Număr contract: _________________ încheiat la data de ________________

Anexa 4 la CONTRACT
Acord privind contractarea serviciului conex – stocare în condiții de criogenie a unui recipient de maxim 5 ml
din Sângele Mamei, în vederea izolării viitoare a ADN-ului din Sângele Mamei
NOTA: Prezenta Anexă contine un acord ce produce efecte numai între STEM SURE BIO VAULT și Mama
Copilului, actionand în nume și în beneficiu propriu, doar în cazul în care este însușită prin semnătură de
ambele Părți. În caz contrar, se consideră ca Mama Copilului nu doreste achiziția serviciului conex ce face
obiectul acordului conținut în prezenta anexă.
I. Acord privind contractarea serviciului conex – stocare in conditii de criogenie a unui recipient de maxim 5 ml
din Sangele Mamei, în vederea izolarii viitoare a ADN-ului din Sângele Mamei.
1. Prin prezentul acord se definesc condițiile în care STEM SURE BIO VAULT, în schimbul unui preț plătit de către Mamă,
va presta, exclusiv în beneficiul și la cererea acesteia, serviciul de stocare în condiții de criogenie a unui recipient de
maxim 5 ml de Sânge venos al Mamei recoltat la momentul nașterii în vederea izolării viitoare a ADN-ului din Sângele
Mamei, sub condiția îndeplinirii cerinței indicate la punctul 4 de mai jos, spre a fi folosit pentru efectuarea de teste
genetice în viitor, precum și drepturile și obligațiile Părților în această privință. Acest serviciu conex va fi prestat de
STEM SURE BIO VAULT prin mijloace proprii sau prin incheierea de contracte cu terți specializați și autorizați conform
reglementărilor aplicabile la nivel național și internațional.
2. Recipientul conținând Sângele Mamei stocat în acest scop este proprietatea Mamei, cu condiția respectării de către
Mamă a tuturor obligațiilor asumate prin prezenta acord. În acest serviciu nu sunt incluse serviciile de izolare viitoare a
ADN-ului din Sângele Mamei și de realizare a testelor genetice.
3. Recoltarea Sângelui Mamei în vederea prestarii acestui serviciu conex se va face la locul nașterii prevăzut la punctul
2 alin. 2.2. din Contract, în setul special destinat colectarii Sângelui Mamei, parte a trusei de recoltare pusă la dispoziția
Părinților și conform instructiunilor din aceasta. Toate dispoziţiile punctului 3 alin. 3.2.- 3.8. și ale punctului 4 din
Contract se vor aplica întocmai.
4. În vederea furnizării acestui serviciu, este esențială îndeplinirea următoarei cerinte: recoltarea de către personalul
medical calificat, la momentul și locul nașterii, în setul special destinat colectării Sângelui Mamei, a unei cantități de
cel puțin 15 ml de Sânge venos al Mamei. Mama declară că a luat la cunoștință și este de acord ca această cerință este
necesară întrucât o cantitate de 10 ml de Sânge este necesară în vederea efectuării testelor de contaminare virusologică
indicate în punctul 1 alin. 1.3. litera g) din Contract, iar o cantitate de cel puțin 5 ml de Sânge este necesară spre a se
asigura serviciul de stocare reglementat prin prezentul acord. Așadar, în mod prioritar, se va verifica dacă s-a recoltat 10
ml din Sângele Mamei în vederea efectuării testelor de contaminare virusologică indicate în punctul 1 alin. 1.3. litera
g) din Contract și numai dacă această condiție se verifică, se va trece la separea Sângelui Mamei spre a se asigura și
prestarea serviciului conex de stocare în condiții de criogenie a Sângelui Mamei în vederea izolării ADN-ului Mamei spre
a fi folosit pentru efectuarea de teste genetice. În cazul în care la laboratorul indicat la punctul 1.3. litera d) din Contract
se constata neîndeplinirea acestei cerințe, serviciul conex reglementat prin prezentul acord nu va putea fi furnizat și se
aplică dispoziția de la punctul 10.5. de mai jos. STEM SURE BIO VAULT nu-și asumă responsabilitatea pentru consecințele
rezultate din imposibilitatea de a presta acest serviciu din cauza unei cantități insuficiente de Sânge al Mamei recoltat.
5. În cazul constatării îndeplinirii cerinței indicate la punctul 4 de mai sus, din Sângele Mamei recoltat se va separa
într-un recipient o cantitate de minim 1ml și maxim 5 ml ce va fi stocată 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 la laboratorul indicat la punctul 7.2. din Contract, a cărei locație se va putea modifica
conform celor menționate la același punct, cu precizarea că în această situație va fi solicitat și obținut doar acordul
Mamei, în calitate de unic titular al recipientului stocat în baza prezentului acord.
6. STEM SURE BIO VAULT va informa Mama despre rezultatul procedurii de la punctul 4. Confirmarea stocării în condiții
de criogenie a Sângelui Mamei prelevat în vederea izolarii viitoare a ADN-ului din Sângele Mamei se face printr-un
certificat de stocare emis de către STEM SURE BIO VAULT ce va fi înmânat Mamei în maximum 7 zile lucrătoare de la
naștere conform prevederilor punctului 16, alin. 16.4 din Contract.
