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BENEFICII SUPLIMENTARE ASIGURĂRI
DE SĂNĂTATE ALLIANZ-ŢIRIAC
FURNIZORI DE SERVICII DE
STOMATOLOGIE ȘI SERVICII CONEXE
Clienţii asigurărilor de sănătate de la Allianz-Ţiriac beneficiază de o serie de
reduceri oferite de diverși parteneri. Lista acestora și reducerile oferite sunt
menţionate mai jos.

ANADOLU MEDICAL CENTER
Spitalul Anadolu din Turcia oferă servicii medicale
în cadrul specialităților: oncologie, chirurgie
generală, ortopedie, cardiologie.
Facilități 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 asigurării
dumneavoastră de sănătate.

http://www.anadolumedicalcenter.com

ANA HOTELS
Ana Hotels operează în șapte hoteluri în România, oferind cazare în București, Eforie Nord și Poiana Brașov, grație
unui concept architectural de excepție și a serviciilor hoteliere complete.
Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de la Allianz-Țiriac:
• 10% reducere* din cel mai bun tarif disponibil la momentul rezervării (Best Available Rate) cu acces online și
parola de identificare pentru hotelurile Sport, Poiana și Bradul din Poiana
Brașov, Europa și Astoria din Eforie Nord.
Cod rezervare online și oﬄine: SANAPL0709
Pentru Hotel Sport / Poiana / Bradul e-mail la: reservation-hotelsport@anahotels.ro sau sunați la: 0268 407
330.
Pentru Hotel Europa e-mail la: reservation-hoteleuropa@anahotels.ro sau sunați la: 0241 702 818.
• 1 Gift card la Ana Aslan Health SPA în valoare de 15 Euro pentru fiecare cameră rezervată la Hotel Europa.
• 1 Voucher dus / întors pentru 1 persoană cu telecabina, pentru fiecare cameră rezervată la Hotel Sport,
Poiana sau Bradul.
* Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în rețeaua Ana Hotels în baza asigurării dumneavoastră de sănătate.

http://www.anahotels.ro

BIODENTARIUM CLINICA VERDE
Calea Aradului nr. 30, Timișoara
Telefon: 0256 244 822
Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate la Allianz-Țiriac:
SERVICII STOMATOLOGIE GENERALĂ
Consultație stomatologie generală
Tratament dentar de urgență
(drenaj endodontic, pansament calmant, cimentare)
Plan de tratament
Implant dentar

BENEFICII
gratuit/nelimitat
gratuit/nelimitat
gratuit/nelimitat
450 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
Incrustații ceramice: inlay, onlay
Ablație lucrare protetică (cu condiția ca tramentul post ablație să fie
efectuat imediat în aceeași clinică)

reducere 10%
reducere 10%

Fațetă dentară
Consultație și diagnostic ortodontic
Ședință completă de profilaxie (include: detartraj, periaj profesional,
airflow, instructaj periaj corect)
Aparat ortodontic (brackets metalici, fizionomici)
Tratamente parodontale, tratamentul leziunilor bucale, alungiri
coronare, frenectomii, fenestrații, biostimulare
Ședință Ozonoterapie
Tratament/Retratament endodontic dinte monoradicular/pluriradicular
la microscop

gratuit/nelimitat
reducere 10%
gratuit/nelimitat
gratuit o data/an,
următoarele cu reducere de 15%
reducere 15%
reducere 10%
reducere 10%
reducere 10%

reducere 15%
Tratament/Retratament endodontic dinte monoradicular/pluriradicular
reducere 10%
Tratament de albire profesională în cabinet cu lampa ZOOM
reducere 5%
Tratament de albire profesională la domiciliu
gratuit/nelimitat
Apreciere status parodontal, măsurători
Scaling and Root Planning (SRP, chiuretaj subginigval, dezinfecția
reducere 15%
cavității bucale)
Extracție simplă (dinți monoradiculari, dinți parodontotici) la recomandarea medicului;
gratuit pentru 2 dinți/an,
sunt exceptați dinții pluriradiculari, incluși, molarii de minte sau dinții pentru extracția
următoarele cu reducere de 15%
cărora este necesară prezența medicului chirurg BMF sau a specialistului CO
Dinți mono/pluriradiculari, dinți incluși, molari de minte sau dinții,
gratuit/nelimitat dacă extracția este urmată
pentru extracția cărora este necesară prezența medicului chirurg BMF
de inserarea unui implant imediat
sau a specialistului CO
Preparare + obturare compozit fotopolimerizabil
Anestezie prin adormire - sedare și antibioterapie i.v.- asistată de
medic specialist A.T.I
Inhalosedare cu protoxid de azot Funny Gas
Anestezie simplă pentru extracție (la recomandarea medicului curant)
Anestezie fără ac

www.biodentarium.ro

gratuit pentru 2 dinți/an (clasa I și II),
restul cu reducere de 15%
reducere 10%
reducere 10%
gratuit/nelimitat
reducere 10%

