
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договор за съхранение на стволови клетки 





 
perts in stem cell processing...  

 
 
 
 

Dear Parent 
 

This is the Cells4Life Cord Blood collection, 
testing and cryopreservation agreement  
and it is a legal document. We request that  
you read it very carefully as it sets out the 
entire agreement between us. All of your 
information will be held in strict confidence. 
 
 
 
 
 
For your reference, this document is 
devided into the following parts: 
 
Section 1 Parent information 
 
Section 2 Statement of consent 
 
Section 3 Medical questionnaire 
 
Section 4 Cord Blood procurement, 

processing, testing and 
cryopreservation agreement 

 
Section 5 Services and Plans 
 
Section 6 Payment Methods 
 
Additional documents provided with the 
Service Agreement: 
 

Using block capitals please fully complete 
Section 1 to 6 and return one copy of the 
Agreement to us keeping the other for your 
own records. If you require any additional 
services, please also complete and return the 
additional Sections. The second copy should 
be kept for your records. 
 
If you have any questions please do not 
hesitate to contact us.  
 
Yours faithfully 
 

Wayne M Channon  
Chairman  

 
 
 
 

Уважаеми родители, 
 
 
По-долу е поместен договорът на Cells4Life за 
събиране, изследване и криоконсервация на 
кръв от пъпна връв и тъкан, който 
представлява правнообвързващ документ. 
Бихме искали да Ви помолим да го прочетете 
внимателно, тъй като той представя цялото 
споразумение между нас и Вас. Цялата 
предоставена от Вас информация ще бъде 
запазена в стриктна конфиденциалност. 
 
За справка Ви уведомяваме, че документът 
е разделен на следните части: 
 
Част 1  Данни на родителите  

Част 2  Декларация за съгласие 

Част 3  Медицински въпросник 
 
Част 4  Договор за взимане, обработка, 

изследване и криоконсервация 
на кръв от пъпна връв 

 
Част 5  Услуги, планове и цени  

Част 6  Начин на плащане и образец 
 
Допълнителни документи, представени с 
Договора за услуги: 
 
Като използвате главни печатни букви, 
внимателно попълнете Части 1 до 6 и ни 
изпратете обратно един екземпляр от 
Договора, а другия запазете за себе си.  
Ако желаете и допълнителни услуги, моля 
попълнете и ни изпратете обратно 
допълнителните Части. Запазете втория 
екземпляр във Вашия архив 
 
Ако имате въпроси, моля не се колебайте 
да се свържете с нас.  
 
С уважение, 
 

Уейн М. Шанън  
Председател  

 

                                             Service Agreeement       1
 

V1.SAJan15 

1Service Agreeement

V1.SAJan15

the experts in stem cell processing...



Contract № Договор № 
Kit № Комплект № 
Date Дата 

Section 1 Част 1 
Parent information Данни на родителите 

Mother’s details 
Mother’s name: („Mother”) 

Date of birth: 
Personal № 
Document № 
Date of issue: 
Authority: 
Mother’s address: 

Postcode: 
Country: 
Home telephone: 
Mobile telephone: 
Work telephone: 
Fax: 
Email address: 

Данни на майката 
Име на майката: („Майка”) 

Дата на раждане:  
ЕГН  
л.к. №  
Дата на издаване:  
Издаден от:  
Адрес на майката: 

Пощенски код:  
Държава:  
Домашен телефон:  
Мобилен телефон:  
Служебен телефон:  
Факс:  
Електронна поща:  

Father’s details 
Father’s name: („Father”) 

Данни на бащата 
Име на бащата: („Баща”) 
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Father’s details 
Father’s address: 

(if different)  
Personal №  
Document №  
Date of issue:  
Authority:  
Postcode:  
Country:  
Home telephone:  
Mobile telephone:  
Work telephone:  
Fax:  
Email address:  

Birth details 
Estimated delivery date: 

Name of Procuring organization: 

Name of delivering hospital: 

Person taking the sample*: 

Name of Midwife: 

Name of Obstetrician: 

Planned delivery method:  
Normal / Caesarean 

Данни на бащата 
Адрес на бащата: 

(ако е различен)  
ЕГН  
л.к. №  
Дата на издаване:  
Издаден от:  
Пощенски код:  
Държава:  
Домашен телефон:  
Мобилен телефон:  
Служебен телефон:  
Факс:  
Електронна поща:  

Данни за раждането: 
Очаквана дата на раждане: 

Име на организацията, която ще 
вземе пробата: 

Име на болницата, в която ще 
се проведе раждането: 

Лице, което ще вземе пробата*: 

Име на акушера: 

Име на гинеколога: 

Планиран начин на раждане:  
Естествено раждане / Цезарово сечение  

Contract № Договор № 
Kit № Комплект № 
Date Дата 

Section 1 Част 1 
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Mother’s details 
Mother’s name: („Mother”) 
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Country: 
Home telephone: 
Mobile telephone: 
Work telephone: 
Fax: 
Email address: 

Данни на майката 
Име на майката: („Майка”) 

Дата на раждане:  
ЕГН  
л.к. №  
Дата на издаване:  
Издаден от:  
Адрес на майката: 

Пощенски код:  
Държава:  
Домашен телефон:  
Мобилен телефон:  
Служебен телефон:  
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Данни на бащата 
Име на бащата: („Баща”) 
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the experts in stem cell processing... 

Section 2 - Statement 
of consent 
Cord Blood storage is a procedure that requires your 
informed consent. You may withdraw your consent to all 
or any of these services at any time. It is important that 
you read the Welcome Pack and the other parts of this 
document provided by Cells4Life fully before committing 
to this service. We encourage you to seek advice 
from other sources and to ask any questions 
before committing to this. 

Procurement 
Cells4Life will send you an appropriate Collection Kit for 
the Service you choose. Only Blood and Tissue procured 
using an appropriate Cells4Life kit will be processed. The 
Collection Kit can only be used by a trained and licensed 
healthcare professional or phlebotomist. We are also 
required by law to obtain a maternal blood sample from 
you, procured at or within 7 days of birth. I understand that 
there is no guarantee or assurance of the success of the 
collection procedure or that the Cord Blood/Tissue will be 
suitable for processing or storage. 

Transport 
Following procurement, Cord Blood sample and 
maternal blood sample will be packaged into the 
Collection Kit box by a trained and licensed healthcare 
professional or phlebotomist contracted by our exclusive 
representative in Bulgaria - Tissue Bank Sadasa and 
handed to the latter. Tissue Bank Sadasa has been 
authorized by Cells4Life Group LLP to organize the 
transport of the Cord Blood sample, the Cord tissue 
sample and the maternal blood sample. 

Processing & Storage 
Upon receipt at the laboratory, your sample will be 
processed in accordance with the Service you have 
selected in Section 5. Cryopreserving agent is added to 
the Cord Blood and Tissue and the Cord Blood is split 
into multiple portions and frozen. 

