DISCOUNTURI LA PARTNERI
Reducerile va sunt oferite prin prezentarea cardului de sanatate BRD MedCare.
Clientii beneficiaza de reduceri in reteaua farmaciilor Medlife: Pharmalife
Med! Abonatii Medlife beneficiaza de un discount de 5% pentru produse
cumparate din farmaciile noastre pe baza prezentarii cardului de sanatate
BRD MedCare, iar clientii care primesc de la medicii Medlife retete de
medicamente beneficiaza de o reducere de 7% in oricare dintre farmaciile
PharmaLife Med (cele 2 discounturi nu se cumuleaza). (exceptie:
medicamentele cu pret impus)
MINDCARE ofera servicii de psihiatrie si psihoterapie tuturor categoriilor
de varsta - adulti, copii si adolescenti - atat individual, cat si in cadrul
grupurilor (psihoterapie de grup, sistemica - de familie, de cuplu) sau sub
forma atelierelor de informare si suport pe diferite teme. Pe baza cardului
de sanatate BRD MedCare beneficiezi de o reducere de 20% la toate
serviciile.
Psihoterapeutii MindCare au formare si certificare
psihoterapie psihanalitica, tranzactionala, NLP, sistemica.
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Centrul este locat intr-o zona centrala din Bucuresti, intre Piata Romana si
Piata Victoriei, langa Hotel Minerva:Str. Henri Coanda nr. 33, et.1,sector 1.
Sony Center este singura rețea de magazine din România dedicată
exclusiv produselor Sony!
Cele mai noi produse premium, tehnologii, dar si oferte Sony, vă așteaptă
in cele trei magazine situate in Mall Promenada - Bucuresti, Mall Băneasa
- București - Ploiești și în Polus Mall din Cluj cat si online pe
www.premiumbrand.ro.
Sony Center vă oferă un discount de 5%* pe baza cardului de sanatate
BRD MedCare.
*Oferta nu este valabila pentru telefoane mobile, tablete, PlayStation și nu
se cumulează cu alte oferte. Discountul de 5% este valabil pentru
accesoriile acestor categorii de produse
http://www.premiumbrand.ro/
Centru wellness localizat in Nordul Bucurestiului ofera servicii si facilitati
pentru toti membri unei familii, de la educatie acvatica pentru copii –
concept Baby Spa, loc de joaca si activitati sportive si interactive pentru
acestia, pana la facilitati sportive pentru adulti Cybex Gym, zone lounge si
restaurant.
Va oferim programe de fitness si fitness-cardio, clase de aerobic, indoor
Cycling, zona SPA si plaja artficiala cu sezlonguri.
Posesorii de card de sanatate BRD MedCare beneficiaza de 10% discount
la serviciile Baby Spa si Cybex Gym.
www.aviatieicenter.ro
Splash Academy este cel mai modern complex de educaţie acvatică
pentru copii, o facilitate proiectată şi realizată la cele mai înalte standarde
existente în domeniu, beneficiind de cel mai avansat şi nechimizat sistem
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de tratare al apei si cel mai înalt grad de bio
bio-securitate.
Filozofia Splash se bazează pe un concept complex de siguranţa
siguran ce
elimina o data pentru totdeauna problema clorului din apa, asigurand
protectia si ssănătatea pielii copiilor. Cursurile de inot sunt destinate
d
copiilor
cu nivel de incepatori sau mediu.
Detinatorii de card de sanatate BRD MedCare beneficiaza de o sedinta
gratuita si de o reducere de 15% la serviciile complexului.
www.splash
www.splash-academy.ro
O echipa de beauty numai pentru tine !
Hello Body este oaza ta de relaxare si rasfat, de care te poti bucura
oricand doresti sa petreci cateva clipe numai pentru tine. Salonul se afla in
zona Tineretului si ofera o gama completa de servicii de beauty pentru
femeia moderna care isi doreste sa se simta bine in propriul corp. Hello
Body va ofera o reducere de 10% pe baza cardului de sanatate BRD
MedCare.
www.hellobody.ro
Hotelul de 4 stele 'angelo Airporthotel Buchar
Bucharest
est va asteapta intr-o
intr
ambianta placuta si va ofera reduceri de 10% la serviciile de cazare si la
consumatiile din restaurant pe baza prezentarii cardului de sanatate BRD