BEAUTY SMILE
Clinica Beauty Smile acoperă toate specialitățile
medicinei dentare și oferă tratamente ndividualizate
complete, efectuate cu ajutorul celor mai noi tehnologii
din domeniu.
Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de
la Allianz-Țiriac:
• Consultație de specialitate și stabilirea planului de
tratament - gratuit.
• Reducere 80% la pachetul de igienizare completă
(detartraj ultrasunete, periaj profesional și finisare).
Include consultație de specialitate și stabilirea
planului de tratament – valabilă doar pentru prima
igienizare completă.
• Reducere de 50% la al doilea pachet de igienizare
completă în cursul unui an.
• 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 șanțurilor și fosetelor.
• Reducere de 10% la toate serviciile oferite în
clinică.*
• Consultație gratuită și reducere de 5% la serviciile
oferite de clinică pentru membrii familiei (copii,
soț/soție).*
*modificările la această ofertă vor intra în vigoare
din luna martie 2019.

http://www.beautysmile.ro

CABINET MEDICAL DE MEDICINĂ
DENTARĂ DR. CORINA TOCACI
CABINET MEDICAL DE MEDICINĂ DENTARĂ DR.
CORINA TOCACI din Timișoara, Strada Basel nr. 4, ap.
2, județul 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, air flow și
fluorizare) – 50% reducere;
• Reducere de 20% la toate serviciile medicale oferite
în clinică, inclusiv implantologie.

CABINET MEDICAL
DR. CRISTEA OVIDIU CĂTĂLIN
Strada Mihai Eminescu nr. 36, comuna Dărăşti, judeţul
Ilfov, telefon: 0722 224 332.
Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de
la Allianz-Țiriac:
• Consultaţie Stomatologică – gratuit, nelimitat;
• Detartraj şi periaj profesional gratuit, nelimitat;
• 10 % reducere la manevrele chirurgicale invazive
(extracţii, 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.

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.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• 15% reducere pentru endodonție 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

CATENA - REȚEA DE FARMACII
CATENA este rețeaua de farmacii din România cu
peste 570 de unități deschise la nivel național.
Reducerile de preț de care pot beneficia asigurații
Allianz-Țiriac în farmaciile CATENA, în baza cardurilor
de reducere puse la dispoziție de farmaciile CATENA, la
solicitarea asiguraților Allianz-Țiriac, sunt:
• 25% pentru produsele de uz feminin din gamele
Genera și Fildas;
• 25% pentru produsele selectate destinate
categoriei “Mama și copilul” din gamele Fitobimbi,
Naturalis, Genera, Nesti Dante, Color&Soin,
Foramen, Fildas – conform listei disponibile în
farmacii;
• 22% pentru gamele de produse Genera, Grace Cole,
Nesti Dante, Foramen, Laboratoarele les 3 Chenes și
Naturalis (suplimente și cosmetice);
• 16% pentru medicamente compensate, eliberate cu
prescripție medicală, sub 50 LEI, reducere aplicată la
valoarea ramasă de plată pe rețetă;
• 15% pentru produse pentru imunitate, vitamine și
alte produse pentru menținerea sănătății din gamele
Supradyn, Redoxon, Solix, Tranzactiv, Artro
Efervescent;
• 15% pentru produse dermatocosmetice din gamele
Avene, Ducray, Elementi, Ivatherm și Farmec
(Aslavital, Argan Plus, Gerovital Tratament Expert,
GH3 Evolution, Gerovital Plant, Gerovital H3 Derma)
și pentru produsele selectate Mama și copilul din
categoriile OTC, suplimente alimentare, cosmetice și
dermatocosmetice - conform listei disponibile în
farmacii;
• 12% pentru medicamente eliberate fără prescripție
medicală, suplimente alimentare și cosmetice;
• 11% pentru medicamente compensate, cu
prescripție medicală, între 50-300 LEI, reducere
aplicată la valoarea rămasă de plată pe rețeta;
• 5% pentru medicamente cu prescripție medicală
până în 300 LEI, reducere aplicată la medicamentele
fără rețetă compensată;
• 3% la alte produse cu consum redus - conform listei
disponibile în farmacii.