Testing 
Maternal sample – The tests required by law are: HIV 
I and II, HTLV (Human T-cell Lymphotropic Virus), 
Syphilis, Hepatitis B (both core antibody and antigen 
test) and Hepatitis C. You need to be aware that the 
results of testing may provide you with previously 
unknown information regarding your health status. In 
the event of a positive result we will write to you 
detailing the results and advising you to seek medical 
advice. You are then responsible for doing this. 
Cord Blood – All samples will be assessed for total 
nucleated cell count. 
Cord Blood and Tissue sample – All samples will 
be assessed for microbial sterility. In the event of 
apositive result you will be notified of the nature of the 
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Част 2 - Декларация 
за съгласие 
Съхраняването на Кръв от пъпна връв е процедура, 
която изисква Вашето информирано съгласие. Ще 
може да оттеглите съгласието си за една или повече 
услуги по всяко време. Важно е да прочетете Пакета 
за запознаване и останалите части от настоящия 
документ, предоставен от Cells4Life, преди да 
заявите услугите. Препоръчваме Ви да потърсите 
съвет и от други източници и да зададете всички 
въпроси, които имате, преди да се ангажирате. 
Събиране  
Cells4Life ще Ви изпрати подходящ Комплект за 
събиране за Услугата, която изберете. Обработени 
ще бъдат само проби от Кръв и Тъкани, които са 
събрани с помощта на подходящ комплект на 
Cells4Life. Комплектът за събиране може да бъде 
използван само от обучен и лицензиран медицински 
специалист или флеоботомист. По закон сме 
задължени да вземем и проба от майчината кръв при 
раждането или в срок от 7 дни след това. Разбирам, 
че няма гаранции за успеха на процедурата по 
събиране и за пригодността на Кръвта/Тъканта от 
пъпна връв за обработка и съхраняване. 
Транспорт  
След събирането, пробата от Кръв от пъпна връв и 
пробата от майчината кръв ще бъдат опаковани в 
кутията на Комплекта за събиране от обучен и 
лицензиран медицински специалист или от 
флеоботомист, нает от нашия ексклузивен 
представител в България - ТБ Садаса и предадени на 
ТБ Садаса. ТБ Садаса е оторизирана от Cells4Life 
Group LLP да организира транспортирането на пробата  
от Кръв от пъпна връв, Тъканта от пъпната връв и 
пробата от майчината кръв. 
Обработване и съхраняване 
При пристигане в лабораторията, вашата проба ще 
бъде обработена съгласно Услугата, която сте 
избрали в Част 5. Към Кръвта и Тъканта от пъпна 
връв се прибавя криоконсервиращ агент, а Кръвта 
от пъпна връв се разделя на множество порции и 
се замразява. 
Изследвания 
Проба на майката – Изследванията, които се 
изискват по закон са за: HIV I и II, HTLV (човешки Т-
клетъчен лимфотропен вирус), сифилис, хепатит В 
(както основен тест за антитела, така и за антиген)  
и хепатит С. Трябва да знаете, че резултатите от 
изследванията могат да разкрият информация, 
която не сте знаели до момента във връзка със 
здравословното Ви състояние. В случай на 
положителен резултат, ще Ви изпратим писмено 
известие с подробности за резултатите и със съвет 
за лекарска помощ. Вие ще имате отговорността да 
се заемете с това. 
Кръв от пъпна връв – Всички проби ще 
бъдат изследвани за общ брой клетки с ядра.  
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contamination. You will then need to decide whether 
you wish to continue storage or dispose of the sample 
and notify us of this decision. Due to the non-sterile 
nature of birth there is a risk of contamination that 
cannot be avoided. 

Results, records and disposal 
We will contact you once the Cord Blood has been 
received and processed to inform you of the blood 
volume and vitability. Once all other test results are 
completed and payment has been received we will 
forward your certificate with all results. Cells4Life will 
maintain a hard copy and electronic copy register of all 
information in confidence. In the event a sample is 
required to be destroyed, this will be done by 
autoclaving and incineration. 

Treatments 
I understand that the effectiveness and success of using 
stem cells for specific therapeutic treatments depends 
on the circumstances of each individual case. Even if the 
stem cells are successfully stored and are capable of 
use in therapeutic treatments, the success of such 
treatments cannot be guaranteed. 

Donation 
The Cells4Life Cells Service and Cells Cord Service 
results in some parts of the sample being leftover and 
these will be disposed of as clinical waste. If you consent 
to these parts being used by Cells4Life, anonymously, to 
research possible future improvement to the service, to 
investigate treatments or to provide treatments which 
may help save lives, please check this box.   

In the event I choose not to continue with the Services, 
I consent to donate all samples as per clause 12.4 

By signing this I confirm I have received sufficient 
information to make an informed decision. I confirm my 
understanding of the procedures and tests involved and 
I consent to these. 

Проба на кръв и тъкан от пъпна връв – Всички 
проби ще бъдат изследвани за микробна стерилност.  
В случай на положителен резултат, ще бъдете 
уведомени за естеството на заразяването. След 
това ще трябва да решите дали желаете да 
продължите към съхраняване на пробата или 
желаете тя да бъде унищожена и да ни уведомите 
за решението си. Поради нестерилната същност на 
раждането, съществува риск от заразяване, който 
не може да бъде избегнат. 
Резултати, документация и унищожаване 
Ще се свържем с Вас, когато получим и обработим 
Кръвта от пъпна връв, за да ви уведомим за обема  
и жизнеността на кръвта. След получаване на 
резултатите от останалите тестове и на 
заплащането, ще Ви изпратим сертификат с всички 
резултати. Cells4Life ще запази копия на хартиен и 
електронен носител в регистър с цялата 
информация, която ще се пази в конфиденциалност. 
В случай че желаете унищожаване на пробата, това 
ще бъде извършено в автоклав и чрез изгаряне. 
Лечения  
Разбирам, че ефективността и успехът от 
използването на стволови клетки за конкретни 
терапевтични лечения зависи от обстоятелствата 
при всеки отделен случай. Дори ако стволови 
клетки са съхранени успешно и са годни за 
употреба при терапевтични лечения, успехът на 
тези лечения не може да бъде гарантиран. 
Дарения  
При услугата Cells и Cells Cord на Cells4Life някои 
части от пробата остават неизползвани и се 
унищожават като клиничен отпадък. Ако дадете 
съгласие да ги предоставите за анонимна употреба 
от Cells4Life за изследвания за възможни бъдещи 
подобрения на услугата, за изследване на лечения 
или предоставяне на лечения, които могат да 
помогнат за спасяване на човешки живот, моля 
отбележете това квадратче.   
В случай, че реша да не пристъпвам към 
използването на Услугите, се съгласявам да 
даря всички проби, съгласно клауза 12.4. 

С подписването на този документ, потвърждавам, че 
съм получила достатъчно информация, за да дам 
информирано съгласие. Потвърждавам, че 
разбирам какво представляват процедурите и 
изследванията и се съгласявам с тях. 

Signature of Mother Подпис на Майката 
Signature: Подпис: 
Date: Дата: 
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you, procured at or within 7 days of birth. I understand that 
there is no guarantee or assurance of the success of the 
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Част 2 - Декларация 
за съгласие 
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представител в България - ТБ Садаса и предадени на 
ТБ Садаса. ТБ Садаса е оторизирана от Cells4Life 
Group LLP да организира транспортирането на пробата  
от Кръв от пъпна връв, Тъканта от пъпната връв и 
пробата от майчината кръв. 
Обработване и съхраняване 
При пристигане в лабораторията, вашата проба ще 
бъде обработена съгласно Услугата, която сте 
избрали в Част 5. Към Кръвта и Тъканта от пъпна 
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клетъчен лимфотропен вирус), сифилис, хепатит В 
(както основен тест за антитела, така и за антиген)  
и хепатит С. Трябва да знаете, че резултатите от 
изследванията могат да разкрият информация, 
която не сте знаели до момента във връзка със 
здравословното Ви състояние. В случай на 
положителен резултат, ще Ви изпратим писмено 
известие с подробности за резултатите и със съвет 
за лекарска помощ. Вие ще имате отговорността да 
се заемете с това. 
Кръв от пъпна връв – Всички проби ще 
бъдат изследвани за общ брой клетки с ядра.  
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Section 3 - Medical 
questionnaire 
To be completed by the Mother. 
Please answer the following questions to the best of 
your knowledge providing details in the comments 
section below for any question(s) to which you may 
have answered yes. 

1. Do you have or have you ever had any of   Yes No 
the following:

i. History of disease of unknown origin?
ii. Malignant disease?
iii. Systemic infection which will not be

controlled at the time of birth, including 
bacterial diseases, systemic viral or fungal 
or parasitic infections? 

iv. History, clinical evidence or laboratory
evidence of HIV, acute or chronic hepatitis 
B, hepatitis C, HTLV I/II or Syphilis? 

v. History of chronic, systemic
autoimmune disease? 

vi. Recent vaccination with a live
attenuated virus where a risk of transmission 
is considered to exist? 

vii. Transplantation with xenografts?

2. Do you or a blood relative have:

i. Creutzfeld-Jacob Disease (CJD)?
ii. Rapid progressive demential?
iii. Degenerative neurogical disease?

3. Have you ever been the recipient of:

i. Hormones derived from the human
pituitary gland? 

ii. Grafts of cornea, sclera or dura mater?
iii. Undocumented neurosurgery where

dura may have been used? 

4. Have you ever ingested or been
exposed to a substance (such as
cyanide, lead, mercury, gold) that may
be transmitted to recipients in a dose that
could endanger health?

5. Are you taking any
immunosuppresive drugs?

Част 3 - Медицински 
въпросник 
 
Попълва се от Майката. 
Моля отговорете на въпросите по-долу съгласно 
информацията, с която разполагате, и дайте 
обяснения в полетата за коментар за всички 
въпроси, на които сте отговорили с „да”. 