MedCare. Hotelul de 4 stele 'angelo Airporthotel Bucharest este situat
în imediata ap
apropiere a Aeroportului Internaţional
ional Henri Coandă.
Coand
www.angelo
www.angelo-bucharest.com
Echipa salonului Gaal HairPlay este o echipa tanara, talentata, creativa
care ofera servicii de infrumusetare la cele mai inalte standarde, intr-un
intr
mediu elegant si primitor. Serviciile salonului Gaal HairPlay va vor reda
starea de buna dispozitie si va vor accentua frumusetea. Specialistii nostri
va stau la dispozitie cu raspunsuri la toate solicitarile dumneavoastra
dumneavoastr si va
ofera solutii personalizate.Pe baza cardului de sanatate BRD MedCare
beneficiati de o reducere de 10% pentru serviciile solicitate.
http://www.gaalhairplay.ro
Top Kids va propune un concept nou si complex pentru
tru copii intre 5-17
5
ani. Va propunem o varietate de cursuri din care amintim: limbi
straine,matematica, pictura, teatru si regie,dansuri,ateliere before and
after school, servici
serviciul de Over Night – Baby Sitting.
Telul Centrului no
nostru
stru este de a da posibilitatea copiiilor dvs sa se dezvolte
armonios in toate domeniile educative si recreative, evoluand astfel in ritm
alert si cu placere.
Pe baza cardului de sanatate BRD MedCare beneficiati de o reducere de
20%.
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Situat in cadrul Hotelurilor Ramada Plaza si Ramada Parc, Vitality
Wellness Club reprezint
reprezintă o oază de linişte şii relaxare in agitaţia
agita capitalei.
Cu o impresionant
impresionantă zonă de SPA: piscină interioară
ă semi-olimpică,
semi
saună
uscată
uscată, hammam, frigidarium, zonă de fitness de peste
este 700 m2 incluzand
zona de greut
greutăţii libere, zona de echipamente cardio, studio de aerobic &
spinning, piscin
piscină exterioară şii Jacuzzi pentru orice anotimp, Vitality
Wellness Club te a
aşteaptă pentru a-ţii oferi una dintre cele mai relaxante
experien
experienţe.
Vitality
lity Wellness Club ofera o reducere de 10% la toate abonamentele pe
baza prezentarii cardului de sanatate BRD MedCare.
www.vitalitywellnessclub.ro
Danco Pro Communication
Agentia de turism Danco Pro ofera urmatoarele facilitati pentru asigurati in
cazul achizitionarii de servicii turistice (bilete de avion intern/ extern, cazari
in Romania sau orice alta tara, excursii, circuite, organizare seminarii,
team buildinguri, congrese, conferinte, rent a car
car,, asigurari medicale):
discount intre 2
2-10
10 % pentru servicii turistice, in functie de tipul de serviciu
solicitat si destinatie
acordarea de free upgrade de la camere standard la camere superioare/
superioare
apartamente, in functie de disponibilitatile existente in momentul efectuarii
rezervarilor
posibilitatea achitarii serviciilor turistice in rate , pana la 5 zile inainte de
plecare
nu se vor percepe penalizari in caz de anulare pentru turism intern, daca
acestea se vor efectua chia
chiar si in ziua check-in-lui
rapiditate in transmiterea raspunsurilor si asistenta turistica 24/24 h.
www.dancopro.ro
DHL Express ofera 10% reducere la toate serviciile de curierat express
asiguratilor BRD MedCare si posesorilor de card de fidelitate Medlife.
Oferta este valabila pentru expedierile cu plata in numerar dar si pentru
platile prin card bancar, daca expedieri
expedierile
le sunt efectuate din sediile DHL.
Reducerea se acorda la prezentarea cardului MedLife si nu se cumuleaza
cu alte promotii DHL in derulare.
Chic
Chicco ofera reduceri de 10% in toate magazinele sale asiguratilor BRD
MedCare
MedCare. Reducerea este acordata la prezentarea cardului de sanatate
BRD MedCare si nu se cumuleaza cu alte reduceri/ promotii oferite de
Chicco.
Agentia de turism Paralela45 ofera posesorilor de card de sanatate BRD
MedCare reduceri la serviciile oferite, dupa cum urmeaza:
Tip Produ
Produs