CENTRUL MEDICAL
CARDIODENT
CARDIODENT se mândreşte cu o echipă de
profesionişti tineri, însetaţi de noi cunoştinţe şi puşi la
punct cu tot ce este nou în medicina actuală, dar şi cu
tehnologie de ultimă generaţie care permite o
diagnosticare neinvazivă rapidă şi precisă, precum şi
manopere medicale moderne, fără durere.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• Pachet Profilaxie COMPLETĂ (detartraj ultrasonic,
periaj professional, prophy-jet, fluorizare,
instructaj igienizare orală și recomandări
personalizate) - 35% reducere pentru clienții
Allianz-Țiriac;
• Pachet Implantologie BASIC (consultație medic
chirurg specialist, doctor în știinte 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 clienții
Allianz-Țiriac;
• Pachet Ortodonție BASIC (consultație medic
specialist ortodont, aparat ortodontic fix metalic per
arcadă; primele 3 activări bonus) - 16% reducere
pentru clienții Allianz-Țiriac;
• Pachet Ortodonție PREMIUM (consultație medic
specialist ortodont, aparat ortodontic estetic
SAPHIR, primele 3 activări bonus) - 16% reducere
pentru clienții Allianz-Țiriac;
• Pachet Protetică PREMIUM (consultație medic
specialist & plan de sănătate dentară, coroană
fizionomică ceramică pe zirconiu x 2) - 15% reducere
pentru clienții Allianz-Țiriac.

http://www.cardiodent.ro

CENTRUL MEDICAL SFINȚII
MIHAIL ȘI GAVRIL (BUCUREȘTI)
Centrul medical Sfinții Mihail și Gavril este centru de
recuperare medicală și medicină sportivă din București.
• 15% reducere la prețurile de listă ale serviciilor
disponibile.

https://sfintiiarhangheli.clinic/

CLINICA NEOLIFE
Clinica NeoLife din Turcia funcţionează ca un centru de
referinţă în oncologie, recunoscut pentru cele mai noi
protocoale pentru pacienţi.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• 15% reducere* la tarifele de listă, pentru serviciile
medicale disponibile în Clinicile Neolife
Medical Center.
* Reducerea nu se aplică și în cazul medicamentelor.

http://www.neolife.com

CLINICA DR. VEREANU
În cadrul Clinicii Dr. Vereanu vei beneficia de o calitate
superioară a actelor medicale datorită medicilor ce au o
vastă experienţă și a aparaturii performante pe care
aceștia o utilizează în fiecare cabinet.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• Reducere 10% pentru serviciile din sfera:
implantologie, chirurgie orală, ortodonţie, endodonţie
și estetică dentară;
• Reducere 20% pentru terapii și pedodonţie.
* Reducerile sunt valabile în baza asigurării
dumneavoastră de sănătate.

http://www.clinicavereanu.ro

CLINICA SOMNOLOG
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.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• 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).

http://www.somnolog.ro

CMMD DR. STOICHESCU
HOGEA CRISTINA
Pacienţii sunt întâmpinaţi la cabinetul stomatologic cu
servicii stomatologice complexe şi complete de înaltă
calitate la preţuri accesibile.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• Consultaţie inițială - gratuit, nelimitat;
• Plan de tratament- gratuit, nelimitat;
• Fotodocumentaţie (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 preţul de listă;
• Tratamente protetice: 20% reducere la preţul de listă;
• Tratamente ortodontice: 10% reducere la preţul de
listă;
• Implantologie: 5% reducere* la preţul de listă.
* Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în CMMD
DR. STOICHESCU HOGEA CRISTINA în baza asigurării
dumneavoastră de sănătate.
Mai multe informaţii despre acest partener medical pot
fi accesate pe site-ul

http://www.webclinic.ro/dr-stoichescuhogeacristina

CRISALEX MED

DENT EXPERT

Cu o experienţă de peste 10 ani, clinica stomatologică
CRISALEX MED din Constanţa oferă toată gama de
servicii stomatologice la nivel european.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• Consultaţie medicală* (evaluare, diagnostic
funcţional): 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 care
clienţii accesează contra cost și alte servicii
stomatologice oferite de Crisalex Med. În caz contrar,
asiguratul beneficiază de o reducere de 20% calculată
la preţul detartrajului/periajului profesional.
** Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în clinica
Crisalex Med în baza asigurării dumneavoastră de
sănătate.