1. Имали ли сте някога или в момента
Да Не някое от следните:

i. Заболяване с неизвестен произход?
ii. Злокачествено заболяване?
iii. Системна инфекция, която няма

да бъде контролирана в момента на 
раждане, включително бактериални 
заболявания, системни вирусни или 
гъбични или паразитни инфекции?  

iv. Клинични доказателства или
лабораторни доказателства за HIV, остър 
или хроничен хепатит В, хепатит С, HTVL I/  
II или сифилис?  

v. Хронични системни автоимунни
заболявания? 

vi. Скорошна ваксинация с жив
атенюиран вирус, при която се смята 
възможен рискът от пренасяне?  

vii. Трансплантация с ксенографт?

2. Вие или Ваш кръвен роднина имате ли:

i. Болест на Кройцфелд-Якоб?
ii. Бързо прогресираща деменция?
iii. Дегенеративно неврологично

заболяване? 

3. Били ли сте приемник на:

i. Хормони, получени от човешка
хипофизна жлеза?  

ii. Графтове от роговица, склера
или дура матер? 

iii. Недокументирана неврологична
операция, при която може да е 
използвана дура матер?  
4. Случвало ли Ви се е да погълнете или
да бъдете изложена на действието на
вещество (като цианид, олово, живак,
злато), което може да бъде предадено
на получатели, в доза, която
застрашава здравето?

5. Взимате ли имуносупресивни
лекарства? 
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Yes No Да Не 

6. Have you travelled outside the Bulgaria in 6. Пътували ли сте извън България през
the 6 months prior to your due date? последните 6 месеца преди термина?

7. Have you ever knowingly acquired any 7. Знаете ли за случаи, в които сте
disease or illness such as malaria, yellow заболявали от болести като малария,
fever or sleeping sickness? жълта треска или сънна болест? 

8. Have you become ill following a mosquito 8. Разболявали ли сте се в следствие от
bit in the last 6 months? ухапване от комар през последните 6

месеца?

9. Any other known conditions, diseases or 9. Имате ли други заболявания или
illnesses? болести, които са Ви известни?

10. Please confirm if the Father can 10. Моля потвърдете, ако бащата може
answer Yes to any of the above. If Yes, да даде отговор „Да” на който и
please detail below or on a separate да е от горепосочените въпроси. 
piece of paper. Ако отговорът е „Да”, моля дайте 

подробности по-долу или на 
отделен лист хартия. 

11. In the past 2 months have you 11. Пътували ли сте през последните 2
travelled to any areas affected by the Ebola месеца в райони, в които има Ебола?
Virus?

12. In the past 2 months have you come 12. През последните 2 месеца
into contact with any person who has контактували ли сте с хора, които са се
recently returned (in the past 2 months) from върнали наскоро (през последните 2
an Ebola affected area? месеца) от райони, в които има Ебола? 

Comments Коментари 

An updated list of Ebola affected areas can be found 
on the ECDC website: www.ecdc.europa.eu 

Please check www.transfusionguidelines.org  
for specific queries on diseases or treatments  
you are receiving. 

Актуален списък на районите, в които има Ебола, 
може да откриете на сайта на ECDC: 
www.ecdc.europa.eu 

Моля посетете www.transfusionguidelines.org,  
ако имате конкретни запитвания във връзка с 
болести или лечения, на които сте подложени.  
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Section 3 - Medical 
questionnaire 
To be completed by the Mother. 
Please answer the following questions to the best of 
your knowledge providing details in the comments 
section below for any question(s) to which you may 
have answered yes. 

1. Do you have or have you ever had any of   Yes No 
the following:

i. History of disease of unknown origin?
ii. Malignant disease?
iii. Systemic infection which will not be

controlled at the time of birth, including 
bacterial diseases, systemic viral or fungal 
or parasitic infections? 

iv. History, clinical evidence or laboratory
evidence of HIV, acute or chronic hepatitis 
B, hepatitis C, HTLV I/II or Syphilis? 

v. History of chronic, systemic
autoimmune disease? 

vi. Recent vaccination with a live
attenuated virus where a risk of transmission 
is considered to exist? 

vii. Transplantation with xenografts?

2. Do you or a blood relative have:

i. Creutzfeld-Jacob Disease (CJD)?
ii. Rapid progressive demential?
iii. Degenerative neurogical disease?

3. Have you ever been the recipient of:

i. Hormones derived from the human
pituitary gland? 

ii. Grafts of cornea, sclera or dura mater?
iii. Undocumented neurosurgery where

dura may have been used? 

4. Have you ever ingested or been
exposed to a substance (such as
cyanide, lead, mercury, gold) that may
be transmitted to recipients in a dose that
could endanger health?

5. Are you taking any
immunosuppresive drugs?

Част 3 - Медицински 
въпросник 
 
Попълва се от Майката. 
Моля отговорете на въпросите по-долу съгласно 
информацията, с която разполагате, и дайте 
обяснения в полетата за коментар за всички 
въпроси, на които сте отговорили с „да”. 

1. Имали ли сте някога или в момента
Да Не някое от следните:

i. Заболяване с неизвестен произход?
ii. Злокачествено заболяване?
iii. Системна инфекция, която няма

да бъде контролирана в момента на 
раждане, включително бактериални 
заболявания, системни вирусни или 
гъбични или паразитни инфекции?  

iv. Клинични доказателства или
лабораторни доказателства за HIV, остър 
или хроничен хепатит В, хепатит С, HTVL I/  
II или сифилис?  

v. Хронични системни автоимунни
заболявания? 

vi. Скорошна ваксинация с жив
атенюиран вирус, при която се смята 
възможен рискът от пренасяне?  

vii. Трансплантация с ксенографт?

2. Вие или Ваш кръвен роднина имате ли:

i. Болест на Кройцфелд-Якоб?
ii. Бързо прогресираща деменция?
iii. Дегенеративно неврологично

заболяване? 

3. Били ли сте приемник на:

i. Хормони, получени от човешка
хипофизна жлеза?  

ii. Графтове от роговица, склера
или дура матер? 

iii. Недокументирана неврологична
операция, при която може да е 
използвана дура матер?  
4. Случвало ли Ви се е да погълнете или
да бъдете изложена на действието на
вещество (като цианид, олово, живак,
злато), което може да бъде предадено
на получатели, в доза, която
застрашава здравето?

5. Взимате ли имуносупресивни
лекарства? 
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Section 4 - Cord 
Blood procurement, 
processing, testing 
and cryopreservation 
agreement 
 
This document is important and you will be legally 
bound by it. Please read it carefully, seek legal and 
medical advice and let us know if you have any 
questions before signing. 
 
This Agreement is between (insert full name of Parent(s)): 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
AND ______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________  
(referred to in this Agreement as “Parent” or 
“you”) AND  
Cells4Life Group LLP (Company number ОС357135), 
whose registered office is at Units 2 & 3 Oak House, 
Woodlands Office Park, Albert Drive, Burgess Hill, 
RH15 9TN (Referred to in this Agreement as 
“Cells4Life”, “we” or “us”).  
AND  
Tissue Bank Sadasa 2007 LTD, whose registered office 
is at 35 Midzhur Str., fl.1, ap. 1 Sofia, Bulgaria, 
represented by Daniela Mircheva – Manager, Company 
Number 200941354, acting in the capacity of exclusive 
representative of and distributor of collection kit in 
Bulgaria for Cells4Life according to Agreement dated  
02.03.2011 andCells4Life Group LLP (Company 
number ОС357135), whose registered office is at Units 
2 & 3 Oak House, Woodlands Office Park, Albert Drive, 
Burgess Hill, RH15 9TN (Referred to in this Agreement 
as “Cells4Life”, “we” or “us”). 
 
 
Terms and conditions contained within this Agreement 
together form a legally binding agreement between us 
which relates to the procurement, processing, testing, 
storage, distribution and import/export of the umbilical 
cord and/or placental cord blood of your Child(ren) and 
your maternal blood sample. In signing this Agreement, 
you acknowledge and agree that Cells4Life and Tissue 
Bank Sadasa in no way providing medical advice, care 
or treatment of you or anyone else.  
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Section 4 - Договор за 
събиране, обработване, 
изследване и 
криоконсервация на 
кръв от пъпна връв 
 
Настоящият документ е важен и Ви обвързва правно. 
Моля прочетете го внимателно, потърсете правен  
и медицински съвет и, преди да го подпишете, ни 
уведомете, ако имате някакви въпроси по него. 