Discount acordat

Sejur cu cazare la Hoteluri 2*

2%

Sejur cu cazare la Hoteluri 3*

3%

Sejur cu cazare la Hoteluri 4*

4%

Sejur cu cazare la Hoteluri 5*

5%
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Sejururi curse charter

4%

Circuite

4%

*Aceste discounturi nu se cumuleaza cu alte oferte speciale si / sau
reduceri de sezon.
Del Mar Medical Spa ofera reduceri substantiale pentru detinatorii de card
de sanatate BRD MedCare, in functie de tipul pachetului de asigurare:
asigurare
Esential

15%

Confort

20%

Premium

25%

Posesorii cardului de abonat sau ai cardului de fidelitate MedLife
beneficiaza de o reducere de 15% la tratamente corporale/ masaje in
centrul de Sanatate FitClub din cadrul Sheraton Bucharest Hotel,
Hotel
precum si de rate preferentiale la evenimentele (atat evenimente
corporate, cat si private) organizate in cadrul hotelului.
Restaurantul Avalon (bucatarie internationala cu specific fusionfusion
avangardist) din cadrul Sheraton Bucharest Hotel ofera o reducere de
10% posesorilor de card de sanatate BRD MedCare.
Restaurantul Benihana
Benihana,, cu specific japonez, ofera o reducere de
10% posesorilor de card de sanatate BRD MedCare. Restaurantul se afla
in cadrul Sheraton Bucharest Hotel.
Centro Pastry Shop va ofera o selectie deosebita de torturi, prajituri fine si
produse de patiserie cu ingrediente de cea mai buna calitate.
Pentru posesorii de card de sanatate BRD MedCare, Centro Pastry ofera
un discount de 10% pentru torturi
torturi.
IDM Club Wellness
Wellness-Fitness
Fitness este un club modern si spatios care va
v ofera o
gama completa de servicii de întretinere si petrecere a timpului liber.
Asiguratii BRD MedCare beneficiaza de 25% reducere pentru inscrierea
individuala. Reducerea este acordata la prezentarea cardului de sanatate
BRD MedCare si nu se cumuleaza cu alte reduceri/promotii.
In calitate de membru senior IDM Club beneficiati de reduceri de pana la
33% in zona de jocuri (bowling, biliard, tenis de masa, snooker, darts) si
de posibilitatea de a face rezervari.
Pe baza cardulu
cardului de sanatate BRD MedCare beneficiati de o reducere de
5% aplicabila la oferta generala Mareea, cu exceptia ofertelor speciale,
last minute, early booking. De asemenea, fac exceptie ofertele pentru
statiuni balneoclimaterice din Romania.
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MAREEA se pozitioneaza in prezent ca fiind unul dintre principalii
touroperatori la nivel national si prin intermediul acesteia puteti opta
pentru vacante la munte, in statiuni balneare, in pensiuni agroturistice,
litoralul romanesc al Marii Negre dar si o larga va
varietate
rietate de destinatii
externe.
www.mareea.ro
Magazinele MioBio situate in Jules Michelet nr. 9 si str. Paris nr. 9 ofera
o reducere de 10% pe baza prezentarii cardului de sanatate BRD
MedCare
MedCare. MioBio este un boutique chic pe ale carui rafturi se regasesc
colectiile de cosmetice organice realizate in tari cu traditie indelungata in
industria bio precum Germania, Austria si Franta, sau fabricate manual in
Romania. Toate gamele au la baza extracte naturale din plante, uleiuri fine
si ape florale dintre cele mai diverse si includ produse care acopera o
ingrijire completa.
Orhideea Health & Spa s-a
a nascut din pasiunea pentru starea de bine, ca
stil de viata. Abordam sanatatea profilactic si holistic, oferind servicii
profesionale de ingrijire si relaxare, incuzand si misca
miscarea,
rea, nutritia si odihna
activa. Intr
Intr-un spatiu generos si elegant amenajat, de peste 3.000 mp, veti
regasi o paleta completa de fac
facilitati
ilitati health, wellness & spa: piscine,
jacuzzi, sauna finlandeza, sauna cu infraro
infrarosii,
sii, hamam, baie si dus Kneipp,
dus tropical, dus scotian, tepidarium, salina, arii relaxare, sali de fitness si
aerobic. Va stau la dispozitie un meniu bogat de masaje, terapii corporale
si tratamente dermatocosmetice
dermatocosmetice,, activitati de grup ca aerobic, aquagym,
spinning, precum si individuale - personal training,, cursuri de inot pentru
adulti si copii, kkinetoterapie.
Orhideea Health&Spa ofera un discount de 10% pentru toate serviciile
oferite pe baza prezentarii cardului de sanatate BRD MedCare. Discountul
oferit nu se cumuleaza cu a
alte
lte oferte promotionale oferite de Orhideea
Health&Spa.
www.orhideeaspa.ro
Atelierul cu de Toate
®

