ПРИЛОЖЕНИЕ No 2
ПРОГРАМА ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ И ТАБЛИЦА НА ТАКСИТЕ НА
ИЗВЪРШВАНИТЕ ДЕЙНОСТИ
1. Първоначална такса
1.1. Възложителят заплаща първоначална такса, която включва и съхранението за първите 12
(дванадесет) месеца в размер от 3610 (три хиляди шестотин и десет) лв. в срокове съгласно т. 4 от
настоящето приложение.
1.2. Първоначалната такса включва следните позиции:
No
1
2
3
3.1
3.2
3.3

Наименование

Описание

Такса в
лева

Административно
Включени са необходимите разходи по администриране, транспорт
1155 лв.
обслужване
и организиране на пробовземането на биологичните материали.
Комплект за
пробовземане на ЕУК
Необходимите консумативи за пробовземане на ЕУК и ППВ, опаковки.
218 лв.
и ППВ
Обработка, изследвания и анализ на биологичните материали. Съхранение за първите дванадесет месеца.
982 лв.
На ЕУК,отделените
Извършва се обработка на взетия биологичен материал (ЕУК и ППВ),
ХСК
провежда се анализ и изследвания с цел установяване на годността
за съхранение на отделените стволови клетки (ХСК и МСК).
1205 лв.
На ППВ и отделените
Извършват се подготовки на биологичните материали и замразяване.
МСК
Извършват се изследвания на майката.
Изследвания на
50 лв.
Съхранение за първите 12 месеца на ХСК и МСК.
майката

1.3. Възложителя заплаща извън размера на първоначалната такса определена в т.1.1. и 1.2. от
настоящето приложение такса за достъп в размер на ……………………. (…………) лв. определена от
болницата избрана от Възложителя за провеждане на раждането. Таксата за достъп се заплаща от
Възложителя на Тъканна банка Булген АД в срок заедно с размера на втората вноска съгласно т.4 от
настоящето приложение. Задължение на Тъканна банка БулГен АД е да заплати тази такса в този
размер на болницата.
2. Такса за съхранение по Финансова програма за съхранение No3
2.1. Възложителят заплаща такса за съхранение в размер на 1310 (хиляда триста и десет) лв.
платима еднократно в срока по т. 4 от настоящото приложение. Таксата се заплаща за съхранение на
стволови клетки за целия срок на договора от двадесет и една години.
2.2. В случай че замразените стволови клетки бъдат поискани за използване преди изтичането на
срока на договора и договора се прекрати, остатъчният баланс по сумата ще бъде изплатен на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Остатъчния баланс се определя, като средно годишната вноска получена на базата
на сумата (таксата) за 20 години разделена на 20 се умножи по оставащите години до края на
договора.
3. Начин на плащане
По банков път: Банка: ТБ “Алианц България” АД; Банков код BIC: BUINBGSF, сметка IBAN:
BG19BUIN72201042107112 в полза на “Тъканна Банка – БУЛГЕН” АД.
В брой: в административния офис на “Тъканна Банка – БУЛГЕН” АД.
4. Срок на плащане
Общата сума от 4920 (четири хиляди деветстотин и двадесет) лв. формирана от първоначалната
такса (3610лв.) и таксата за съхранение (1310лв.) се заплаща на 24 (двадесет и четири) равни
месечни вноски, всяка в размер на 205 (двеста и пет) лв. платими в следните срокове:
4.1. Първата вноска се заплаща в срок до деня на раждането, но не по-късно от 30 (тридесет)
календарни дни от датата на сключването на настоящия договор;
4.2. Всяка следваща вноска се заплаща в срок до 10то число на съответния пореден месец.
5. Такси при предсрочно прекратяване на договора в условие на съхраняване на стволовите
клетки, платими при условията на чл. 18 от договора между страните.
Наименование

Описание

Такса за отказ от
обслужване
Такса при прекратяване
на договора

Подготовка на биологичния материал и административни разходи по
документалната обработка.
Подготовка на биологичния материал и/или неговото унищожаване и
административни разходи по документалната обработка.

За Възложителя: Майка:

Баща:

За Изпълнителя:

Такса в
лева
345 лв.
361 лв.

