ДОГОВОР №

    /  .  .   г.

ЗА ОТДЕЛЯНЕ, ОБРАБОТКА И СЪХРАНЯВАНЕ НА
МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ ПУЛПА НА МЛЕЧЕН ЗЪБ

БИОДЕНТ

ТЪКАННА БАНКА БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ
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ДАТА НА ВЛИЗАНЕ В СИЛА: 10.09.2019 Г.

ЛИЧНИ ДАННИ НА МАЙКАТА

Днес ____.____.____________ г. в гр. София между:

1. 1.

______

ЕГН



собствено, бащино и фамилно име на майката

от гр./с. ____________________________ ул./ж.к. _____________________________________________________ № /бл.-вх.-ап. _________________
постоянен адрес (по лична карта)

лична карта №

         изд. на   .  .    от МВР _______________________________________

ЛИЧНИ ДАННИ НА БАЩАТА

тел.: ______________________________________________________ | e-mail адрес: _____________________________________________________

1. 2.

ЕГН



собствено, бащино и фамилно име на бащата

от гр./с. ____________________________ ул./ж.к. _____________________________________________________ № /бл.-вх.-ап. _________________
постоянен адрес (по лична карта)

лична карта №

         изд. на   .  .    от МВР ________________________________________

тел.: ______________________________________________________ | e-mail адрес: _____________________________________________________

заедно наричани в настоящия договор „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”
и

2. „ТЪКАННА БАНКА БИОРЕГЕНЕРАЦИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Красна поляна, ул. „Блага вест“

№3, ЕИК 201464752, представлявано заедно и поотделно от Управителите Жанет Колева Мазгалова-Николова и Асен Здравков Велков,
чрез пълномощниците си Гергана Антоанетова Иванова и Ивайло Стойков Стойков упълномощени едновременно с пълномощно №
4206/03.08.2012 г. на нотариус Татяна Малеева, рег. № 425 в НК, Мая Георгиева Стоева, с пълномощно № 1547/08.03.2014г. на
нотариус Татяна Малеева, рег. № 199 в НК, Пламен Антоанетов Иванов, с пълномощно № 2793/10.05.2013, на нотариус Татяна
Малеева, рег. № 199 в НК, Иванка Бориславова Митова, с пълномощно № 4980/13.03.2019, на нотариус Красимир Бележков, рег. №
617 в НК наричана за кратко в настоящия договор „ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от друга страна
се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) Страните по настоящия договор заявяват и се съгласяват,
че Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извърши срещу
възнаграждение следното: вземане на биологичен материал от дентална пулпа на един или повече здрави млечни зъба на детето на
Възложителя

________________________________________________________________
(име, презиме, фамилия на детето)

___________________________, ЕГН



За Възложителя:
Майка: ____________________ Баща: ____________________

За Изпълнителя: ____________________

ДОГОВОР ЗА ОТДЕЛЯНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА
МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ ПУЛПА НА МЛЕЧЕН ЗЪБ