 
Договорът се сключва между (въведете 
пълните имена на Родителя(ите)):  
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
и ______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
(наричани по-долу „Родител” или „Вие”)  
И  
Cells4Life Group LLP (регистрационен номер 
ОС357135), със седалище на адрес „Оук хаус”, Блок 2  
и 3, Удландс офис парк, Албърт драйв, Бърджес 
Хил, RH159TN (наричана по-долу в настоящия 
Договор „Cells4Life”, „ние” или „нас”)  
И  
Тъканна Банка Садаса 2007 ЕООД, с адрес на 
управление: България, гр. София, ул. Миджур 35, 
ет.1, ап.1, представлявано от Даниела Мирчева – 
Управител, ЕИК 200941354, в качеството си на 
ексклузивен представител на Cells4Life 
(«Селсфорлайф») по Договор за Дистрибуция от 
дата 02.03.2011 г., сключен със Cells4Life Group 
LLP (регистрационен номер ОС357135), със 
седалище на адрес „Оук хаус”, Блок 2 и 3, 
Удландс офис парк, Албърт драйв, Бърджес Хил, 
RH159TN (наричана по-долу в настоящия Договор 
„Cells4Life”, „ние” или „нас”). 
 
Условията, съдържащи се в настоящия Договор, 
представляват правнообвързващо споразумение 
между нас, свързано със събирането обработването, 
изследването, съхраняването, разпространението  
и вноса/износа на кръв от пъпна връв и/или от 
плацентата на Вашето Дете (Деца) и пробата от 
майчината кръв. С подписването на настоящия 
Договор, Вие се съгласявате и приемате, че Cells4Life  
и Тъканна Банка Садаса 2007 не предоставят 
медицински съвети, грижи или лечение на Вас или 
което и да е друго лице.  
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1. General terms  
1.1. Definitions  

1.1.1.  “Cord Blood” means the umbilical and/or 
placental cord blood together with any 
Stem Cells.   

1.1.2.  “Collection Kit” means all the necessary 
equipment for use by a trained healthcare 
professional to procure Cord Blood and/or 
Tissue, as relevant to the Services. 

 
 

1.1.3.  “Child” refers to your child(ren) who is/are 
due on the expected delivery date as notified 
to us and in relation to whose umbilical Cord 
Blood we are supplying you with a  
Collection Kit. 

 
 

1.1.4.  “Main Service” means the collection and 
storage of Cord Blood. In this Agreement 
“collection” excludes the procurement of 
Cord Blood. 

 
1.1.5.  “Deposit” means the Deposit detailed in the 

“Payment methods” section set out in 
Section 6 of this Agreement.  

1.1.6.  “Donor” means the human source of 
Cord Blood.  

1.1.7.  “Separation” means the process of separating  
Red Cells, Plasma and Buffy Coat from the 
Cord Blood, and the words Separate, 
Separates and Separated shall be 
interpreted accordingly.  

1.1.8.  “Red Cells” means the red coloured 
cells found in the Cord Blood.  

1.1.9.  “Plasma” means the cord blood 
plasma extracted during Separation.  

1.1.10. “Buffy Coat” means the fraction of the Cord 
Blood containing blood-forming cells 
remaining once Separation is completed. 

 
1.1.11. “Services” means the Main Service if you only 

purchase the Main Service. In the event that 
you purchase either or both of the optional 
Cells Cord Service, “Services” shall mean all 
the services purchased collectively.  

1.1.12. “Statement of consent” means Section 3 of 
this Agreement which details the Cells4Life 
service and which records your consent to 
the service particulars. 

 
1.1.13. “Stem Cells” means the stem cells 

contained within the Cord Blood or the 
Buffy Coat obtained after Separation.  

1.1.14. “Storage Fee” means the fees as detailed 
in the “Payment methods” section set out 
in Section 6 of this Agreement.  

 
 
 
 

 
1. Общи условия  
1.1. Дефиниции  

1.1.1.  „Кръв от пъпна връв” означава кръв от 
пъпната връв или плацентата, заедно 
с всички стволови клетки.  

1.1.2.  „Комплект за събиране” означава 
цялото необходимо оборудване, което 
ще бъде използвано от квалифицирано 
медицинско лице за събиране на кръв 
и/или тъкан от пъпна връв, съгласно 
избраните Услуги.  

1.1.3. „Дете” се отнася за вашето дете (деца), 
което/които се очаква да бъде/бъдат 
родено/и на очакваната дата на 
раждане, която сте ни съобщили, и за 
чиято кръв от пъпна връв сме Ви 
предоставили Комплекта за събиране.  

1.1.4.  „Основна услуга” означава събирането 
и съхраняването на кръв от пъпна връв. 
В настоящия Договор „събирането” 
изключва самото получаване на кръв от 
пъпна връв.  

1.1.5.  „Депозит” означава депозитът, посочен в 
Частта „Начини на плащане”, изложени в 
Част 6 от настоящия Договор.  

1.1.6.  „Донор“ означава Вашето дете, което 
е източник на кръв от пъпната връв.  

1.1.7.  „Отделяне” е процесът на отделяне на 
червените клетки, плазмата и т.нар. Buffy 
coat в кръвта от пъпна връв, като думите 
„отделям”, „отделя” и „отделен” ще бъдат 
тълкувани съобразно това значение.  

1.1.8.  „Червени клетки” са клетките в червен 
цвят от кръвта от пъпна връв.  

1.1.9.  „Плазма” е плазмата от кръвта от пъпна 
връв, извлечена по време на Отделянето.  

1.1.10. „Buffy Coat” означава фракцията от 
Кръвта от пъпна връв, съдържаща клетки, 
образуващи кръвта, които остават след 
приключване на Отделянето.  

1.1.11. „Услуги” означава Основната услуга, ако  
сте заплатили само „Основната услуга”. 
В случай че заплатите и услугите по избор 
със Cells Cord, „Услугите” ще означава 
всички заплатени услуги заедно.  

1.1.12. „Декларация за съгласие” означава Част  
3 от настоящия Договор, която дава 
подробности за услугата на Cells4Life и 
документира Вашето съгласие с 
условията на услугите.  

1.1.13. „Стволови клетки” са стволовите клетки,  
които се съдържат в Кръвта от пъпна връв 
или в т.нар. Buffy Coat след Отделянето.  

1.1.14. „Такса за съхраняване” означава всички  
такси, посочени в Частта „Начини на 
плащане”, изложени в Част 6 от 
настоящия Договор.  
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Section 4 - Cord 
Blood procurement, 
processing, testing 
and cryopreservation 
agreement 
 
This document is important and you will be legally 
bound by it. Please read it carefully, seek legal and 
medical advice and let us know if you have any 
questions before signing. 
 
This Agreement is between (insert full name of Parent(s)): 
 
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
AND ______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________  
(referred to in this Agreement as “Parent” or 
“you”) AND  
Cells4Life Group LLP (Company number ОС357135), 
whose registered office is at Units 2 & 3 Oak House, 
Woodlands Office Park, Albert Drive, Burgess Hill, 
RH15 9TN (Referred to in this Agreement as 
“Cells4Life”, “we” or “us”).  
AND  
Tissue Bank Sadasa 2007 LTD, whose registered office 
is at 35 Midzhur Str., fl.1, ap. 1 Sofia, Bulgaria, 
represented by Daniela Mircheva – Manager, Company 
Number 200941354, acting in the capacity of exclusive 
representative of and distributor of collection kit in 
Bulgaria for Cells4Life according to Agreement dated  
02.03.2011 andCells4Life Group LLP (Company 
number ОС357135), whose registered office is at Units 
2 & 3 Oak House, Woodlands Office Park, Albert Drive, 
Burgess Hill, RH15 9TN (Referred to in this Agreement 
as “Cells4Life”, “we” or “us”). 
 
 
Terms and conditions contained within this Agreement 
together form a legally binding agreement between us 
which relates to the procurement, processing, testing, 
storage, distribution and import/export of the umbilical 
cord and/or placental cord blood of your Child(ren) and 
your maternal blood sample. In signing this Agreement, 
you acknowledge and agree that Cells4Life and Tissue 
Bank Sadasa in no way providing medical advice, care 
or treatment of you or anyone else.  
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Section 4 - Договор за 
събиране, обработване, 
изследване и 
криоконсервация на 
кръв от пъпна връв 
 
Настоящият документ е важен и Ви обвързва правно. 
Моля прочетете го внимателно, потърсете правен  
и медицински съвет и, преди да го подпишете, ни 
уведомете, ако имате някакви въпроси по него. 

