Voucher medicamente pe suport hârtie: elemente de
securitate
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1. Perioada de valabilitate
2. Valoarea voucherului pentru medicamente
3. Cadru rezervat informaţiilor pentru beneficiar ( nume prenume,CNP)
4. Seria
5. Cod de bare
6. Melanj de fibre în interiorul hârtiei ce apar diferit în funcție de tipul de
lumină la care sunt expuse
7. Microperforații de siguranță ușor de verificat la lumină
8. Hologramă bimetal ( din cupru și aluminiu), cu reflexii variabile ale cărei
caracteristici sunt foarte greu de reprodus
9. Informații referitoare la utilizarea voucherelui, așa cum sunt menționate și
în regulamentul programului
10. Spațiu destinat înscrierii denumirii și ștampilei comerciantului declarat
eligibil, afiliat la rețeaua de parteneri comerciali care acceptă voucherele
medicamente
11. Spațiu destinat menționării datei la care au fost achitate produsele pentru
care poate fi utilizat voucherul.
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Voucher proceduri medicale pe suport hârtie: elemente
de securitate
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1. Perioada de valabilitate
2. Valoarea voucherului pentru proceduri medicale
3. Cadru rezervat informaţiilor pentru beneficiar ( nume prenume,CNP)
4. Seria
5. Cod de bare
6. Melanj de fibre în interiorul hârtiei ce apar diferit în funcție de tipul de
lumină la care sunt expuse
7. Microperforații de siguranță ușor de verificat la lumină
8. Hologramă bimetal ( din cupru și aluminiu), cu reflexii variabile ale cărei
caracteristici sunt foarte greu de reprodus
9. Informații referitoare la utilizarea voucherelui, așa cum sunt menționate și
în regulamentul programului
10. Spațiu destinat înscrierii denumirii și ștampilei comerciantului declarat
eligibil, afiliat la rețeaua de parteneri comerciali care acceptă voucherele
proceduri medicale
11. Spațiu destinat menționării datei la care au fost achitate serviciile pentru
care poate fi utilizat voucherul.
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