за отделяне и получаване на мезенхимни стволови клетки (наричани по-долу „стволови клетки”), екстрахирани в рамките на една процедура и последващото му транспортиране, изследване, обработка,
преработка, етикетиране, замразяване и продължително съхранение за срока на този договор.
(2) Възложителят се съгласява със законовите изисквания относно
използването на стволовите клетки, предмет на този договор, а
именно: мезенхимни стволови клетки – при предоставяне в България по реда на Глава 7, раздел IV от Закона за здравето, а именно за
медицински научни изследвания върху хора, или за преработка с
цел получаване на високотехнологични терапевтични лекарствени
продукти и продукти, получени чрез тъканно инженерство за индивидуална употреба съгласно Регламент (ЕО) No1394 /2007; като право да получат клетките имат единствено лечебни заведения и лаборатории, притежаващи необходимите за тези дейности разрешения
и сертификати от местния регулаторен орган към момента на предаването.
(3) Изпълнителят замразява и съхранява стволовите клетки за срока
на настоящия договор или до момента на прекратяването му, при
условие, че резултатите от направените изследвания покажат, че същите са годни за продължително съхранение.
(4) В случай, че резултатите от направените изследвания покажат, че
клетките, предмет на този договор, не покриват актуалните минимални критерии за продължително съхранение, замразяване може
да се извърши по заявено писмено желание на Възложителя, но Изпълнителят не носи отговорност за качеството и годността им.
Чл. 2. По смисъла на този Договор:
(1) „Мезенхимни стволови клетки” са клетки, от които произлизат
специализираните клетки, изграждащи бъбреците и черния дроб,
костите, сухожилията, мастната и съединителната тъкан и др., и които се характеризират по комплекс морфологични и имунологични
показатели;
(2) „Обработка” се нарича осъществяването на всички лабораторни
процедури с цел отделяне на стволови клетки;
(3) „Съхраняване” се нарича съхраняването на отделените стволови
клетки в условия на дълбоко замразяване в течен азот или азотни
пари, при условия, гарантиращи запазване на жизнеността и основните им свойства;
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(4) "Алогенна трансплантация" е вземането на клетки и тъкани от едно лице и присаждането им на друго лице;
(5) "Автотрансплантация (автоложна трансплантация)" е вземане на
тъкани и клетки от едно лице и присаждането им на друго място в
тялото на същото лице;
(6) "Информирано съгласие" е доброволно дадено в писмена форма
съгласие за извършване на определена медицинска дейност. Лицето, което дава съгласие, трябва да е получило цялата необходима
информация за извършваната дейност и очакваните резултати от
нея, както и разяснения за съществуващите алтернативни начини за
разрешаване на медицинския проблем.
Чл. 3. (1) Изпълнителят извършва дейностите предмет на този договор в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство, в условията на сертифицирана Система за управление
на качеството и в съответствие със Стандартни оперативни процедури, утвърдени от Изпълнителна агенция Медицински надзор, и
осъществява съхранението им в собствена лаборатория на територията на гр. София.
(2) Изпълнителят декларира и гарантира, че е получил необходимите регистрации и разрешения съгласно Закона за лечебните заведения. Копие от съответното разрешение е приложено като неразделна част от този Договор.
Чл. 4. (1) Възложителят декларира, че е получил от Изпълнителя цялата необходима му информация за процеса на вземане на биологичен материал, неговото транспортиране, изследване, обработка и
съхраняване на стволовите клетки, както и за рисковете и ползите от
използването им, и е подписал декларация за информирано съгласие за извършването на процедурата, предмет на настоящия договор, като същата представлява неразделна част от него.
(2) Родителите на детето попълват въпросник–анамнеза, с цел изясняване на лична медицинска история на детето и близките му родственици. Събирането на тази информация е регламентирано от
Наредба № 6 от 5 март 2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт по трансплантация на органи, тъкани и клетки, и представлява
част от задължителната експертиза на донора с цел осигуряване на
качеството и безопасността на клетките, предназначени за
трансплантация. Анамнезата е приложена към настоящия договор и
представлява неразделна част от него.

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА, ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. (1) Договорът влиза в сила от момента на подписването му и
се сключва за срок от 20 години.
(2) След като детето на Възложителя навърши пълнолетие, собствеността върху клетките преминава автоматично върху него и то може
да извършва всякакви действия на разпореждане с предмета на договора.
(3) Ако навършилото пълнолетие дете изиска връщане на стволовите клетки, предмет на настоящия договор, получаването им се оформя с приемо-предавателен протокол. В този случай изискването им
става с писмено предизвестие в 14 (четиринадесет) дневен срок от
деня на получаването му.
Чл. 6. (1) Възложителят заплаща на Изпълнителя сума, представляваща Финансова схема № ________, подробно описана в Приложение 3, неразделна част от настоящия договор. Сумата включва: административно обслужване, задължителни кръвни изследвания на
детето, вземане на един или повече млечни зъби (в рамките на една
процедура) за отделяне и получаване на стволови клетки, транспортиране, изследване, обработване и съхраняване за периода на договора, както и разходи по предоставяне на клетките за лечение при
условията на чл. 13.
(2) Възложителят е длъжен да внесе сумата по чл. 6, ал. 1, в сроковете по избраната финансова схема от Приложение 3.