 
Договорът се сключва между (въведете 
пълните имена на Родителя(ите)):  
____________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
и ______________________________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
 
(наричани по-долу „Родител” или „Вие”)  
И  
Cells4Life Group LLP (регистрационен номер 
ОС357135), със седалище на адрес „Оук хаус”, Блок 2  
и 3, Удландс офис парк, Албърт драйв, Бърджес 
Хил, RH159TN (наричана по-долу в настоящия 
Договор „Cells4Life”, „ние” или „нас”)  
И  
Тъканна Банка Садаса 2007 ЕООД, с адрес на 
управление: България, гр. София, ул. Миджур 35, 
ет.1, ап.1, представлявано от Даниела Мирчева – 
Управител, ЕИК 200941354, в качеството си на 
ексклузивен представител на Cells4Life 
(«Селсфорлайф») по Договор за Дистрибуция от 
дата 02.03.2011 г., сключен със Cells4Life Group 
LLP (регистрационен номер ОС357135), със 
седалище на адрес „Оук хаус”, Блок 2 и 3, 
Удландс офис парк, Албърт драйв, Бърджес Хил, 
RH159TN (наричана по-долу в настоящия Договор 
„Cells4Life”, „ние” или „нас”). 
 
Условията, съдържащи се в настоящия Договор, 
представляват правнообвързващо споразумение 
между нас, свързано със събирането обработването, 
изследването, съхраняването, разпространението  
и вноса/износа на кръв от пъпна връв и/или от 
плацентата на Вашето Дете (Деца) и пробата от 
майчината кръв. С подписването на настоящия 
Договор, Вие се съгласявате и приемате, че Cells4Life  
и Тъканна Банка Садаса 2007 не предоставят 
медицински съвети, грижи или лечение на Вас или 
което и да е друго лице.  
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1.1.15. “Third Party Costs” means the cost of the 1.1.15. „Разходи за трети страни” означава цената  
Collection Kit, laboratory fees, any applicable на Комплекта за събиране, лабораторните  
courier fees and any applicable charges made такси, както и всички приложими  
by medical practitioners for procuring the куриерски такси и всички приложими  
Cord Blood. разходи за медицинските специалисти,  

извършили събирането на Кръвта от  
пъпна връв.  

1.1.16. “Tissue” means the umbilical cord tissue 1.1.16. „Тъкан” означава пробата от тъканта от  
sample together with any stem cells. пъпна връв, заедно с всички стволови  

клетки.  
1.1.17. “Cells Cord Service” means the collection of 1.1.17. „Услуга Cells Cord” означава събирането на  

Tissue in addition to Cord Blood. Тъкан в допълнение към Кръвта от пъпна  
връв. 

 
1.2. Additional Services (Cells Cord Service)  

1.2.1.  The Cells Cord service is optional and additional  
to the Main Service. You may choose to 
receive the Cells Cord Service only after 
agreeing to the Main Service. The Cells 
Cord Service is not available to you if you 
do not purchase the Main Service. 

 
1.2.2. In the event that the Cord Blood is not viable 

for the storage but the Tissue is, Cells4Life 
will store the Tissue notwithstanding clause 
1.1.16. In the event that only the Tissue is 
stored, a charge of 2000 (two thousand) 
BGNper Child shall apply in addition to the 
deposit paid. For the avoidance of any 
doubt, in such event the Storage fee under 
the Agreement will total 3200 (three 
thousand and two hundred) BGN. 

 
 
 

1.2.3.  Where the Cells Cord Service is purchased 
the term Cord Blood shall in all subsequent 
clauses in this Agreement include the Tissue. 

 
1.2.  Допълнителни услуги (Услуга Cells Cord)  

1.2.1.  Услугата Cells Cord е по избор и е 
допълнителна към основната услуга. 
Можете да заявите услугата Cells Cord 
едва след като заявите Основната 
услуга. Няма да можете да използвате 
услугата Cells Cord, ако не сте заявили 
Основната услуга.  

1.2.2.  В случай че Кръвта от пъпна връв не е 
годна за съхранение, но пробата от Тъкан 
е годна, Cells4Life ще съхрани пробата 
от Тъкан, независимо от условията на 
точка 1.1.16. В случай че само пробата 
от тъкан бъде съхранена, ще трябва да 
заплатите допълнителна сума от 2 000 
лева (две хиляди лева) за всяко дете, 
освен вече заплатения депозит.  
За избягване на всякакво съмнение, общо 
дължимата такса за съхранение по 
Договора в този случай ще е в размер на 
3 200 лева (три хиляди и двеста лева).  

1.2.3.  Когато заявявате и услугата Cells Cord, 
терминът „Кръв от пъпна връв” ще 
включва във всички следващи клаузи от 
настоящия Договор и пробата от Тъкан. 

 
2. Your instructions 2. Вашите указания 
2.1. Unless the Donor is deemed competent by law, we 2.1. Докато Донорът навърши пълнолетие по 
 will act upon the written instructions of you or such  закон, ние ще действаме съгласно писмените 
 other person as authorised by law in relation to the  указания, дадени от Вас или от Вашите лични 
 storage and use of the Stem Cells. Otherwise we are  представители във връзка със съхраняването 
 required to act upon the instructions of the Child in  и използването на Стволовите клетки. След 
 relation to the further storage and use of the Stem  настъпване на пълнолетие на Детето, наше 
 Cells. However, please note that this Agreement is  задължение е да действаме съгласно указанията, 
 between you and us and you remain liable for the  дадени от него във връзка с по-нататъшното 
 payment of any fees which arise under the terms of  съхраняване и използване на Стволовите клетки. 
 this Agreement for the duration of the term of this  Въпреки това, моля, обърнете внимание, че 
 Agreement.  настоящият Договор е сключен между Вас и нас 
   и Вие ще продължите да носите отговорност за 
   заплащането на всички такси, произтичащи във 
   връзка с условията на настоящия Договор за 
   целия период на действие на настоящия Договор. 
2.2. Except where this Agreement is terminated in 2.2. Освен в случаите, когато настоящият Договор 
 accordance with clause 12.3 the Stem Cells shall at all  бъде прекратен съгласно точка 12.3., Стволовите 
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извършили събирането на Кръвта от  
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to the Main Service. You may choose to 
receive the Cells Cord Service only after 
agreeing to the Main Service. The Cells 
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do not purchase the Main Service. 

 
1.2.2. In the event that the Cord Blood is not viable 

for the storage but the Tissue is, Cells4Life 
will store the Tissue notwithstanding clause 
1.1.16. In the event that only the Tissue is 
stored, a charge of 2000 (two thousand) 
BGNper Child shall apply in addition to the 
deposit paid. For the avoidance of any 
doubt, in such event the Storage fee under 
the Agreement will total 3200 (three 
thousand and two hundred) BGN. 

 
 
 

1.2.3.  Where the Cells Cord Service is purchased 
the term Cord Blood shall in all subsequent 
clauses in this Agreement include the Tissue. 

 
1.2.  Допълнителни услуги (Услуга Cells Cord)  

1.2.1.  Услугата Cells Cord е по избор и е 
допълнителна към основната услуга. 
Можете да заявите услугата Cells Cord 
едва след като заявите Основната 
услуга. Няма да можете да използвате 
услугата Cells Cord, ако не сте заявили 
Основната услуга.  

1.2.2.  В случай че Кръвта от пъпна връв не е 
годна за съхранение, но пробата от Тъкан 
е годна, Cells4Life ще съхрани пробата 
от Тъкан, независимо от условията на 
точка 1.1.16. В случай че само пробата 
от тъкан бъде съхранена, ще трябва да 
заплатите допълнителна сума от 2 000 
лева (две хиляди лева) за всяко дете, 
освен вече заплатения депозит.  
За избягване на всякакво съмнение, общо 
дължимата такса за съхранение по 
Договора в този случай ще е в размер на 
3 200 лева (три хиляди и двеста лева).  

1.2.3.  Когато заявявате и услугата Cells Cord, 
терминът „Кръв от пъпна връв” ще 
включва във всички следващи клаузи от 
настоящия Договор и пробата от Тъкан. 

