Număr contract: _________________ Încheiat la data de ________________

Anexa nr. 2 la CONTRACT
Servicii suplimentare incluse în Pachetele PERFECT și PERFECT+
NOTA: Prezenta Anexa este aplicabilă și produce efecte numai în cazul în care este însușită prin semnătură de ambele
Părți. În caz contrar se consideră ca Părinții nu doresc achiziția serviciilor suplimentare incluse în Pachetele PERFECT și
PERFECT+, obiectul Contractului fiind limitat exclusiv la serviciile incluse în structura Pachetului BASIC sau COMPLEX
(după caz).
I. Părinții au fost informati și înteleg următoarele:
Pachetele PERFECT și PERFECT+, contractate de Părinți la prețurile indicate în Contract, includ următoarele servicii
suplimentare ce vor fi prestate de catre STEM SURE BIO VAULT, prin mijloace proprii sau prin încheierea de contracte cu
terți specializați și autorizați conform reglementărilor aplicabile la nivel național și internațional, pe durata Contractului:
1. asistență la Procedura de Transplant;
2. o testare HLA gratuită a Sângelui Ombilical;
3. stocarea în condiții de criogenie a unui recipient de maxim 2 ml de Sânge Ombilical în vederea izolării viitoare a ADNului din Sângele Ombilical al Copilului.
1. Asistența la Procedura de Transplant
1.1. Asistența la Procedura de Transplant include următoarele servicii ce vor putea fi solicitate și prestate oricând pe durata
Contractului :
a) Teste adiționale premergătoare eliberării Materialului Stocat spre a fi folosit într-o Procedură de Transplant. Testele
adiționale ce vor fi furnizate la cererea expresă a Titularului constau în Flowcytometrie și CFU-GM (determinare unități
formatoare de colonii pentru granulocite și monocite), analize menite să confirme viabilitatea Materialului Stocat după
decriogenare. Aceste teste vor fi efectuate la solicitarea expresă a Titularului, o singură data, la eliberarea Materialului
Stocat spre a fi folosit într-o Procedură de Transplant.
b) Asistența oferită Titularului în relația acestuia cu Unitatea Medicală aleasă în vederea efectuării Procedurii de Transplant.
Asistența va fi oferită, la solicitarea expresă a Titularului, în avans față de momentul transplantului și a livrării efective a
Materialului Stocat, în relație cu maxim trei Unități Medicale alese de acesta din urma și va consta în servicii de consiliere
juridică, consiliere financiară, consiliere medicală din partea unui specialist internațional.
c) Expedierea, pe cheltuiala STEM SURE BIO VAULT, către Unitatea Medicală (centrul de transplant) aleasă de către
Titular (Client), în avans față de momentul transplantului și a livrarii efective a Materialului Stocat, a unui set conținând
recipientele de stocare goale (fără Material Stocat), astfel încât Unitatea Medicală să poata pregăti cu acuratețe Procedura
de Transplant. Acest serviciu va fi prestat o singura dată, la solicitarea expresă a Titularului (Clientului) și a Unității de
Transplant care dorește să primească setul de recipiente.
2. O testare HLA a Materialului Stocat
2.1. Efectuarea testării HLA (Human Leukocyte Antigen) cu privire la Materialul Stocat este necesară, mai ales în situația
în care beneficiarul Procedurii de Transplant este alta persoana decât Copilul. Testarea HLA determină compatibilitatea
donator-primitor în cazul unui transplant și constă în determinarea sistemului antigenic leucocitar uman.
2.2. În pachetele PERFECT și PERFECT+ este inclusă o singură testare HLA a Materialului Stocat, efectuată la solicitarea
expresă a Titularului, în situația în care Materialul Stocat urmează a fi folosit într-o Procedură de Transplant. Testări HLA
suplimentare se vor efectua doar cu perceperea tarifului aplicabil acestor analize la momentul solicitării Clientului, în baza
unor contracte distincte.
2.3. Efectuarea testării HLA a Materialului Stocat se va face oricând pe durata Contractului, urmare a primirii și în baza
următoarelor documente obligatorii: (i) solicitarea Titularului pentru efecutarea acestei testări efectuată prin completarea
și semnarea unei Declaratii de Voință ce va fi pusă la dispoziția acestuia de STEM SURE BIO VAULT la cerere, precum și a
(ii) unei confirmări scrise din partea Unității Medicale autorizate să efectueze tratamentul folosind Materialul Stocat și a
medicului specialist ce va efectua intervenția care să ateste faptul că Materialul Stocat va fi utilizat într-o Procedură de
Transplant.
2.4. Rezultatul testării HLA a Materialul Stocat va fi transmis Titularului într-un termen de cca 60 de zile de la primirea
tuturor documentelor indicate la punctul 2.3. de mai sus.