(3) Всички плащания по настоящия договор следва да се извършват
в брой на каса или чрез банкова карта на ПОС терминал в офиса на
дружеството или по банков път по следната банкова сметка:
Титуляр: ТБ Биорегенерация
Банка: “Експресбанк" АД
IBAN: BG34TTBB94001528043587
BIC: TTBBBG22
Чл. 7. (1) Възложителят е длъжен сам да следи и да заплаща, в сроковете по чл. 6 от настоящия договор, всички дължими суми по него,
като в случай на неизпълнение на това задължение в продължение
на 3 (три) месеца от изтичане на съответния срок за плащане, взетите стволови клетки стават собственост на Изпълнителя и същият си
запазва всички права върху тях, включително и използването им за
научни цели, или тяхното унищожаване.
(2) В случай, че в срок от 3 (три) месеца след изтичане на сроковете
за плащане, посочени в чл. 6, Възложителят не заплати на Изпълнителя задълженията си и няма друга изрична допълнителна договореност, подписана от страните по договора, съхраняваните стволови
клетки могат да бъдат унищожени от Изпълнителя след писмено
уведомяване на Възложителя с препоръчано писмо с обратна разписка на посочения от него адрес. В този случай, при унищожаване
на клетките се съставя протокол.

За Възложителя:
Майка: ____________________ Баща: ____________________

За Изпълнителя: ____________________

ДОГОВОР ЗА ОТДЕЛЯНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА
МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ ПУЛПА НА МЛЕЧЕН ЗЪБ
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ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8. (1) Изпълнителят се задължава да осигури квалифициран и
обучен персонал по време на процедурата за екстрахиране на един
или повече млечни зъби на детето за извличане на стволови клетки,
предмет на този договор.
(2) Процедурата по алинея 1 ще се извърши от лекар по дентална
медицина:
________________________________________________________
(име, фамилия)

гр. ______________________________________________________
(адрес на практиката)

________________________________________________________
(тел. номер за връзка)

Дата на планирано екстрахиране:

  .  .    г.

(3) След извършване на манипулацията по вземането на зъба
/зъбите, Изпълнителят е длъжен да осигури неговото/тяхното транспортиране, обработка и съхранение.
(4) Изпълнителят се задължава да извърши изследване и анализ на
взетия биологичен материал за установяване на неговата годност за
обработка, замразяване и продължително съхранение на получените стволови клетки, вкл. задължителни кръвни изследвания на
детето.
Чл. 9. (1) В случаите, в които, в резултат на извършеното от Изпълнителя изследване на биологичния материал за извличане на мезенхимни стволови клетки, последният установи недостатъчна степен
на годност на получените клетки, Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя за частичната или пълната негодност за последващo криосъхранение. Процедурата се прекратява и договорът се
счита за прекратен. В този случай Изпълнителят възстановява на
Възложителя заплатената от него сума по чл. 6, ал. 1, или приспада
същата от цената, с изключение на част от направените разходи по
транспортирането и вложените консумативи по изпълняване на пробовземането в размер на 500 (петстотин) лева.
(2) Ако въпреки наличието на факторите по чл. 9, ал. 1 Възложителят
изрази писмено съгласие за съхраняване на стволовите клетки, Изпълнителят не носи отговорност за качеството и годността на взетите
стволови клетки.
Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава да обработи, отдели и съхранява стволовите клетки при необходимите за това условия и да предостави резултати за тях, чрез издаването на Сертификат, придружен от Обобщен доклад от извършените процедури и изследвания
в срок до 60 (шестдесет) дни от датата на вземането.
(2) Изпълнителят се задължава да съхранява стволовите клетки за
срока на действие на настоящия договор, или до момента на предсрочното му прекратяване от някоя от страните, при условие, че при
изследванията е установено, че биологичният материал е годен за
това, или ако е частично годен – е получено изрично писмено искане
от Възложителя за обработката и съхранението на стволовите клетки.
(3) Изпълнителят се задължава да съхранява стволовите клетки в