Dent Expert este o clinică stomatologică din București
care oferă tratamente stomatologice la cele mai înalte
standarde în: profilaxie, cosmetică dentară,
parodontologie, terapie, endodonție, protetică,
chirurgie, implantologie și ortodonție.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• Consultaţie - gratuit;
• Detartraj cu ultrasunete - discount 50%;
• Air flow - discount 50%;
• Radiologie (radiografii panoramice, retroalveolare,
computer tomograf) - discount 30% la preţurile de
listă practicate.
• Profilaxie - discount 20% la preţurile de listă
practicate.
• Parodontologie - discount 20% la preţurile de listă
practicate.
• Cosmetică dentară (albiri dentare, skyce etc.) discount 20% la preţurile de listă practicate.
• Terapie (obturaţii coronare, reconstrucţii,
desensibilizări etc.) - discount 20% la preţurile de
listă practicate.
• Endodonţie (tratamente de canal) - discount 20% la
preţurile de listă practicate.
• Chirurgie/lmplantologie (implant dentar, adiţie de
os, rezecţii apicale, molari incluși, diverse operaţii
maxilo-faciale) - discount 20% la preţurile de listă
practicate.
• Protetică (coroane de porţelan, coroane cu sistem
montabil - demontabil pe implant, pivoţi, proteze) discount 15% la preţurile de listă practicate.
• Ortodonţie (aparate fixe, mobile, retainer,
menţinător de spaţiu etc.) - discount 15% la preţurile
de listă practicate.
Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în clinica
Dent Expert în baza asigurării dumneavoastră
de sănătate.

http://www.camed.ro

CMI DR. ALINA IOANA BARNA CHIȘINEU-CRIȘ, JUDEȚ ARAD
CMI dr. Alina Ioana Barna este partener de stomatologie
ce are un punct de lucru: Strada Infrățirii nr. 95, ChișineuCriș, județ Arad.
Grilă de beneficii:
• 15 % reducere la serviciile de stomatologie generală
ce se pot efectua în clinică;
• 10 % la serviciile de protetică dentară.

http://www.dentexpert.eu

DENTAL MEDICAL CONSULT
Clinica stomatologică Dental Medical Consult are o
abordare interdisciplinară şi oferă servicii
stomatologice integrate, astfel încât timpii alocaţi
tratamentelor sunt înjumătăţiţi, iar disconfortul
pacientului este redus semnificativ.
Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de
la Allianz-Țiriac:
• 50% reducere pentru costurile unei evaluări
medicale (consultaţie generală: status dentar, plan
de tratament, radiografie panoramică);
• Consultaţie 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 promoţionale.

http://www.dentalmedical.ro

DENTAL POINT

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:
• Consultație inițială 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.

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.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac*:
• Consultație stomatologică de specialitate + plan de
tratament - GRATUIT;
• Igienizare (Detartraj+Air-Flow+Periaj) - reducere
50% o dată pe an;
• Terapia cariei simple - discount 10%;
• Tratamentul afecțiunilor pulpare sub microscop reducere 10%;
• Tratamentul parodonțiului marginal (chiuretaj,
gingivectomie) - reducere 10%;
• Tratamente chirurgicale (extracție, frenectomie) reducere 10%;
• Manoperă adiacente (ablație, albire profesională,
estetică dentară) - reducere 10%;
• Tratamente pedodontice - reducere 20%;
• Radiografii retroalveolare (aferente tratamentelor
făcute la noi în clinică) - reducere 50%.