Atelierul cu de toate reprezinta o platforma care integreaza programe de
dezvoltare personala, asigurand un fundament solid pentru cresterea
armonioasa si formarea echilibrata a copiilor.
Atelierele pentru prescolari si scolarii mici le ofera acestora posibilitatea
ca, prin joaca, sa exploreze si sa simta, sa invete, sa isi descopere si sa
isi puna in valoare potentialul.
Posesorii de card de sanatate BRD MedCare beneficiaza de un discount
de 7% pentru programele oferite de Atelierul cu de Toate.
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SkyKarting
Kartodromul SkyKarting gazduieste un incredibil circuit indoor de karting
suprapus, realizat la standarde inalte de calitate, profesionalism si
siguranta. Kartodromul are toate facilitatile unei activitati de karting
realizate in specificul unei atmosfere de Formula1.
Posesorii de card de sanatate BRD MedCare beneficiaza de o reducere
de 5% pentru urmatoarele servicii:
Cursa individuala 10’, Cursa Grand Prix15’, Cursa Grand Prix 25’ si Cursa
Bipost. Pentru a beneficia de discount abonatii MedLife trebuie sa se
inscrie la SkyKarting folosind un nickname care sa se incheie cu 3A si sa
prezinte la receptie un card de abonat MedLife si buletinul.
Acest discount nu se cumuleaza cu alte oferte speciale. Taxa anuala este
de 10 ron si nu beneficiaza de discount.
Restaurantul La Parc din cadrul hotelului Ramada Bucharest Parc,
va oferă o combinatie perfectă intre bucătăria româneasca şi cea
internaţionala, o atmosfera traditionala cu elemente moderne şi spectacole
live. Pe baza cardului de sanatate BRD MedCare veti primi o reducere de
10% la nota de plata.
* Reducerea nu se cumuleaza cu alte oferte speciale
Hotelul Ramada Bucharest Parc ofera 267 de camere cu un design
modern echipate cu sistem de climatizare individual, conexiune prin
satelit, televizoare LCD cu sistem Video-on-demand, acces la internet
wireless, filtru de cafea cu accesorii, minibar, seif, uscator de par - acestea
fiind doar cateva dintre facilitatile oferite. Pe baza cardului de sanatate
BRD MedCare veti primi o reducere de 10% la cazare si o reducere de 5%
la evenimentele festive organizate in cadrul hotelului.
*Reducerea se acorda si in cadrul restaurantelor si barurilor din incinta si
nu se cumuleaza cu alte oferte speciale.
Hotelul Ramada Plaza Bucharest este locul unde confortul si estetica se
intalnesc.. Cele 300 de camere au un decor rafinat, cu elemente moderne
subliniate de imagini digitale, care dau spaţiului o notă particulară. Pe
baza cardului de sanatate BRD MedCare veti primi o reducere de 10% la
cazare si o reducere de 5% la evenimentele festive organizate in cadrul
hotelului.
* Reducerea se acorda si in cadrul restaurantelor si barurilor din incinta si
nu se cumuleaza cu alte oferte speciale
Optiplaza este un brand care reuneste sub acelasi acoperis moda si
optica medicala. Se defineste prin: o multitudine de branduri, servicii
oftalmologice si preturi competitive. Clientii Medlife primesc o reducere de
10% la achizitiile din magazinele Optiplaza pe baza cardului de sanatate
BRD MedCare.
Magazinele Plusoptic ofera solutii de cea mai buna calitate la cel mai