7. Parțile sunt de acord ca prețul de referință al STEM SURE BIO VAULT pentru prestarea serviciului conex de stocare în
condiții de criogenie timp de 18 ani a unui recipient de maxim 5 ml de Sânge venos al Mamei recoltat la momentul
nașterii în vederea izolării viitoare a ADN-ului din Sângele Mamei este de 329 Euro + TVA (392 Euro, TVA inclus).
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8. Așadar, urmare a semnării prezentului acord, Mama se obligă să achite către STEM SURE BIO VAULT, cu titlu de preț
redus pentru prestarea timp de 18 ani a serviciului conex ce face obiectul prezentului acord, suma de 329 Euro +TVA
(392 Euro, TVA inclus). Prețul va fi plătit şi devine scadent în termen de maxim 7 zile de la data nașterii Copilului.
Articolul 9 din Contract se va aplica și în cazul acestui serviciu, cu mențiunea că plățile se vor face în RON, la cursul
de schimb EURO/RON comunicat de către Banca Națională a României pentru data de 1 a lunii în care se semnează
Contractul.
9. Prețul indicat la punctul 8 de mai sus include cheltuielile privind costurile de achiziție și predare către Mama a kitului
de recoltare specific, preluarea și transportul sângelui matern recoltat, precum și stocarea pentru 18 ani din momentul
nașterii Copilului a unui recipient de maxim 5 ml de Sânge venos al Mamei recoltat la momentul nașterii în vederea
izolării viitoare a ADN-ului din Sângele Mamei. În definirea prețului serviciilor au fost considerate taxele și impozitele
aplicabile, conform legislației în vigoare, la data semnării acestui Contract. În cazul în care, pe parcursul derulării
Contractului, intervin modificări ale prevederilor legale referitoare la taxele și impozitele aplicabile serviciilor ce fac
obiectul prezentul acord ori în considerarea prestării unor astfel de servicii, inclusiv a taxei pe valoarea adaugata, STEM
SURE BIO VAULT își rezervă dreptul de a modifica corespunzator prețul serviciilor contractuale astfel încât să respecte
noile valori ale taxelor și / sau impozitelor aplicabile.
10. Durata prezentului acord
10.1. Serviciul conex de stocare în condiții de criogenie unui recipient de maxim 5 ml de Sânge venos al Mamei recoltat
la momentul nașterii în vederea izolării viitoare a ADN-ului din Sângele Mamei se va face pe o perioada determinată
cuprinsă între data semnării Contractului (împreuna cu prezenta anexă) și primii 18 ani ulteriori datei de naștere a
Copilului, cu posibilitatea de continuare a prestării serviciului conform clauzelor prevăzute la punctul 14 de mai jos.
10.2. Prevederile art. 10.2. din Contract se aplică și în cazul acestui serviciu conex, cu precizarea că doar Mama (iar nu și
Tatăl Copilului) are dreptul de a denunța unilateral prezentul acord. În cazul în care Părinții denunță unilateral Contractul,
dar Mama nu dorește denunțarea unilaterală a prezentului acord, acesta va continua să producă efecte.
10.3. După nașterea Copilului, orice denunțare unilaterală a prezentului acord se va putea realiza exclusiv de către
Mamă, prin declarație scrisă transmisă către STEM SURE BIO VAULT cu cel puțin 30 de zile anterior datei estimate
pentru încetarea acordului. În această situație, STEM SURE BIO VAULT va restitui Mamei eventualele sume plătite în plus
prin raportare la durata efectivă (calculată în luni) în care Sângele Mamei a fost stocat în condiții de criogenie până la
momentul denunțării unilaterale, prețul indicat la punctul 8 de mai sus reducându-se pro rata. În caz de denunțare
unilaterală a prezentului acord, recipientul cu Sângele Mamei va fi pus la dispoziția acesteia prin remiterea către firma
de transport angajată de Mama (în cazul în care aceasta optează pentru denunțarea acordului şi preluarea recipientului),
respectiv, în cazul în care recipientul cu Sângele Mamei este abandonat, acesta va fi distrus. Prevederile punctului
10.3 din Contract privind plata cheltuielilor aferente transportului și preluarea Materialului Stocat se vor aplica în mod
corespunzator.
10.4. Prezentul acord mai înceteaza, fără opțiune din partea Mamei, fără ca acesta să mai fie prelevat, după caz, în
situația indicată la punctul 10.5. litera c) din Contract.
10.5. Atât în situația indicată la punctul 10.4. de mai sus, precum și în cazul în care condiția cantitativă indicată la punctul
4 de mai sus nu se îndeplinește, Mama va avea dreptul să solicite și să obțină restituirea integrală a oricărei sume plătite
în prezentului acord, fără obligația plății unor taxe sau despăgubiri.
10.6. În cazul intervenirii situației indicate la punctul 10.7. din Contract, STEM SURE BIO VAULT va continua prestarea
serviciului conex reglementat de prezentul acord, în condițiile reglementate de acesta.