DENTAL TOURS

DENTAL VIVCLINIQUE

Dental Tours este primul centru dentar din Timișoara
specializat în pedodonţie și ortodonţie.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
BENEFICII PENTRU ADULŢI:
• Consultaţie (include şi plan pre/protetic) nelimitat;
• Detartraj profesional - o dată pe an/asigurat;
• Periaj profesional - o dată pe an/asigurat;
• 10% reducere la extracțiile molarilor de minte și a
dinților incluși;
• Obturaţie 1 suprafață - 1/an gratuită;
• Obturaţie 2 suprafețe - 1/an gratuită;
• Reducere 10% la serviciile disponibile în Clinica
Dentară Dental Tour;
• 30% reducere pentru aplicarea bijuteriilor dentare;
• Urgenţe dentare 24h/24h.
* Beneficiile se acordă numai pentru cazurile când
asigurații continuă tratamenul în Clinica Dentară
Dental Tour.
BENEFICII PENTRU COPII:
• Consultaţii gratuite/an pentru fiecare copil al
Asiguratului;
• 2 sigilări şanţuri gratuite pentru fiecare copil al
Asiguratului;
• 10% reducere la achiziţionarea aparatelor
ortodontice;
• 50% reducere fluorizare;
• 10% reducere pentru tratamente.
* Se acordă numai la achiziționarea unui pachet
complet de sigilări.

La clinica stomatologică Dental Vivclinique ești mereu
întâmpinat de un colectiv profesionist și prietenos care
poate acoperi toate ramurile stomatologiei. Specialiștii
Dental-VivClinique sunt pregătiți în România, Europa și
Statele Unite și au o experiență acumulată de-a lungul
anilor.
Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de
la Allianz-Țiriac:
• Consultație de specialitate* (evaluare, diagnostic și
plan de tratament) - GRATUIT;
• Fotodocumentație* - GRATUIT;
• Igienizare profesională* - GRATUIT, o dată pe an;
• RX Diagnostic - 50% reducere;
• CBCT diagnostic - 25% reducere;
• Tratamentul cariilor pentru adulți și copii - 20%
reducere;
• Albire în cabinet- 25% reducere;
• Cosmetică dentară - 10% reducere;
• Protetică - 10% reducere;
• Tratament endodontic - 10% reducere;
• Tratament chirurgical - 10% reducere;
• Implantologie - 10% reducere.
* Serviciile sunt gratuite în măsura în care asiguratul
accesează și alte servicii stomatologice oferite de către
Prestator. Reducerile nu se cumulează și sunt valabile
numai în cadrul Clinicii Dental Vivclinique în baza
asigurării de sănătate a clientului Allianz-Țiriac.

http://www.dentaltours.ro

http://dentalvivclinique.ro/ro/home

DR. BALDEA DENTAL CLINIC

EXAGYN

Cu o experienţă vastă în domeniul sănătăţii dentare,
Dr. Baldea Dental Clinic din Moșniţa Nouă, judeţul
Timiș, oferă servicii preventive, cosmetice, restaurative
și de reconstrucţie, efectuate de o echipă
interdisciplinară într-un cadru relaxat și plăcut.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate
de la Allianz-Ţiriac:
• Gratuit - primul consult (include: examen clinic
interdisciplinar, fotografii, discuţii);
• Gratuit - elaborare plan de tratament și evaluare
costuri;
• 50% reducere la costurile pentru igienizare
profesională;
• 50% reducere la costurile pentru obturaţii cls. I;
• 10% reducere la fiecare implant (Zimmer, Mis,
K3Pro);
• 10% reducere la costurile pentru restaurările
integral-ceramice (coroane, respectiv faţete).
Reducerile sunt valabile în baza asigurării
dumneavoastră de sănătate.

Cabinetul Exagyn din Bacău asigură o gamă variată
de servicii medicale ginecologice oferite de o echipă
experimentată de medici.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• 15% reducere* la costurile serviciilor medicale
oferite de Exagyn și accesate de asiguraţii
Allianz-Ţiriac contra cost.
* Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în baza
asigurării dumneavoastră de sănătate.

http://www.drbaldeaclinic.ro

ELDENT STOMATOLOGY
(PRETTY SMILE)
ELDENT STOMATOLOGY (Pretty Smile), situată în Iași,
oferă clienţilor de asigurări de sănătate de la
Allianz-Ţiriac următoarele facilităţi:
• Gratuit: consultație și plan de tratament pentru toate
specializările: implatologie, ortodonție, 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 țesuturilor moi din
cavitatea bucală cu Velscope) – 1 dată / an.

http://www.prettysmile.ro

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 urgență - 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

IDENTITY

KINETO BEBE & KIDS

Clinica IDENTITY, situată în zona de nord a
Bucureștiului, pe Șos. București-Ploiești nr.17, oferă o
gamă completă de servicii medicale stomatologice.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• Radiografie retroalveolară: gratuit, nelimitat;
• Reducere de 15% la toate serviciile clinicii (excepţie
fac serviciile de implantologie și
ortodonţie-pedodonţie);
• Implant dentar: 3 implanturi la preţul de 300
euro/implant; pentru următoarele implanturi
se acordă o reducere de 20%;
• Reducere de 10% pentru tratamentele ortodontice;
• Consultaţii gratuite: de 2 ori pentru fiecare copil;
• Reducere de 10% la achiziţionarea aparatelor
ortodontice;
• Reducere 50% la costurile pentru fluorizare;
• Reducere 10% pentru tratamentele stomatologice
la copii.
Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în clinica
IDENTITY în baza asigurării dumneavoastră de
sănătate.