 
2. Your instructions 2. Вашите указания 
2.1. Unless the Donor is deemed competent by law, we 2.1. Докато Донорът навърши пълнолетие по 
 will act upon the written instructions of you or such  закон, ние ще действаме съгласно писмените 
 other person as authorised by law in relation to the  указания, дадени от Вас или от Вашите лични 
 storage and use of the Stem Cells. Otherwise we are  представители във връзка със съхраняването 
 required to act upon the instructions of the Child in  и използването на Стволовите клетки. След 
 relation to the further storage and use of the Stem  настъпване на пълнолетие на Детето, наше 
 Cells. However, please note that this Agreement is  задължение е да действаме съгласно указанията, 
 between you and us and you remain liable for the  дадени от него във връзка с по-нататъшното 
 payment of any fees which arise under the terms of  съхраняване и използване на Стволовите клетки. 
 this Agreement for the duration of the term of this  Въпреки това, моля, обърнете внимание, че 
 Agreement.  настоящият Договор е сключен между Вас и нас 
   и Вие ще продължите да носите отговорност за 
   заплащането на всички такси, произтичащи във 
   връзка с условията на настоящия Договор за 
   целия период на действие на настоящия Договор. 
2.2. Except where this Agreement is terminated in 2.2. Освен в случаите, когато настоящият Договор 
 accordance with clause 12.3 the Stem Cells shall at all  бъде прекратен съгласно точка 12.3., Стволовите 
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times remain the absolute and sole property of the 
Child and Cells4Life holds the Stem Cells on the 
terms set out in this Agreement.  

2.3. Where you choose to Separate the Cord Blood: 
 

2.3.1. the Cord Blood shall be Separated by 
Cells4Life in accordance with clause 6.2;  

2.3.2. the Buffy Coat shall remain the property of 
the Child; and  

2.3.3. the Plasma and Red Cells will be disposed of 
as clinical waste unless you check the box 
on the Consent document to transfer 
absolute and sole ownership of these to 
Cells4Life. If you transfer ownership to 
Cells4Life then we are under no obligation to 
provide you with any information relating to 
the use of the Plasma and Red Cells. 

 
 
2.4. Where you choose not to Seprate the Cord Blood, 

any reference to Stem Cells within the remainder of 
this Agreement shall be deemed to be a reference to 
Cord Blood. 

 
 
 
 

 
    клетки ще останат собственост само и единствено 
    на Детето, а Cells4Life ще съхранява Стволовите   
    клетки според условията на настоящия Договор.  

2.3.   2.3. Ако изберете да отделите компонентите 
на Кръвта от пъпна връв:  
2.3.1.  Кръвта от пъпна връв ще бъде отделена 

от Cells4Life съгласно точка 6.2.;  
2.3.2.  т.нар. Buffy Coat ще остане собственост 

на Детето; и  
2.3.3.  Плазмата и Червените клетки ще бъдат 

унищожени като клиничен отпадък, ако не 
отбележите квадратчето в документа за 
съгласие, чрез което се съгласявате да 
прехвърлите всички права върху тях на 
Cells4Life. Ако прехвърлите правото на 
собственост върху тях на Cells4Life, ние 
няма да сме длъжни да Ви предоставяме 
информация във връзка с използването на 
Плазмата и Червените клетки.  

2.4.   2.4. Ако изберете да не отделяте компонентите на 
Кръвта от пъпна връв, всяко споменаване на 
Стволови клетки в останалата част от Договор, ще 
се смята за споменаване на Кръв от пъпна връв. 

 
3. Supply of Collection Kit  
3.1. We will send the Collection Kit to you once you 

have sent us the following:  
3.1.1. A fully completed and signed copy of 

this Agreement;  
3.1.2. the Deposit;  
3.1.3. A signed copy of Section 2  

3.2. If you are expecting more than one Child, you must 
notify us and pay the Deposit (detailed in Section 
5) for each Child for whom you want Stem Cells to 
be stored by us. A separate Collection Kit must be 
used for each Child and we will send you the 
number of Collection Kits you have requested and 
paid for as detailed in Section 5. 

 
3.3. We will endeavour to send the Collection Kit(s) 

tothe address,specified by you in Bulgaria within 
seven (7) working days of receipt of this 
Agreement and the Deposit.  

3.4. We do not guarantee any time for delivery of the 
Collection Kit and cannot accept responsibility for any 
delays in delivery which are beyond our control. If you 
have not received your Collection Kit within fourteen 
(14) days, please notify us and we will investigate. 

 
 
3.5. In the event that you require a Collection Kit to be 

sent to you by courier you are responsible for 
payimg to us the courier costs.  

3.6. We will send the Collection Kit to the address 
specified by you in Section 1 of this Agreement 
unless notified otherwise.  

3.7. If you notice any fault with the Collection Kit, please  

 
3. Предоставяне на Комплект за събиране  
3.1. Ще ви изпратим Комплекта за събиране, 

след като вие ни изпратите следното:  
3.1.1. Изцяло попълнен и подписан екземпляр 

от Договора;  
3.1.2.  Депозита;  
3.1.3.  Подписан екземпляр от Част 2.  

3.2. Ако очаквате повече от едно Дете, трябва да ни 
уведомите за това и да заплатите Депозита 
(посочен в Част 5) за всяко Дете, за което искате 
да съхраним Стволови клетки. За всяко Дете 
трябва да се използва отделен Комплект за 
събиране и ние ще Ви изпратим броя комплекти 
за събиране, който сте пожелали и заплатили, 
както е посочено в Част 5.  

3.3. Ще се опитаме да изпратим Комплекти за 
събиране до адреса, посочен от Вас в България 
в срок от 7 (седем) работни дни след получаване 
на Договора и Депозита.  

3.4. Не можем да дадем гаранция за момента на 
доставка на Комплекта за събиране и няма да 
носим отговорност за забавяне при доставката, 
което е извън контрола ни. Ако не сте получили 
Комплекта за събиране в срок от 
14 (четиринадесет) дни, моля уведомете ни, за 
да разследваме случая.  

3.5. Ако желаете Комплектът за събиране да Ви 
бъде изпратен по куриер, ще трябва да ни 
възстановите разходите за куриерската услуга.  

3.6. Комплектът за събиране ще бъде изпратен на 
посочения от Вас адрес в Част 1 от настоящия 
Договор, освен ако изрично не посочите друг.  

3.7. Ако забележите някакъв дефект в Комплекта 
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return it to us and we will arrange for a 
replacement Collection Kit to be sent to you and 
we will refund you reasonable postage costs for the 
return of the Collection Kit to us. 

 
3.8. If you have been sent the wrong number of 

Collection Kits, you must contact us as soon as 
possible. We will then rectify the matter. 

 
3.9. The Collection Kit is only to be used in respect of the 

Child due on the estimated delivery date as notified 
to us in Section 1. The Collection Kit is uniquely bar 
coded to refer to you and your child and must not be 
used by or for any other person or any other child. If 
you do not use this Collection Kit for the Child then 
you must not use this Collection Kit for any other 
child unless this has been specifically agreed with us 
in writing. 

 
 
 
 

 
за събиране, моля пратете ни го обратно и ние 
ще Ви осигурим и изпратим нов Комплект за 
събиране, като ще Ви възстановим 
основателните пощенски разходи за връщането 
на Комплекта за събиране.  

3.8.   3.8. Ако Ви е изпратен различен от заявения брой 
комплекти за събиране, трябва да се свържете 
с нас възможно най-скоро. В такъв случай ние 
ще поправим възникналата грешка.  

3.9.   3.9. Комплектът за събиране трябва да бъде 
използван само за Детето, което ще се роди на 
очакваната дата на раждане, за която сте ни 
уведомили в Част 1. Комплектът за събиране има 
уникален баркод, който го свързва с Вас и 
Вашето дете, и не бива да бъде използван от или 
за никой друг човек или друго дете. Ако не 
използвате Комплекта за събиране за Детето, не 
бива да го използвате за никое друго дете, освен 
ако не получите писмено потвърждение от нас. 

 
4. Procurement of Cord Blood  
4.1. It is a regulatory requirement that the procurement of 

Cord Blood using a Cells4Life Collection Kit must be 
carried out by an appropriately qualified and 
authorised person. Further details relating to this 
can be found in Section 2 and Cells4Life is happy to 
advise you further on this. Procurement of Cord 
Blood by a person that is not properly qualified and 
authorised is a breach of the Human Tissue (Quality 
and Safety for Human Application) Regulations 
2007. Further you should be aware that the viability 
of the Cord Blood may be affected if it is not 
procured by an appropriately qualified and 
authorised person in accordance with our UK Cord 
Blood and Tissue Procurement Protocol. Cells4Life 
reserves the right to refuse to store Cord Blood 
which it believes has not been procured in 
accordance with its procurement protocol. 