bun pret din domeniul opticii medicale. Asiguratii BRD MedCare primesc o
reducere de 10% pe baza cardului de sanatate BRD MedCare.
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Athenee Palace Hilton promovează conceptul “O
O minte sănătoasă
să
într-un
corp să
sănătos” (Mens sana in corpore sano). Aici veţi
ţ găsi
ăsi un impresionant
şi select Centru de Sănăntate amenajat special să ofere momente
relaxante într
într-un mediu excepţional. Bucuraţi-vă
ă de piscina, Jacuzzi,
saună
saună, baie de aburi şi echipamente pentru fitness.
Pe baza cardului sanatate BRD MedCare obtineti o reducere de 20% la
serviciile mentionate.
Hotel Siqua 4* se afla situat in centrul orasului Bucuresti , la cateva
minute distanta de mers pe jos de Palatul Parlamentului, intr-o
intr locatie
excelenta si aproape de mari atractii ale orasului. Pentru toti asiguratii
BRD MedCare, Hotel Siqua ofera pentru cazare si servicii de restaurant
rest
(comenzi “a la carte
carte“, petreceri private , aniversari ) o reducere de 10%
10 si
pentru organizarea evenimentelor festive (nunta, cununie, botez) o
reducere de 5%
5%.. Aceste reduceri nu se vor cumula cu alte oferte
promotionale aflate in desfasurare.
www.hotelsiqua.ro
Situat in Localitatea Sfantu Gheorghe, locul unde Dunarea intalneste
Marea Neagra, Resortul Green Village,, inseamna deopotriva o vacanta
pe litoral dar si o evadare in fascinanta Delta. Posesori de card de
sanatate BRD MedCare beneficieaza de discountt de 20 % la preturile de
lista// rack pentru serviciile de cazare cu mic dejun inclus (in regim bufet)
minim
m stay 3 nopti
nopti/ tip camera DBL si garsoniera, discount 20%
20 la preturile
de lista pentru servicii de resta
restaurant (cu rezervare in prealabil la receptie),
discount de 5 % la ofertele speciale respectand strict perioada de
valabilitate a ofertelor speciale ssi discount 10%
% la preturile de lista de la
Centrul Spa (masaje, acces SPA) de facut o rezervare in prealabil
prealabi la
receptie.
*Reducerea se va acorda pe baza prezentarii cardului de sanatate BRD
MedCare. Reducerile nu se va cumuleaza
za cu alte promotii disponibile.
Preturile sunt exprimate in Lei si includ TVA.
Reţeaua
ţeaua de libr
librării Humanitas, înfiinţată în 1993, a fost prima tentativă
tentativ
privată de a sparge monopolul statului în domeniul difuzării
difuză de carte. Ea
dispune în prezent de 13 libr
librării care comercializează
ă cărţile
că ţ Humanitas şi
ale altor 300 de edituri, audiob
audiobook-uri,
uri, muzica, filme etc. în centre istorice
şi universitare din ţară: trei în Bucureşti (Cişmigiu,
migiu, Kretzulescu, şi Librăria
Humanitas Auchan Titan) și câte una în Alba-Iulia,
Iulia, Braşov,
Braş
Cluj-Napoca,
Galaţ
Galaţi, Iași, Oradea, Piatra Neamţ, Ploieşti,
ti, Râmnicu Vâlcea
Vâl
și Sibiu.
Detinatorii de card de sanatate BRD MedCare beneficiaza de o reducere
de 10% la toate produsele din libr
librăriile
riile Humanitas pe baza prezentarii
cardului in librarii.
www.libhumanitas.ro
*Toate beneficiile mentionate mai sus sunt oferite la prezentarea cardului de sanatate BRD MedCare si
nu se cumuleaza cu alte oferte sau acorduri comerciale.
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