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.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• 50% discount la sedința de evaluare kinetoterapie
pediatrică prin care se stabilește planul de terapie;
• 10% discount la primul abonament de kinetoterapie
pediatrică încheiat.

http://www.identityclinic.ro

IMPERIAL DENT
Imperial Dent - clinică stomatologică, situată în
București.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• Consultaţii medicale (evaluări, diagnostic
funcţional)*: nelimitat;
• Detartraj profesional: o dată pe an;
• Periaj profesional: o dată pe an;
• Sigilare șanţuri și fosete cu material
fotopolimerizabil (tratament profilactic pentru
prevenirea cariilor dentare): de două ori pe an;
• Reducere** de 30% pentru Albire Laser;
• Reducere** de 20% la toate serviciile disponibile în
clinică.
* Reducerile nu sunt valabile pentru materialele
utilizate în următoarele specialităţi: ortodonţie,
chirurgie, protetică.
** Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în clinica
Imperial Dent în baza asigurării dumneavoastră de
sănătate.

http://www.imperialdent.ro

http://www.kinetobebe.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.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• Reducere de 10% din valoarea serviciilor
individuale;
• Reducere de 5% din valoarea pachetelor de
tratament.

https://www.kinetoproactiv.ro

JUST SMILE
Echipa medicală atent selectată de la clinica JUST SMILE pune confortul pacienţilor pe primul plan și oferă servicii
stomatologice complete cu ajutorul dotărilor de ultimă generaţie.
Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate la Allianz-Țiriac:
PACHET BENEFICII ASIGURATE

BENEFICII

SERVICII STOMATOLOGIE GENERALĂ
Consultație stomatologie generală completă
Apreciere status dentar
Plan de tratament

1/an

PROFILAXIE DENTARĂ
Ședință completă de profilaxie (include: detartraj ultrasunete,
periaj profesional, fluorizare, instructaj periaj corect)

10% reducere

CHIRURGIE ORO-MAXILO-FACIALĂ
Extracție simplă (dinte monoradicular, pluriradicular, dinți temporari, dinți parodontici mobili).

10% reducere

*Sunt exceptați dinții incluși, molarii de minte sau dinții pentru extracția cărora este necesară prezența medicului chirurg BMF.

IMPLANTOLOGIE DENTARĂ
Implant dentar
Sinus lifting, Membrană, Adiție BIO OS
PROTETICĂ DENTARĂ
Coroană ceramică fizionomică pe suport aliaj Crom-Nichel
ORTODONȚIE
Consultații și tratamente
ENDODONȚIE
Tratament/Retratament endodontic complet dinte monoradicular/ pluriradicular
ESTETICĂ DENTARĂ
Tratament de albire profesională în cabinet
Tratament de albire profesională la domiciliu
SEDARE
Anestezie locală

10% reducere
10% reducere
10% reducere
10% reducere
10% reducere
Gratuit pentru
1 extracție simplă

Beneficiile de mai sus sunt valabile în baza asigurării de sănătate, atât în București cât și în Timișoara.
Clinicile partenere sunt :
JUDEŢ

ORAȘ

NUME CLINICĂ

SERVICII CONTRACTATE

TELEFON

București
Timiș

București
Timișoara

JUST SMILE Dental Clinic
JUST SMILE Dental Clinic

STOMATOLOGIE
STOMATOLOGIE

021.9251
021.9251

Programarea pentru serviciile stomatologice se poate face exclusiv la numărul de Call-Center Just Smile Dental
Network 021.9251, serviciu disponibil de luni-vineri, în intervalul 09:00-20:00.
*** Lista de beneficii va rămâne cea existentă pe site.

http://www.justsmile.ro

KIDS DENTAL - TIMIȘOARA
Adresa: str. Ardealului 79, Timișoara, telefon: 0356 448 671
Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate la Allianz-Țiriac:

