturatii fizionomice compozit gratuit 1/an, restul reducere 10% 

Coafaj pulpar direct/indirect cu MTA sau Biodentina reducere 10% 

Extractie dinte temporar gratuit 2/an, restul reducere 10% 

Anestezie simplă pentru extractie (la recomandarea medicului) gratuit/nelimitat 

Aparat ortodontic mobil reducere 10% 
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RK-MED 
 

Centrul Medical de Recuperare RK-MED este un centru 

privat care oferă consultatii şi tratamente de specialitate 

în afectiunile osteo-articulare şi reumatismale acute şi 

cronice. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Tiriac: 

• 10% discount la serviciile medicale 

disponibile în Centrul Medical de 

Recuperare RK-MED şi accesate de clientii 

Allianz-Țiriac contra cost. 

http://www.rk-med.ro 

 
RODIANA SALGADA 
 

Clinica Spa Rodiana Salgada vă așteaptă pe Str. Nicolae 

Bălcescu nr. 20, Slatina, judetul Olt, cu următoarele 

servicii: hidroterapie salină, saună, termoterapie, duș 

subacval, limfomasaj, masaj de relaxare, electroterapie. 

Programări la numărul de telefon: 0349-401 110. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 10% reducere la costurile serviciilor medicale 

oferite de Rodiana Salgada și accesate de 

clientii Allianz-Țiriac contra cost. 

 
SALA DIAGNOSTIC – CAREI, JUDET 
SATU-MARE 
 

Sala Diagnostic este partener de stomatologie ce are un 

punct de lucru: Strada Mihai Viteazu nr. 10-6, Carei, judet 

Satu-Mare. 

Grila de beneficii: 

• 15 % reducere la toate serviciile 

stomatologice* 
*Procentul de reducere nu se va aplica pentru: lucrările protetice, 

chirurgicale și de implantologie 

 

 

 

 

 

 
SKINMED CLINIC 
 

SKINMED Clinic este partener de servicii medicale – 

dermatologie, flebologie, medicină estetică:  

Adresa: Piata Alba Iulia nr. 2, Tronson I, Bl. I1, sector 3, 

București  

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• discount de 15% la toate serviciile medicale; 

• discount de 20% pentru terapiile injectabile. 

•  

SMART DENTAL CARE - Cluj – Napoca 
 

Beneficii : 

• 1 consultatie gratuită în valoare de 150 ron 

• 10% reducere din tariful practicat la toate 

serviciile, în afară de prostetică și 

implantologie. 

https://smartdental.ro/ 

 

SMILE DENT 
 

Clinica SMILE DENT din Bacău este aliniată 

standardelor internationale și oferă servicii precum: 

implantologie, piezochirurgie, extractii fără clește, 

radiochirurgie, ortodontie, albire cu plasmă, endodontie, 

radiologie computerizată, radiologie dentară digitală, 

chirurgie, parodontologie, stomatologie pentru copii. 

Programările se pot face la numerele: 0234 544 572 sau 

0757 777 879. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• Consultatie de specialitate (inclusiv plan de 

tratament și evaluare costuri) - gratuit, o 

dată pe an 

• Fotodocumentatie (realizarea unui set de 

fotografii intraorale) - gratuit, o dată pe an; 

• Radiologie (radiografie panoramică, 

computer tomograf) - 10% reducere 

• Profilaxie - 20% reducere 

• Tratament de albire - 10% reducere 

• Obturatii Cls I - 20% reducere 

• Endodontie (tratament, retratare dinte 

monoradicular/ pluriradicular) - 5% 

reducere. 

ORTODONTIE  

Consultație și diagnostic ortodontic reducere 10% 

Aparact ortodontic (brackets metalici sau fizionomici) reducere 100 euro 
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STAR CLINIC - TIMISOARA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet beneficii asigurate Beneficii 

Consultatie stomatologie generală completă 1/an/persoană 

Apreciere status dentar 1/an/persoană 

Plan tratament 1/an/persoană 

PROFILAXIE DENTARĂ  

ședintă completă de profilaxie (include: detartraj ultrasunete, periaj 
profesional, fluorizare, instructaj periaj corect) 

50% discount 

CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ  

Extractie simplă (dinte monoradicular, pluriradicular, dinti temporari, dinti 

parodontici mobili, molarilor de minte, a dintilor incluși sau ectopici) 
gratuit pentru 1 dinte/an/persoană 

următoarele extractii cu reducere de 10% 

IMPLANTOLOGIE DENTARĂ  

Implant dentar reducere 10% 

Coroană ceramică fizionomică pe suport aliaj Crom-Nichel reducere 10%/implant 

Coroană ceramică fizionomică pe suport Zirconiu reducere 10%/implant 

PROTETICĂ DENTARĂ  

Coroană ceramică fizionomică pe suport aliaj Crom-Nichel reducere 10% 

Coroană ceramică fizionomică pe suport Zirconiu reducere 10% 

ORTODONTIE  

Consultații, tratamente (exclus activări aparat dentare - se plătește în functie 
de tratament pacient) 