3. Stocarea în condiții de criogenie a unui recipient de maxim 2 ml de Sânge Ombilical în vederea izolării viitoare
a ADN-ului din Sângele Ombilical al Copilului
3.1. Serviciul de stocare în condiții de criogenie a unui recipient de maxim 2 ml de Sânge Ombilical în vederea izolării
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viitoare a ADN-ului din Sângele Ombilical al Copilului se face spre a fi folosit pentru efectuarea viitoare de teste genetice.
Recipientul continand Sângele Ombilical stocat în acest scop este proprietatea Titularului (Părinți/Copil), cu condiția
respectării de către Părinți a tuturor obligațiilor asumate prin Contract și prin prezenta anexă. În acest serviciu nu sunt
incluse serviciile de izolare viitoare a ADN-ului din Sângele Ombilical al Copilului și de realizare a testelor genetice.
3.2. Recoltarea Sângelui Ombilical în vederea prestării acestui serviciu se va face la locul nașterii prevăzut la punctul 2
alin. 2.2. din Contract, în setul special destinat colectării Sângelui Ombilical, parte a trusei de recoltare pusă la dispoziția
Părinților și conform instrucțiunilor din aceasta. Toate dispoziţiile punctului 3 alin. 3.2.- 3.8. și ale punctului 4 din Contract
se vor aplica întocmai.
3.3. Din Sângele Ombilical recoltat se va separa un recipient de maxim 2 ml ce va fi stocat în condiții de criogenie,
corespunzător standardelor în vigoare, spre a fi folosit în viitor pentru efectuarea de teste genetice. Stocarea în condiții de
criogenie a acestui recipient se va face conform prevederilor de la punctul 7.2. din Contract.
3.4. STEM SURE BIO VAULT va informa Titularul despre rezultatul procedurilor de la punctul 3.4. și 3.4. Confirmarea stocării în
condiții de criogenie a Sângelui Ombilical prelevat în vederea izolarii viitoare a ADN-ului din Sângele Ombilical al Copilului
se face printr-un certificatul de stocare emis de către STEM SURE BIO VAULT ce va fi înmânat Părinților în maximum 7 zile
lucrătoare de la naștere și conform punctului 16. alin. 16.4. din Contract.
3.5. Înainte de a ajunge Copilul la majorat, Titularul va putea dispune în orice moment de recipientul continand Sângele
Ombilical al Copilului în vederea efectuarii de teste genetice pentru necesitățile medicale ale Copilului, cu respectarea
legislației aplicabile. De asemenea, la solicitarea expresa a Titularului și a Unitatii Medicale care va efectua Procedura de
Transplant, STEM SURE BIO VAULT va livra recipientul continand Sângele Ombilical al Copilului, impreuna cu Materialul
Stocat conform Contractului, către Unitatea Medicală spre a fi folosit în Procedura de Transplant.
3.6. În cazul solicitării din partea Titularului ca recipientul conținând Sângele Ombilical al Copilului să fie livrat către o
unitate medicală sau laborator de analize medicale autorizate legal să efectueze teste genetice, pregătirea recipientului
pentru transport va fi asigurata de STEM SURE BIO VAULT, dar transportul acestuia, în Regimul Standard indicat la punctul
11 din Contract, la locația indicată, se face pe cheltuiala exclusivă a Titularului, fiind achitată de Titular direct către firma
de transport angajată de aceștia pentru preluarea și transportul recipientului. STEM SURE BIO VAULT va preda, pe bază de
proces verbal, recipientul conținând Sângele Ombilical firmei de transport indicată de Titulari.
În cazul solicitării din partea Titularului ca recipientul conținând Sângele Ombilical al Copilului să fie livrat împreună cu
Materialul Stocat, către Unitatea Medicală ce le va folosi în Procedura de Transplant, se vor aplica dispozițiile punctelor
11.2. și 11.3 din Contract și în ceea ce priveste transportul recipientului conținând Sângele Ombilical al Copilului.
3.7. Eliberarea și predarea recipientului continand Sângele Ombilical al Copilului spre transport se va face pe baza
documentelor indicate la punctul 11.4 literele a)-c) și f ) din Contract, precum și a următoarelor documente care atestă
dreptul de a dispune de acest recipient:
a) Certificatul de Stocare în condiții de criogenie menționat la punctul 3.5. de mai sus;
b) după caz i) confirmarea scrisă din partea Unitatii Medicale autorizate sa efectueze Procedura de Transplant privind
necesitatea utilizării în această Procedură a Sângelui Ombilical stocat sau, după caz, a unității medicale sau a laboratorului
de analize medicale autorizate legal să efectueze teste genetice sau ii) confirmarea scrisă de acceptare a recipientului din
partea altei societăți ce are dreptul de a-l stoca.
