
BENEFICII EXTRABANCARE 

Parteneri Beneficii Pachete 
 
 
 
 
 
 
BRD Asigurari 

de Viata 
 

 

O asigurare cu doua niveluri de acoperire 
(Avantaj Clasic: în caz de spitalizare din 
accident sau Avantaj Plus: în caz 
de spitalizare din accident si imbolnavire, in 
functie de pachetul ales) oferita în 
parteneriat cu BRD Asigurari de Viata SA, 
exclusiv în cadrul pachetelor de produse si 
servicii ce ofera urmatoarele indemnizatii: 
• indemnizatie de spitalizare (o suma fixa 

pe zi de spitalizare) 
• indemnizatie pentru interventii 

chirurgicale (o suma fixa calculata în functie 
de tipul de interventie) 
• indemnizatie pentru anestezie generala 

(suma fixa) 
In plus, asigurarea ta este valabila pe 

întreg teritoriul României! 

Clasic 
(Nivel de acoperire - 
Avantaj Clasic: spitalizare 
din accident) 
Select 
(Nivel de acoperire - 
Avantaj Clasic: spitalizare 
din accident sau 
Avantaj Plus:  
Spitalizare din accident si 
imbolnavire) 
Premium 
(Nivel de acoperire - 
Avantaj Plus: spitalizare 
din accident si 
imbolnavire) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ana Hotels 
 

 

• 10% reducere la tariful de cazare si alte 
beneficii în exclusivitate, pentru hotelurile 
Sport, Bradul, Poiana, Astoria si Europa. 
• 1 Voucher dus/intors cu Telecabina in 
Poiana Brasov pentru 2 persoane/camera 
rezervata la Hotelurile Sport, Bradul, 
Poiana. 
• 1 Gift Card la Ana Aslan Health SPA in 
valoare de 15 EUR/camera rezervata la 
Hotel Europa 
• 15% reducere la tariful de cazare si alte 
beneficii în exclusivitate, pentru hotelurile 
Sport, Bradul, Poiana, Astoria si Europa. 
• 1 Voucher dus/intors cu Telecabina in 
Poiana Brasov pentru 2 persoane/camera 
rezervata la Hotelurile Sport, Bradul, 
Poiana. 
• 1 Gift Card la Ana Aslan Health SPA in 
valoare de 15 EUR/camera rezervata la 
Hotel Europa 
Accesezi reducerile la receptia hotelului cu 
cardul tau de beneficii extrabancare sau 
online cu ajutorul codului primit la achizitia 
pachetului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Premium 

 



Lounge - the Embassy - 
Hanul cu tei  
Galeriile de Arta si 
Antichitati - Hanul cu tei 

 

 

• Reducere de 15% oferita clientilor 
Lounge-ului the Embassy - Hanul cu Tei 

• Reducere de 20% la produsele 
achizitionate din cadrul Galeriilor de Arta 
si Antichitati - Hanul cu Tei 

Obtii reducerea folosind cardul de beneficii 
extrabancare, primit la deschiderea 
pachetului. 

 
 
 
 
 
Select 
Premium 

 
CELLINI 

 

 

Reducere de 5% oferita clientilor la orice 
produs* achizitionat din magazinele 
CELLINI. 
*exceptie: produsele Swarovski, 
MontBlanc, telefoanele Vertu si verighetele 
Obtii reducerea platind produsele prin 
intermediul cardului tau BRD. 

 
Student 
Clasic 
Select 
Premium 

 
book regional 

 

Reducere de 3% pentru REZERVARI 
HOTELIERE 
Beneficiezi de reducere daca accesezi link-
ul REZERVARI HOTELIERE si iti 
configurezi un cont pentru efectuarea 
rezevarii. 

 
 
Student 
Clasic 
Select 
Premium 

 
Flanco 

 

Reduceri de 4% la produsele cumparate în 
reteaua Flanco. Obtii reduceri la Flanco 
folosind  cardul de beneficii extrabancare, 
primit la deschiderea pachetului. 

 
Student 
Clasic 
Select 
Premium 

 
Pentru obtinerea reducerilor oferite de partenerii BRD, te invitam sa folosesti cardul de beneficii 
extrabancare primit la deschiderea pachetului. 