10.7. Prevederile cuprinse la punctele 10.8-10.10 din Contract se aplica în mod corespunzator și serviciului contractat
prin prezentul acord.
10.8. Prezentul acord va înceta și prin utilizarea Sângelui Mamei în condițiile punctului 11 de mai jos, cu restituirea către
Mama a sumelor plătite în plus prin raportare la durata efectivă (calculată în luni) în care Sângele Mamei a fost stocat
în condiții de criogenie până la momentul utilizării sau denunțării unilaterale, pretul indicat la punctul 8 de mai sus
reducându-se pro rata.
11. Pe parcursul perioadei pentru care se încheie prezentul acord, Mama va putea dispune oricând de recipientul
conținând Sângele său venos în vederea izolării viitoare a ADN-ului din Sânge și realizarea de teste genetice asupra
acestuia, pentru necesitățile sale medicale, cu respectarea legislației aplicabile.
12. În cazul solicitării din partea Mamei ca recipientul conținând Sângele sau să fie livrat către o unitate medicală sau
laborator de analize medicale autorizate legal să efectueze teste genetice, pregătirea recipientului pentru transport va
fi asigurată 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 Mamei, fiind achitată de Mamă direct către firma de transport angajată
de aceasta pentru preluarea și transportul recipientului. STEM SURE BIO VAULT va preda, pe bază de proces verbal,
recipientul conținând Sângele Mamei firmei de transport indicată de aceasta.
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13. Eliberarea și predarea recipientul conținând Sângele Mamei spre transport se va face pe baza următoarelor
documente care atestă dreptul de a dispune de acest recipient:
a) declarația de voință a Mamei;
b) Cartea de Identitate / Pașaportul care atestă datele personale a Mamei;
c) Certificatul de Stocare în condiții de criogenie menționat la punctul 6 de mai sus;
d) după caz i) confirmarea scrisă din partea unității medicale sau 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;
e) alte documente prevăzute de legislația în vigoare la momentul solicitării sau pe care STEM SURE BIO VAULT ori banca
depozitară le pot solicita în mod rezonabil.
14. La expirararea termenului de 18 ani indicat la punctul 10.1. de mai sus, Părțile vor putea agrea continuarea prestării
serviciului reglementat prin prezentul acord și implicit vor stabili condițiile comerciale pentru continuarea stocării în
condiții de criogenie a Sângelui Mamei, prin încheierea unui contract distinct de stocare intervenit cel mai târziu în
primele 30 de zile care urmează expirării termenului de 18 ani.
15. În cazul în care, indiferent de motiv (e.g. lipsa unei solicitări partea Mamei în condițiile punctului 14 de mai sus, lipsa
acordului Părţilor cu privire la condiţiile comerciale aplicabile continuării stocării), Părţile nu ajung la un acord privind
prelungirea duratei prezentului acord, recipientul continand Sângele Mamei va fi păstrat la dispoziţia Mamei pentru
preluare un termen de maxim 60 de zile de la data expirării duratei indicate la punctul 10.1. de mai sus, dispoziţiile
punctului 10.3. de mai sus privind preluarea recipientului cu Sângele Mame fiind aplicabile în mod corespunzător. Dacă
la expirarea acestei perioade recipientul nu a fost preluat de către Mama, Sângele Mamei 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 serviciul
conex reglementat prin prezenta anexă și materialului biologic prelevat spre a fi stocat în baza prezentei
anexe, cu precizarea ca în ceea ce priveste și despagubirile indicate la punctul 13.1. din Contract, acestea
nu vor putea în niciun caz și pentru niciun motiv să depășească sumele achitate efectiv de către Mama în
contul prețului indicat la punctul 7 de mai sus. Adresa de corespondenta indicata în Contract va fi valabilă
inclusiv pentru corespondența privind serviciul conex contractat prin prezenta anexă, Mama Copilului
având posibilitatea să comunice către STEM SURE BIO VAULT dacă dorește utilizarea unei alte adrese pentru
corespondența privind acest serviciu.
III. Mama Copilului, având în vedere și cunoscând informatiile menționate în prezentul acord, declară că este de
acord și solicită în mod expres efectuarea acestui serviciu conex de stocare în condiții de criogenie a Sângelui
venos al Mamei prelevat la naștere în vederea izolarii viitoare a ADN-ului din Sânge, în termenii și condițiile de
mai sus.
Numele și prenumele mamei: _______________________________________________________________________
Data: ___________________					Semnatura: _________________________
IV. Subscrisa, STEM SURE BIO VAULT, confirmăm că am luat la cunoștință și acceptăm opțiunea Mamei Copilului
privind efectuarea serviciului conex de stocare în condiții de criogenie a Sângelui venos al Mamei prelevat la
naștere în vederea izolării viitoare a ADN-ului din Sânge și ne obligăm să prestăm serviciul conex astfel cum
acesta este precizat în prezenta anexă.
Data semnării și semnătura reprezentantului legal al STEM SURE BIO VAULT
___________________________________________________________
(plus ștampila Societății)
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