подходящи стандартни разфасовки, описани в доклада по чл. 10,
ал. 1.
(4) Изпълнителят се задължава да съхранява стволовите клетки при
условия, които гарантират жизнеността на клетките (по-голяма от
петдесет процента).
Чл. 11. (1) Изпълнителят не носи отговорност за вреди, в случай че
вземането на биологичния материал не бъде осъществено по причини, за които той не отговаря, както и в случай, че същият е негоден
за продължително съхранение.
(2) Изпълнителят не носи отговорност за вреди, в случай, че денталната практика, в която се извършва екстрахирането, не е оказала съдействие и не е осигурила необходимите предпоставки и условия за
успешното вземане на биологичния материал, предмет на настоящия договор.
(3) Изпълнителят не носи отговорност за неуспешно вземане на биологичния материал, предмет на този договор, при недостатъчното
му количество, или за недостатъчното количество на стволови клетки в него, ако обстоятелствата по време на екстрахирането не са позволили правилното вземане на пробата и ако процедурата е застрашавала по какъвто и да е начин детето, или ако са възникнали други
независещи от Изпълнителя обстоятелства.
(4) Изпълнителят не носи отговорност за съхранението на стволовите клетки в случай на непреодолима сила, при предпоставки, които
могат да доведат до трайна липса на течен азот на територията на
Република България, както и природни бедствия на територията на
страната.
(5) В случай на повреда, изгубване или унищожаване на взетия биологичен материал, които не са по вина на Изпълнителя, включително в резултат на природни бедствия, войни, гражданско неподчинение или друг вид форсмажорни обстоятелства, представляващи непреодолима сила по смисъла на чл. 306 от Търговския закон, същият
не носи никаква имуществена и неимуществена отговорност.
Чл. 12. В случай на виновно некачествено, непълно или неточно изпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на Изпълнителя, свързани с процеса на съхраняване на стволовите клетки, в резултат на които същите са станали негодни за използване за
лечение, Изпълнителят дължи обезщетение в размер на всички изплатени от Възложителя суми.
Чл. 13. Изпълнителят се задължава, в случай че съхраняваните стволови клетки са необходими за лечение, да ги изпрати на лечебно заведение посочено от Възложителя, в 14 (четиринадесет) дневен
срок от писмено уведомление до него, при спазване на действащата
нормативна уредба. Всички разходи по подготовката и доставянето
на стволовите клетки за лечение на територията на Европейския
съюз са за сметка на Изпълнителя.
Чл. 14. Изпълнителят има право да възлага изпълнението на свои
задължения по настоящия договор на трети лица подизпълнители,
при спазване на разпоредбите на Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки и действащата нормативна уредба.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 15. Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя възнаграждение в размера и при условията на раздел II от настоящия
договор.
Чл. 16. (1) Възложителят е длъжен да информира Изпълнителя за
точната дата на вземането най-малко 3 (три) дни преди него. В случай, че не го направи, Изпълнителят не носи отговорност, ако не е
могъл да извърши пробовземането.
(2) Възложителят е длъжен, при каквато и да е промяна в информацията за мястото на вземането, посочена в чл. 8, ал. 2 от настоящия

договор, да уведоми Изпълнителя в срок от 3 (три) дни преди процедурата.
(3) Възложителят е длъжен да осигури вземане на проба венозна
кръв от детето в рамките на 7 (седем) дни преди или след процедурата по вземане на млечния зъб/зъби, необходима за задължителни
кръвни изследвания.
Чл. 17. Стволовите клетки, предмет на този Договор, са собственост
на детето на Възложителя, а до навършване на пълнолетието му

За Възложителя:
Майка: ____________________ Баща: ____________________

За Изпълнителя: ____________________

ДОГОВОР ЗА ОТДЕЛЯНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА
МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ ПУЛПА НА МЛЕЧЕН ЗЪБ