3.8. Stocarea ADN-ului Copilului din Sângele Ombilical se va efectua pe toata durata Contractului, respectiv pentru o
perioadă determinată cuprinsă între data semnării Contractului și primii 18 ani ulteriori datei de naștere a Copilului, cu
posibilitatea de prelungire conform clauzelor prevăzute la punctul 12 din Contract. Dispozițiile punctelor 3.7. și 3.8 de mai
sus se aplică în mod corespunzător și ulterior ajungerii la majorat a Copilului, acesta devenind unicul Titular al Sângelui
Ombilical stocat în condiții de criogenie.
3.9. În situația în care Contractul încetează înainte de împlinirea de către Copil a vârstei de 18 ani, ca urmare a cazurilor
reglementate la punctul 10 din Contract, prestarea serviciului de stocare a Sângelui Ombilical al Copilului prelevat în
baza prezentei anexe va inceta automat. Cu toate acestea, la cererea Titularului, STEM SURE BIO VAULT va putea continua
stocarea în condiții de criogenie a recipientului cu Sângele Ombilical, în baza unui contract distinct de stocare intervenit
cel mai târziu în primele 30 de zile care urmează încetării Contractului. Prin acest contract de stocare se vor stabili inclusiv
condițiile comerciale pentru continuarea stocării în condiții de criogenie a Sângelui Ombilical, fără ca prețul de stocare
să fie mai mic de 200 euro + TVA. Pentru înlăturarea oricărui dubiu, în situația reglementată de punctul 10.5 lit. c) din
Contract și în situatia în care la naștere nu se recoltează Sânge Ombilical, nu se va putea încheia un contract distinct de
stocare în condiții de criogenie a recipientului cu Sângele Ombilical.
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3.10. În cazul în care, indiferent de motiv (e.g. lipsa unei solicitări partea Titularului în condițiile punctului 3.9 de mai sus,
lipsa unei solicitări din partea Copilului/Titularului în cazul ajungerii la majorat a Copilului, lipsa acordului Părţilor cu privire
la condiţiile comerciale aplicabile continuării stocării după încetarea duratei Contractului), Părţile nu ajung la un acord
privind prelungirea duratei Contractului ori încheierea unui contract distinct pentru stocarea Sângelui Ombilical prelevat
în vederea izolării viitoare a ADN-ului din Sângele Ombilical al Copilului, recipientul conținând acest material biologic
va fi păstrat la dispoziţia Copilului/Titularilor pentru preluare un termen de maxim 60 de zile de la data expirării duratei
Contractului, dispoziţiile art. 10.3. din Contract privind preluarea Materialului Stocat fiind aplicabile în mod corespunzător.
Dacă la expirarea acestei perioade recipientul nu a fost preluat de către Copil/Titular, Sângele Ombilical prelevat și stocat
în condiții de criogenie va fi considerat abandonat, urmând a fi distrus sau utilizat conform politicii STEM SURE BIO VAULT
și BIOVAULT SCIENTIFIC Ltd.
II. Părțile convin aplicarea dispozițiilor punctelor 1 alin. 1.2., 13, 14 și 16 din Contract inclusiv pentru serviciile
suplimentare reglementate prin prezenta anexă. Adresa de corespondență a Titularilor indicate în Contract va fi
valabilă inclusiv pentru corespondența privind serviciile reglementate prin prezenta anexă.
III. Părinții, având în vedere și cunoscând informațiile menționate la punctul I de mai sus, declară că sunt de
acord și solicită în mod expres efectuarea acestor serviciilor suplimentare, în termenii și condițiile de mai sus și în
condițiile financiare aplicabile PACHETULUI PERFECT sau PACHETULUI PERFECT+ (după caz) conform punctelor
8 și 9 din Contract, înțelegând și agreând faptul că dacă până la încetarea duratei Contractului pentru oricare
dintre cazurile indicate la punctul 10 din Contract nu vor solicita în mod concret prestarea unuia sau mai multor
dintre serviciiler de mai sus, nu vor avea dreptul de a pretinde o reducere a prețului contractual.
Părinți,
Numele și prenumele tatalui: ________________________________________________________________________
Data: ___________________					Semnătura: ____________________________

Numele și prenumele mamei: _______________________________________________________________________
Data: ___________________					Semnătura: ____________________________
IV. Subscrisa, STEM SURE BIO VAULT, confirmam ca am luat la cunostinta și acceptam optiunea Părinților privind
stocarea în condiții de criogenie a Sângelui Ombilical prelevat în vederea izolarii viitoare a ADN-ului din Sângele
Ombilical al Copilului și ne obligam sa prestam serviciile suplimentare, astfel cum acestea sunt precizate în
prezenta anexa, pe toata durata Contractului.
Data semnării și semnătura reprezentantului legal al STEM SURE BIOVAULT
___________________________________________________________
(plus ștampila Societății)
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