PACHET BENEFICII ASIGURATE
Consultație
Periaj profesional și instructaj
Aparat ortodontic mobil
Sigilări dinți temporari și definitivi
Obturații colorate
Obturații fizionomice compozit

BENEFICII
gratuit/nelimitat
gratuit 1/an, următoarele 10% reducere
reducere 15%
gratuit 2/an, următoarele 10 % reducere
reducere 15%
gratuit 2/an, următoarele 10% reducere

Tratament cu Biodentine

reducere 10%

Extracție dinte temporar

gratuit 2/an, următoarele 10% reducere

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

reducere 15%

Anestezie fără ac

reducere 10%

Anestezie prin adormire – sedare și antibioterapie i.v.asistată de medic specialist A.T.I

reducere 10%

Inhalosedare cu protoxid de azot Funny Gas

reducere 10%

Anestezie simplă pentru extracție (la recomandarea
medicului curant)
Radiografie retroalveolara (cu condiția ca tramentele pentru
care este necesară radiografia să fie efectuate în aceeași
clinică); doar la recomandarea medicului curant

http://www.kidsdental.ro

gratuit/nelimitat

reducere 10%

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
generație, 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 clienții Allianz-Țiriac contra
cost.

LEGEND OPTIC
BRAȘOV, BUCUREȘTI

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:
• Consultații optimetrice gratuite;
• 20% reducere la orice produs achiziționat
(lentile/rame)

http://www.legendoptic.ro/

KRAUSS KLINIK
Krauss Klinik este o clinică de stomatologie și
implantologie din Brașov.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• Consultaţie medicală de specialitate (evaluare,
diagnostic funcţional): o dată pe an;
• Detartraj profesional: o dată pe an;
• Periaj profesional: o dată pe an;
• Tratamentul unei urgenţe medicale: drenaj
endodontic, incizie abces dentar, pansament
calmant, cimentare provizorie, extracţie dinte
paradontotic sau temporar: o dată pe an;
• Sigilare șanţuri 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 - TIMIȘOARA
Cu o experienţă 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 afecţiunile musculo-scheletale.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• Reducere de 20% la serviciile medicale oferite de
KYNESYS și accesate de asiguraţii Allianz-Ţiriac
contra cost.
* Reducerile nu se cumulează.

http://www.kynesys.ro

MONDENT
Clinica stomatologică Mondodent din Cluj-Napoca
oferă servicii complete de implantologie, estetică
dentară, protetică pe dinți și implanturi, endodonție,
pedodonție, radiologie digitală.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• 15% reducere la tratamentele de chirurgie orală;
• 10% reducere la implantologie-implantul
propriu-zis (exclusiv lucrările pe implant);
• 10% reducere la ortodonţie;
• 5% reducere la endodonţie;
• 5% reducere la protetică, inclusiv protetică pe
implante;
• Gratuit 1 detartraj/an;
• Consultaţie gratuită, inclusiv consult de
specialitate: chirurgie, implantologie, ortodonție,
estetică dentară, pedodonţie;
• 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 de clinică și sunt valabile în baza
asigurării dumneavoastră de sănătate.

http://www.mondent.ro

MIGALI DENTAL CLINIC

OFFICE DENT

Migali Dental Clinic din Iași a fost înființată din dorința
de a introduce pe piața 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 de asigurări de sănătate de
la Allianz- Țiriac:
• Consultații 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 substanță de albire sau cu Aquacut
quattro);
• 10% reducere la restul serviciilor stomatologice
oferite de Clinică.
*Aceste beneficii nu sunt supuse altor reduceri sau
gratuități.

Oﬃce Dent este o clinică stomatologică în Ploiești care
oferă servicii medicale de cea mai bună calitate.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• Consultaţii medicale la toate specialităţile
stomatologice: nelimitat;
• Detartraj profesional: o dată pe an;
• Periaj profesional: o dată pe an;
• Sigilare șanţuri și fosete cu material
fotopolimerizabil (tratament profilactic pentru
prevenirea cariilor dentare) - de două ori pe an;
• Reducere* de 10% la toate serviciile disponibile în
Clinica Oﬃce Dent.
* Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în clinica
Oﬃce Dent în baza asigurării dumneavoastră
de sănătate.

http://www.migali.ro

http://www.oﬃcedent.ro

PAȘC DENTAL

RODIANA SALGADA

Echipa de stomatologi Pașc Dental din Cluj vă stă la
dispoziţie ori de câte ori aveţi nevoie de servicii
stomatologice. Echipa de medici stomatologi vă oferă
o gamă completă de servicii de prevenţie și tratament
într-un mediu confortabil.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• Consultaţie inițială (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 (obturații,
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 ortodonție (aparate dentare).
Reducerile sunt valabile în baza asigurării
dumneavoastră de sănătate.