 
 
 
 

4.2. In the event that the Cord Blood, and tissue is unable 
to be procured you may cancel this Agreement in 
accordance with the terms set out in Clause 11. 

 
4.3. In the event that you decide not to proceed with the 

procurement of the Cord Blood, and tissue you 
may cancel this Agreement in accordance with the 
terms set out in Clause 11.  

4.4. Once the Cord Blood, and tissue has been procured, 
it is your responsibility to ensure that the Collection 
Kit is signed to confirm that it is your Child’s Cord 
Blood contained in the Collection Kit. If you have 
more than one Child and have more than one 
Collection Kit, you must clearly identify each Child 
on their respective Collection Kit. 
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4. Получаване на кръв от пъпна връв  
4.1. По закон се изисква взимането на Кръв от пъпна 

връв чрез Комплекта за събиране на Cells4Life да 
се извършва от правилно обучено и 
упълномощено лице. Допълнителна информация 
за това може да откриете в Част 2, като за 
Cells4Life ще е удоволствие да Ви предостави 
допълнителни съвети. Взимането на Кръв от 
пъпна връв от лице, което не е квалифицирано 
или упълномощено, представлява нарушение на 
Регламентите за човешките тъкани (Качество 
и безопасност при хуманно приложение) от 2007 
г. Също така трябва да сте наясно, че 
жизнеспособността на Кръвта от пъпна връв 
може да бъде компрометирана, ако не бъде взета 
от квалифицирано и упълномощено лице 
съгласно изискванията на Протокола за събиране 
на Кръв и Тъкан от пъпна връв, утвърдени във 
Великобритания. Cells4Life си запазва правото да 
откаже да съхранява Кръв от пъпна връв, за 
която смята, че не е получена съгласно 
утвърдената процедура.  

4.2. Ако получаването на Кръв от пъпна връв и тъкан 
се окаже невъзможно, можете да прекратите 
настоящия Договор съгласно условията, 
изложени в точка 11.  

4.3. Ако решите да не извършите процедурата по 
получаване на Кръв от пъпна връв и тъкан, може 
да прекратите настоящия Договор съгласно 
условията, изложени в точка 11.  

4.4. След като пробата от Кръв от пъпна връв и 
тъкан бъде взета, Вие ще имате отговорност 
да подпишете Комплекта за събиране, за да 
потвърдите, че Кръвта от пъпна връв, 
съдържаща се в Комплекта за събиране, е на 
вашето Дете. Ако родите повече от едно Дете 
и имате повече от един комплект за събиране, 
трябва ясно да посочите на кое Дете 
принадлежи всеки от Комплектите за събиране.  
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4.6. Cells4Life shall not be liable to you in any way if it 4.6. Cells4Life няма да носи отговорност, ако не може 
 is unable to process Cord Bloodand tissue due to  да обработи Кръвта от пъпна връв и тъкан, 
 a failure by you carry out your obligations under  ако Вие не изпълните задълженията си по 
 Clause 4.  настоящата точка 4. 

 
5. Delivery of Cord Blood to Cells4life 
 
5.1. Once the Cord Blood and tissue has been procured, 

Tissue Bank Sadasa has the obligation to arrange for 
a courier to deliver the Collection Kit containing the 
Cord Blood and tissue to Cells4Life Group LLP. 

 
5.2. You responsible for the Collection Kit until our courier 

collects it from you and you understand that the Cord 
Blood must be delivered to Cells4Life Group LLP within 
48 hours of the birth, otherwise it may not be viable for 
either storage and / or future use. 

 
 
5.3. Cells4Life shall not be liable to you in any way if it is 

unable to process Cord Bloodand tissue due to a 
failure by you to carry out your obligations under this 
Clause 5. 

 
5. Доставяне на кръвта от пъпна връв до  

Cells4life  
5.1. След като пробата от Кръв от пъпна връв и тъкан 

е взета, ТБ Садаса има задължението и 
отговорността да достави Комплекта за 
събиране, съдържащ пробата от Кръв от пъпна 
връв и тъкан чрез куриер на Cells4Life Group LLP.  

5.2. Вие оставате отговорни за Комплекта, докато 
нашият флеботомист го вземе от вас, като сте 
наясно, че Кръвта от пъпна връв трябва да бъде 
доставена на Cells4Life Group LLP в срок от 48 
часа от раждането, тъй като, в противен случай, 
може да се окаже негодна за съхранение и/или 
бъдеща употреба.  

5.3. Cells4Life няма да носи отговорност пред Вас по 
никакъв начин, ако не успее да обработи 
Кръвта от пъпна връв и тъкан поради неуспех 
от Ваша страна при изпълнението на 
задълженията Ви съгласно точка 5. 

 
6.   Minimum volumes and sample testing 6.    Минимални количества и изследване 
   на пробите 
6.1. If in our opinion either: 6.1. Ако по наше мнение: 
 6.1.1. the volume of Cord Blood collected is too  6.1.1.  обемът на събраната Кръв от пъпна връв 
 small; or  е твърде малък; или 
 6.1.2. the viability of Cord Blood collected is too low  6.1.2.  Жизнеспособността на събраната Кръв 
 to be suitable for cryopreservation of the  от пъпна връв е твърде ниска, за да 
 Stem Cells we will contact you to discuss your  бъде подходяща за криоконсервация на 
 wishes regarding processing and storage  стволовите клетки, ние ще се свържем с 
 of the Stem Cells. If you decide to proceed  Вас, за да обсъдим Вашите предпочитания 
 with the storage, we cannot give you any  във връзка с обработването и 
 guarantee that there will be sufficient volume  съхраняването на стволовите клетки. Ако 
 if the Stem Cells are required in the future  решите да пристъпите към съхраняване, 
 and you acknowledge this if you ask us to  ние няма да можем да Ви гарантираме, 
 proceed.  че обемът на стволовите клетки ще е 
   достатъчно голям, ако в бъдеще възникне 
   необходимост от тях, и Вие трябва да се 
   съгласите с това, ако искате да продължим 
   с процедурата. 
6.2. Where the Separation Service is requested there is a 6.2. Ако желаете отделяне, съществува изискване 
 minimum volume requirement to 45 ml, in the event  на минимален обем от 45 мл. В случай че този 
 this minimum volume is not reached Separation  минимален обем не може да бъде постигнат, 
 cannot be undertaken and the Cord Blood will be  отделяне няма да може да бъде извършено, а 
 processed and Stored as Whole Cord Blood and any  кръвта от пъпна връв ще бъде обработена и  

 
additional fees will be charged. 

  съхранена като цяла кръв от пъпна връв, и ще 
   трябва да заплатите допълнителните такси. 
6.3. There is a risk that Cord Blood can be contaminated 6.3. Съществува риск Кръвта от пъпна връв да бъде 
 either prior to or during the procurement process.  заразена преди или по време на процеса на 
 Contamination can affect the viability and the future  взимане на проба. Заразяването може да се 
 suitability of the Cord Blood for therapeutic use.  отрази върху жизнеспособността и бъдещата 
 Cells4Life will arrange for a sample of the Cord Blood  годност на Кръвта от пъпна връв за терапевтични 
 to be tested for contaminants and we will notify  приложения. Cells4Life ще организира изследване 
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you of the results. If requested a copy of the 
results can also be sent to your Child’s general 
medical practitioner to be placed in your Child’s 
medical records. Cells4Life will continue to store 
the Cord Blood in accordance with this Agreement 
even if testing has shown it to be contaminated 
until we receive instructions from you to dispose of 
the Cord Blood. 

 
 
 

6.4. A maternal blood sample must be provided within 
seven (7) days of procurement of the Cord Blood 
and will be tested for disease markers as specified 
by current EC legislation as detailed in Section 2. 
The results of which will be notified to you and a 
copy will be provided to the Mother’s general 
medical practitioner if requested by Mother. 

 
6.5. In order to procure process, test, store and 

cryopreserve the Cord Bloodand tissue Cells4Life 
requires your consent as evidence by the 
appropriately completed and signed Statement of 
Consent. As explained in Section 3 you may feel 
unable to consent to all the procedures set out in 
Section 2 or alternatively you may at any point 
withdraw your consent to some or all of these 
procedures. As a result Cells4Life may not be able to 
carry out the necessary procurement, processing 
and testing of the Cord Blood to enable the Stem 
Cells to be stored successfully and in accordance 
with the law. In this case Cells4Life will terminate the 
Agreement in accordance with Clause 12. Cells4Life 
is happy to discuss this with you further. 