GRATUITE 

ENDODONTIE  

Tratament/Retratament endodontic dinte monoradicular/pluriradicular reducere 10% 

ESTETICĂ DENTARĂ  

Tratament de albire profesională în cabinet reducere 23% 

Tratament de albire profesională  la domiciliu reducere 23% 

SEDARE  

Anestezie locală gratuit pentru 1 extractie simplă 
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SOCRATES CLINIC 
 

Socrates Clinic din Timișoara oferă programe de 

fizioterapie și recuperare medicală alături de o echipă 

tânără de fiziokinetoterapeuti. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 20% reducere* la costurile serviciilor medicale 

oferite de Socrates Clinic și accesate de 

asiguratii Allianz-Țiriac contra cost. 
*Reducerile sunt valabile în baza  asigurării dumneavoastră de 

sănătate. 

 

STOMPROCED 
 

Clinica Stomproced din București oferă de 25 de ani 

servicii complete de medicină dentară efectuate la 

standarde europene, în conditii de eficientă și confort 

maxim. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• Gratuit - Consultatie și plan tratament - o 

dată/an 

• 10% reducere la toate tratamentele 

• 50% reducere pentru detartraj și air flow 
Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în clinica 

Stomproced. 
http://www.stomproced.ro 

 
TODODENT 
 

TODODENT este un cabinet stomatologic din Timișoara 

care oferă o gamă completă de servicii medicale 

stomatologice.  

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• Consultatii medicale gratuite o dată pe an; 

• Sigilare şanturi şi fosete cu material 

fotopolimerizabil - gratuit de două 

ori/an/asigurat; 

• 20% reducere de la toate serviciile disponibile 

în clinică; 

• 20% reducere pentru detartraj cu ultrasunete, 

periaj profesional, airflow. 
*Reducerile sunt valabile în baza  asigurării 

dumneavoastră de sănătate. 

http://www.tododent.ro 

 

 
UZINA DE ZÂMBETE 
 

Clinica de stomatologie Uzina de Zâmbete din Iași 

operează la cele mai înalte standarde cu ajutorul celor 

mai avansate tehnici și instrumente stomatologice 

disponibile la ora actuală. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• 10% reducere* la serviciile stomatologice 

(fără implanturi și chirurgie) 

• 10% reducere* la tratamentele ortodontice 

• 15% reducere* tratamente pedodontie (copii) 

• Periaj - detartraj o dată/an - gratuit 
*Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în clinica Uzina de Zâmbete 

în baza asigurării de sănătate. 

http://www.uzinadezambete.ro 

 

VELVET DENTAL 
 

Clinica Velvet Dental operează în prezent prin 

intermediul centrului de stomatologie Velvet Dental 

Primăverii, București. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• Consultatie de specialitate și plan de 

tratament - gratuit 

• Detartraj + periaj profesional - gratuit, o 

dată/an de asigurat 

• 30% reducere la costurile pentru albire 

dentară cu lampă UW; 

• Sigilare șanturi GRATUIT (2/an/asigurat); 

• Fosete cu material fotopolimerizabil 

GRATUIT (2/AN ptr.fiecare dinte/asigurat); 

• 20% reducere la toate serviciile medicale*. 
*Reducerea nu se aplică la costurile pentru aditie os, membrană, bont 

protetic și Emdogain. 

http://www.velvetdental.ro 
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VITAL DENT 
 

Echipa Vital Dent este formată din medici tineri, 

talentati, având specializări și competente care acoperă 

marea majoritate a afectiunilor dentare. Clinica 

stomatologică Vital Dent este situată în Suceava. 

Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de 

la Allianz-Țiriac: 

• Consultatii medicale (evaluări, diagnostic 

functional): două/an; 

• Sigilare șanturi cu fosete din material 

fotopolimerizabil: gratis pentru molarii de 6 

ani; 

• Reducere* de 50% pentru igienizare 

profesională (detartraj ultrasunete, air flow, 

periaj profesional); 

• Reducere* de 15% la toate serviciile 

disponibile în clinică. 
* Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în reteaua Vital Dent, în 

baza asigurării dumneavoastră de sănătate. 

www.romedic.ro/vitaldent 

 

CLINICA ZETTA – BUCURESTI 
 

Clinica Zetta este un centru de excelentă în chirurgie 

plastică estetică și microchirugie reconstructivă din 

București. 

Grilă de beneficii: 

• 5% la tarifele serviciilor medicale practicate 

de către Prestator (Clinica Zetta) și accesate 

de către clientii Allianz-Țiriac contra cost. 

https://clinicazetta.ro/ 

 