Възложителят запазва правото си да се разпорежда с тях, като Изпълнителят няма право да извършва каквито и да е действия спрямо
тях, с изключение на необходимите във връзка с осъществяване на
предмета на този договор. При навършване на пълнолетие (18
годишна възраст) на детето на Възложителя, то става техен собственик, встъпва в качеството си на Възложител и придобива всички
права на разпореждане с тях.
Чл. 18. (1) Възложителят – майката и бащата на детето – отговарят
солидарно за изпълнение на задълженията си към Изпълнителя.
(2) Всички волеизявления, свързани с упражняване на права по настоящия договор следва да бъдат изразени писмено от двамата Възложители – майката и бащата на детето, с изключение на хипотезите
по чл. 18, ал. 4, 5 и 6.
(3) Всички съобщения от Изпълнителя, свързани с предмета на този
договор, се отправят писмено до двамата Възложители – майката и
бащата на детето, освен в изрично предвидените хипотези на чл. 18,
ал. 4, 5 и 6.
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(4) При противоречие в исканията на двамата Възложители, спорът
се решава от съда, чието влязло в сила решение е задължително за
Изпълнителя.
(5) В случай на смърт или поставяне под запрещение на единия от
Възложителите – майката или бащата на детето – Изпълнителят се
задължава да изпълнява исканията на другия родител, по отношение на действия с предмета на договора.
(6) В случай на смърт или поставяне под запрещение и на двамата
Възложители – майката и бащата на детето – Изпълнителят е длъжен да изпълнява исканията на попечителя му.
Чл. 19. Възложителят дава съгласието си Изпълнителят да съхранява, обработва и предоставя на Изпълнителна агенция Медицински
надзор към МЗ, личните и медицинските си данни, както и тези на
детето, когато това е свързано с изпълнението на настоящия договор, или процедурата по вземане на биологичен материал и съхранение на стволови клетки, съгласно изискванията на Закона за
защита на личните данни.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 20. Договорът може да бъде прекратен:
(1) с изтичане срока на договора;
(2) по взаимно писмено съгласие на страните и преди изтичане на
срока по чл. 5;
(3) от всяка от страните с тримесечно писмено предизвестие освен в
случаите, изрично предвидени в този договор;
(4) от всяка от страните в случаите по чл. 9, ал. 1 от настоящия договор;
(5) от Изпълнителя, в 3 (три) месечен срок, ако Възложителят не извърши дължимите плащания по начините и при сроковете, уредени
в чл. 6 от настоящия договор;
(6) в случаите по чл. 13 от настоящия договор;
(7) след писмено оттегляне на информираното съгласие от Възложителя за извършване на процедурата;
(8) в случаите на чл. 16, ал. 1, изречение второ;
(9) с погиване на предмета на договора.
Чл. 21. (1) При прекратяване на договора, Възложителят е длъжен
незабавно, в писмена форма, да уведоми Изпълнителя, дали желае
стволовите клетки да бъдат изпратени на определено лечебно заведение, или да бъдат унищожени. В случай, че Изпълнителят не получи такова уведомление в тримесечен срок от прекратяването, съ-

щият има право да унищожи стволовите клетки, предмет на договора, или да продължи съхраняването им, като придобива собствеността върху последните и има право да се разпорежда с тях, по начин, който сметне за подходящ, в рамките на позволените от Закона
дейности.
(2) В случай на прекратяване на настоящия договор, Изпълнителят е
длъжен да осигури съхраняването на стволовите клетки докато Възложителя осигури тяхното предаване за съхранение на посочено от
последния лице, но не повече от 3 (три) месеца от момента на прекратяването.
(3) При прекратяване на договора и наличие на изразено писмено
желание от страна на Възложителя, Изпълнителят може да извърши
транспортиране на стволовите клетки до определено от Възложителя място на територията на страната.
Чл. 22. Възложителят има право по всяко време от срока на този договор, както и след неговото прекратяване, да получи от Изпълнителя стволовите клетки, предмет на този договор в 14 (четиринадесет)
дневен срок от отправяне на писмено предизвестие до него. Мезенхимните стволови клетки се предоставят само на лечебно заведение
или компания, притежаваща разрешение за тяхното съхранение или
обработка и преработка с цел получаване на високотехнологичен
лекарствен продукт и/или на лечебно заведение, получило разрешение за провеждане на клинично изпитване за приложението им
при съответна диагноза

VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 23. Изпълнителят извършва действията, предмет на настоящия
договор, съгласно изискванията на българското законодателство и
стандартите, утвърдени от Изпълнителна агенция Медицински
надзор към Министерство на здравеопазването.

Чл. 28. (1) Всички съобщения се отправят на следните адреси за кореспонденция между страните:
За Възложителите:

Чл. 24. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите, Закона за лечебните заведения, Закона за трансплантация на тъкани, органи и клетки и действащото към момента българско законодателство.

1. гр.

Чл. 25. Всички спорове, породени от този договор, включително във
връзка с неговото изпълнение, неизпълнение, тълкуване и прекратяване, се решават по взаимно съгласие между страните, при зачитане на взаимните им интереси, а при невъзможност за постигане на
такова – от родово компетентния съд.

_________________________________ телефон _______________

Чл. 26. Всяка от страните е длъжна да пази тайната и доброто име на
насрещната страна.
Чл. 27. В случай, че някой от текстовете на този договор бъде обявен
за недействителен, то това не води на недействителност на целия
договор.

____________________________________________________

_________________________________ телефон _______________
2. гр.

____________________________________________________

За Изпълнителя:
„Тъканна банка Биорегенерация” ЕООД
1330 гр. София, ул. „Блага вест” № 3
тел. 0882 373 318 и (02) 44 10 290
(2) При настъпили промени в адреса за кореспонденция на Възложителя, същият е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя в срок
от една седмица от настъпването на промяната, в противен случай
отправеното на посочените в настоящия договор адреси се счита за
връчено.

