LINIA DE CROAZIERA MSC CRUISES DORESTE SA MULTUMEASCA TUTUROR CADRELOR MEDICALE DIN PRIMA LINIE
DIN TOATA LUMEA, CARE AU AJUTAT IN LUPTA NEINCETATA CU PANDEMIA SI LE OFERA UN DISCOUNT DE PANA
LA 50% DIN TARIFUL CROAZIEREI!
Rezerva o croaziera MSC Cruises in perioada 03 septembrie 2020 - 30 aprilie 2021, cu plecare 01 noiembrie - 31
decembrie 2021, si beneficiezi de un discount de pana la 50% din tariful croazierei!
Tipuri de discount:
 50% - HEAL50, se aplica croazierelor cu plecare in perioada noiembrie - martie 2021, inclusiv
 30% - HEAL30, se aplica croazierelor cu plecare in perioada aprilie - mai 2021, inclusiv
 10% - HEAL10, se aplica croazierelor cu plecare in perioada iunie - decembrie 2021, inclusiv
In momentul rezervarii, discount-ul poate varia in functie de disponibilitate.
Promotia este valabila doar pentru:
- cadrele din prima linie si birouri;
- medici;
- asistenti/asistente;
- farmacisti;
- cei care lucreaza in laboratoare.
Termeni si conditii promotie:
- promotia se aplica doar pentru rezervarile noi, efectuate in perioada 03 septembrie 2020 - 30 aprilie 2021, oferta
nu este retroactiva;
- promotia se aplica pentru toate croazierele MSC Cruises cu plecare pana in 31 decembrie 2021 (exceptie fac
croazierele in jurul lumii) si este valabila in limita disponibilitatilor la momentul rezervarii;
- discountul se aplica la tariful croazierei (fara taxe portuare);
- promotia se aplica tuturor pietelor;
- reducerea este pe cabina si poate fi combinata cu discount-ul MSC Club. Reducerea nu poate fi combinata cu
promotiile din brosura sau pentru tarifele de grup;
- discount-ul se aplica si pentru detinatorii de voucher Covid, doar in cazul in care noua rezervarea s-a facut in
perioada 03 septembrie 2020 - 30 aprilie 2021. Pentru rezervarile efectuate anterior, promotia nu se aplica.
- in rezervare trebuie sa existe obligatoriu persoane care muncesc in domeniul sanatatii, altfel, discount-ul nu
poate fi aplicat (exemplu: fiul unui medic nu primeste acest discount, daca medicul nu calatoreste impreuna cu el).
- daca sunt rezervate doua sau mai multe cabine, discount-ul se aplica doar pentru cabina in care calatoreste
persoana care lucreaza in domeniul sanatatii;
- aceeasi persoana care munceste in domeniul sanatatii, poate rezerva mai multe croaziere, insa el/ea trebuie sa
calatoreasca in fiecare dintre aceste croaziere;
- in momentul rezervarii, trebuie trimisa o dovada, care sa ateste faptul ca lucrati in domeniul sanatatii copie dupa
legitimatie, certificat sau orice alt document oficial de identificare a profesiei. Dovada, in original, trebuie
sa o aveti la dumneavoastra. si in momentul imbarcarii!
- in cazul cabinelor in regim single, se aplica suplimentul de single, standard.

ELIGIBILI pentru promotie



Toti medicii / asistentii medicali / angajatii din prima linie si din spatele biroului angajati in
unitati spitalicesti (de exemplu, spital / clinici / centre Covid-19), care au fost afectati direct sau
indirect de urgenta Covid-19



Alte locuri de munca legate de serviciile spitalului (de exemplu, personalul serviciului de
curatenie) doar daca sunt angajati direct de spitale, nu de companii private



Medicii de familie



Farmacistii care presteaza servicii in timpul pandemiei



Medici privati si personalitati medicale care nu sunt angajati in unitatile spitalelor DOAR DACA
specializarea lor este direct legata de COVID-19 (de exemplu, medici specializati in
pneumologie, virologi)



Voluntarii din domeniul sanatatii (ambulanta, servicii sociale) care si-au oferit sprijinul in timpul
urgentei Covid-19



Medicii pensionari care au fost chemati inapoi la serviciu pentru a oferi sprijin in timpul
pandemiei



Angajatii Laboratoarelor de Cercetare DOAR DACA efectueaza in mod specific testele COVID-19

Este obligatoriu sa furnizati o certificare care se poate dovedi eligibila pentru promotie, inainte de a
aplica orice reducere. Verificarile vor fi efectuate de MSC.
NU SUNT ELIGIBILI pentru promotie


Medici privati / personalul medical care nu sunt angajati in institutiile spitalelor si a caror
specializare nu are legatura directa cu Covid-19 (de exemplu, stomatologie, ortopedie,
dermatologie etc.)



Orice alte locuri de munca legate de activitatile spitalului, dar angajate de companii private (cum
ar fi o companie privata de servicii de curatenie sau furnizori externi)



Personal medical pensionat



Cercetatori care lucreaza in laboratoare ce efectueaza examinari medicale generale