Clinica Spa Rodiana Salgada vă așteaptă pe Str.
Nicolae Bălcescu nr. 20,
Slatina, județul 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 clienții
Allianz-Țiriac contra cost.

SALA DIAGNOSTIC – CAREI,
JUDEȚ SATU-MARE
Sala Diagnostic este partener de stomatologie ce are
un punct de lucru: Strada Mihai Viteazu nr. 10-6, Carei,
județ 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

http://www.pascdental.ro

SMILE DENT
RK-MED
Centrul Medical de Recuperare RK-MED este un centru
privat care oferă consultaţii şi tratamente de
specialitate în afecțiunile osteo-articulare şi
reumatismale acute şi cronice.
Facilități acordate clienților de asigurări de sănătate de
la A llianz-Țiriac:
• 10% discount la serviciile medicale disponibile în
Centrul Medical de Recuperare RK-MED şi accesate
de clienţii Allianz-Țiriac contra cost.

http://www.rk-med.ro

Clinica SMILE DENT din Bacău este aliniată
standardelor internaționale și oferă servicii precum:
implantologie, piezochirurgie, extracții fără clește,
radiochirurgie, ortodonție, albire cu plasmă,
endodonție, radiologie computerizată, radiologie
dentară digitală, chirurgie, parodontologie,
stomatologie pentru copii. Programările se pot face la
numerele: 0234 544 572 sau 0757 777 879.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• Consultație de specialitate (inclusiv plan de
tratament și evaluare costuri) - gratuit, o dată pe an;
• Fotodocumentație (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;
• Obturații Cls I - 20% reducere;
• Endodonție (tratament, retratare dinte
monoradicular/ pluriradicular) - 5% reducere.

SOCRATES CLINIC

UZINA DE ZÂMBETE

Socrates Clinic din Timișoara oferă programe de
fizioterapie și recuperare medicală alături de o echipă
tânără de fiziokinetoterapeuţi.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• 20% reducere* la costurile serviciilor medicale
oferite de Socrates Clinic și accesate de asiguraţii
Allianz-Ţiriac contra cost.
* Reducerile sunt valabile în baza asigurării
dumneavoastră de sănătate.

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.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• 10% reducere* la serviciile stomatologice (fără
implanturi și chirurgie)
• 10% reducere* la tratamentele ortodontice
• 15% reducere* tratamente pedodonţie (copii)
• Periaj - detartraj o dată/an - gratuit
*Reducerile nu se cumulează și sunt valabile în clinica
Uzina de Zâmbete în baza asigurării de sănătate.

STOMPROCED

http://www.uzinadezambete.ro

Clinica Stomproced din București oferă de 25 de ani
servicii complete de medicină dentară efectuate la
standarde europene, în condiţii de eficienţă și confort
maxim.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• Gratuit - Consultaţie 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. Facilităţi acordate clienţilor de
asigurări de sănătate de la Allianz-Ţiriac:
• Consultaţii medicale gratuite o dată pe an;
• Sigilare şanţuri 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

VELVET DENTAL
Clinica Velvet Dental operează în prezent prin
intermediul centrului de stomatologie Velvet Dental
Primăverii, București.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Ţiriac:
• Consultație 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 șanțuri 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 adiție os,
membrană, bont protetic și Emdogain.

http://www.velvetdental.ro

VITAL DENT
Echipa Vital Dent este formată din medici tineri,
talentaţi, având specializări și competenţe care
acoperă marea majoritate a afecţiunilor dentare.
Clinica stomatologică Vital Dent este situată în
Suceava.
Facilităţi acordate clienţilor de asigurări de sănătate de
la Allianz-Țiriac:
• Consultaţii medicale (evaluări, diagnostic
funcţional): două/an;
• Sigilare șanţuri 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
reţeaua Vital Dent, în baza asigurării dumneavoastră
de sănătate.

www.romedic.ro/vitaldent

CLINICA ZETTA – BUCUREȘTI
Clinica Zetta este un centru de excelență 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
clienții Allianz-Țiriac contra cost.

https://clinicazetta.ro/