За Възложителя:
Майка: ____________________ Баща: ____________________

За Изпълнителя: ____________________

ДОГОВОР ЗА ОТДЕЛЯНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА
МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ ПУЛПА НА МЛЕЧЕН ЗЪБ

Чл. 29. (1) Изменения и допълнения в настоящия договор могат да
се правят само с допълнително писмено споразумение (анекс), подписано от страните по договора и ставащо неразделна част от него.
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(2) Всички поправки и допълнения по настоящия договор са действителни, ако са извършени в писмена форма и са подписани от двете страни.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Разрешение от Изпълнителна агенция Медицински надзор, удостоверяващо извършената регистрация на Изпълнителя съгласно
Закона за лечебните заведения.
2. Сертификат за съответствие на системата за управление на качеството с изискванията на стандарта ISO 9001:2015.
3. Финансови схеми по договор за отделяне, изследване и съхраняване на стволови клетки от пулпа на млечен зъб.
4. Медицинска анамнеза на детето.
5. Декларация за информирано съгласие по чл. 28 от ЗТОТК за мезенхимни стволови клетки от пулпа на млечен зъб

Възложители:

Изпълнител:

1.1.

2.

(………………………………………………………………)
1.2.

(За Тъканна банка Биорегенерация ЕООД –
(…………………………………………………………………….)

(………………………………………………………………)
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Приложение 1. РАЗРЕШЕНИЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР

Приложение 2. СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТА ISO 9001:2015

Приложение 3. ФИНАНСОВИ СХЕМИ ПО ДОГОВОР ЗА ОТДЕЛЯНЕ, ИЗСЛЕДВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА
МЕЗЕНХИМНИ СТВОЛОВИ КЛЕТКИ ОТ ПУЛПА НА МЛЕЧЕН ЗЪБ ЗА 20-ГОДИШЕН ПЕРИОД [ УСЛУГА БИОДЕНТ ]
Раздел А

РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ
ЗА 1 ГОДИНА

ЕДИН ИЛИ ПОВЕЧЕ МЛЕЧНИ ЗЪБИ,
ВЗЕТИ В РАМКИТЕ НА ЕДНА ПРОЦЕДУРА

БАЗОВА ЦЕНА

D1

Обща сума за
целия период:

2 300 лв.

D2

Обща сума за
целия период:

РАЗСРОЧЕНО ПЛАЩАНЕ
ЗА 2 ГОДИНИ

2390 лв.

D3

Обща сума за
целия период:

2490 лв.

 Първа вноска – 1150 лв.
до 10 работни дни след вземането

 Първа вноска – 810 лв.
до 10 работни дни след вземането

 Първа вноска – 810 лв.
до 10 работни дни след вземането

 Втора вноска – 1150 лв.
до 2 месеца след вземането

 4 равни вноски х 395 лв.
до 3, 6, 9 и 12 м. след вземането

 8 равни вноски х 210 лв.
до 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 м. след
вземането

 оскъпяване 90 лв.

 оскъпяване 190 лв.

Възложители:
1. _______________

Изпълнител:

(................................)
2. _______________
(................................)

Възложители:
1. _______________

Изпълнител:

(За Тъканна банка

(................................)

Биорегенерация:
................................)

________________

Възложители:
1. _______________

Изпълнител:

(За Тъканна банка

(................................)

(За Тъканна банка

2. _______________

Биорегенерация:

2. _______________

Биорегенерация:

(................................)

................................)

(................................)

................................)

________________

________________

Раздел Б (Попълва се от служител на Биорегенерация)

10% ОТСТЪПКА ЗА НАСТОЯЩИ КЛИЕНТИ НА БАНКАТА
☐ ДА

☐ НЕ

Първи договор № /дата

Отстъпката се ползва при съществуващ редовно обслужван договор
за съхранение на стволови клетки от кръв и/или тъкан пъпна връв
и/или млечен зъб на поне един от възложителите.

    /   . .    г.

Отстъпката се приспада от размера на всяка вноска според
избраната схема в раздел А.

Отстъпка по схема № ___________

Проверил:

   .   лв.

___________________________________________________________

Обща сума след отстъпка

    .   лв.

(…………………………………………………………………………………………………………….)

Размер на първа вноска
след приспадане на отстъпка

    .   лв.

Размер на следваща вноска
след приспадане на отстъпка

    .   лв.
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