 
 
 

6.6. In the event that the Cord Bloodand tissue collected 
is found to have been contaminated, and you 
acknowledge that it may not be suitable for storage 
or any future use, you authorise us to destroy the 
Cord Blood. In such circumstances, this Agreement 
will be cancelled and we will reimburse all of the 
fees already paid by you to us as detailed in 
Payment methodt, excluding any Third Party Costs 
and the non-refundable Deposit. 

 
 
 
 

 
на част от Кръвта от пъпна връв за заразяване  
и ще Ви уведоми за резултатите. При поискване 
копие от резултатите може да бъде изпратено 
и на общопрактикуващия лекар на вашето 
Дете, за да бъде включено в медицинския 
картон на Детето. Cells4Life ще продължи да 
съхранява Кръвта от пъпна връв съгласно 
настоящия Договор, дори когато резултатите 
от изследванията показват наличие на 
зараза, докато не получим нареждане от Вас 
за унищожаване на Кръвта от пъпна връв.  

6.4. Проба от майчината кръв трябва да бъде 
предоставена в срок от 7 дни от получаването 
на Кръвта от пъпна връв и да бъде изследвана 
за болести, както е посочено в действащото 
законодателство на ЕС и в Част 2. Резултатите 
от тези изследвания ще Ви бъдат съобщени и 
копие от тях ще бъде предоставено на лекаря 
на Майката, ако това бъде поискано от нея.  

6.5. За да може да получи, обработи, изследва, 
съхрани и извърши криоконсервация на 
Кръвта от пъпна връв и тъкан, Cells4Life има 
нужда от Вашето съгласие, което може да 
бъде декларирано чрез правилно попълнена 
и подписана Декларация за съгласие. Както е 
пояснено в Част 2, Вие може да не се съгласите с 
всички процедури, изложени в Част 3, или пък в 
даден момент да оттеглите съгласието си във 
връзка с всички процедури или част от тях. В 
резултат на това Cells4Life може да няма 
възможност да извърши необходимото получаване, 
обработване и изследване на Кръвта от пъпна 
връв, които да ѝ позволят да съхрани успешно и 
законосъобразно стволовите клетки. В такъв случай 
Cells4Life ще прекрати настоящия Договор съгласно 
точка 12. За Cells4Life ще е удоволствие да обсъди 
това с Вас допълнително.  

6.6. В случай, че събраната Кръв от пъпна връв се 
окаже заразена и Вие се съгласите, че тя може 
да не бъде годна за съхранение или бъдеща 
употреба, Вие упълномощавате Cells4Life да 
унищожи Кръвта от пъпна връв. При такива 
обстоятелства настоящият Договор ще бъде 
анулиран и ние ще Ви върнем заплатените 
такси, посочени в частта „Начини на плащане” 
от Договора, с изключение на Разходите за 
трети страни и невъзстановимия депозит.  

 
7. Warranties 7. Гаранции 
7.1. We warrant to you that the services will be provided 7.1. Гарантираме Ви, че услугите ще бъдат 
 using reasonable care and skill and, provided that you  извършвани с необходимата грижа и умения, при 
 comply with your obligations, in accordance with this  положение, че спазвате своите задълженията по 
 Agreement.  настоящия Договор. 
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7.2. You warrant to us that: 7.2. Вие ни гарантирате, че: 
 7.2.1. you are the Parent/Legal Guardian of the Child  7.2.1. сте родител/законен настойник на Детето 
 with legal responsibility for the Child;   и имате законова отговорност за Детето; 
 7.2.2. you have the right to enter into this Agreement  7.2.2. имате право да сключите настоящия 
 on behalf of your Child; and   Договор от името на Детето; и 
 7.2.3. entering into this Agreement does not violate  7.2.3. сключването на настоящия Договор не 
 any local laws or regulations, as regards any   нарушава никакви местни закони или 
 country where the Cord Bloodand tissue is   разпоредби на никоя държава, в която е 
 being draen.   взета Кръвта от пъпна връв и тъкан. 

7.3. IMPORTANT – You acknowledge and accept that we 7.3. ВАЖНО – Приемате и се съгласявате, че не можем 
 cannot give any guarantees with respect to any:  да ви дадем гаранция относно: 
 7.3.1. Suitability of Cord Blood and/or Stem Cells for  7.3.1.  Приложимостта на Кръвта от пъпна връв в 
 the future treatment of diseases;   бъдещото лечение на болести; 
 7.3.2. Successful treatment of diseases through  7.3.2.  Успешното лечение на болести чрез 
 Cord Blood,Cord Tissue and/or Stem Cell   трансплантация на Кръв от пъпна връв, 
 transplantation;   Тъкан от пъпната връв и/или Стволови 
    клетки; 
 7.3.3. Advantages of Cord Blood and/or Stem Cell  7.3.3.  Предимствата на трансплантацията на 
 transplantation over other types of treatment   Кръв от пъпна връв и/или Стволови 
 using Stem Cells; or   клетки пред другите видове лечения, 
    използващи Стволови клетки; или 
 7.3.4. Successful transplantation of the Cord Blood;  7.3.4.  Успешната трансплантация на Кръвта 
 cord tissue and you enter into this Agreement   от пъпна връв; тъкан от пъпната връв и 
 with this understanding.   сключвате настоящия Договор, като ясно 
    съзнавате всичко това. 

 
8. Limit of Cells4life’s Liability  
IMPORTANT  
Subject to the terms set out in this Clause our liability to 
you under the Terms of this Agreement is as follow: 
 
8.1. Our liability to you in respectof any fault relating to 

the Collection Kit is limited to the cost of replacing 
the Collection Kit and/or reimbursing any Storage 
Fee paid by you. 

 
8.2. Our liability to you in respect of any loss or damage 

due to our negligence,or the negligenge of any our 
employes,shall be limited to direct losses you 
suffer which we could have reosanably forseen at 
the date of this agreement up to the maximum 
amount of one million pounds (£1 million). 

 
8.3. Nothing in this Agreement seeks to exclude 

our liabilty for the following:  
8.3.1. Any death or personal injurycaused as a direct 

result of our negligence,or the negligence of 
our employes.  

8.3.2.  Fraud or Fraudulent misrepresentation.  
8.4. We shall in no way be liable to you for any loss or 

damage suffered by you as a result of your failure 
to comply with the terms of this Agreement. 

 
8.5. Subject to Clauses 8.1, 8.2 and 8.3 we exclude 

all other liability for damage or loss suffered in 
connection with this Agreement whether direct or  

 
8. Граници на отговорността на Cells4life  
ВАЖНО  
Съгласно условията, изложени в настоящата 
Клауза, нашата отговорност към Вас според 
условията от настоящия Договор е, както следва:  
8.1. Нашата отговорност към Вас във връзка с 

дефект на комплекта за събиране е 
ограничена до разходите за подменяне на 
Комплекта за събиране и/или възстановяване 
на таксата за съхранение, платена от Вас.  

8.2. Отговорността ни към Вас във връзка със загуба 
или щета поради наша небрежност или поради 
небрежност на наш служител ще бъде 
ограничена до преките загуби, които претърпите 
и които е можело да предвидим към датата на 
сключване на настоящия договор, но не повече 
от един милион британски лири (£ 1 милион).  

8.3.       Нищо в настоящия Договор няма за цел да 
   изключи нашата отговорност във връзка с:  

8.3.1. Смърт или физическо нараняване, 
причинени пряко от наша небрежност или 
от небрежността на наш служител.  

8.3.2.  Измама или измамно представяне.  
8.4. Няма да носим никаква отговорност към Вас 

за загуба или щети, претърпени от Вас 
поради неспазване от Ваша страна на 
условията от настоящия Договор.  

8.5. Съгласно точки 8.1, 8.2 и 8.3, изключваме всяка 
друга отговорност за преки или косвени щети 
или загуби, претърпени във връзка с настоящия 
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 indirect to the maximum extent permitted by law.  Договор, до максималната степен, предвидена от 
   закона. 

8.6. You acknowledge and understand that we shall not 8.6. Вие приемате и разбирате, че ние няма да носим 
 be liable to you, or be considered to be in breach of  отговорност и няма да сме нарушили договора, 
 this Agreement, because of any delay in performing,  ако се получи забавяне в изпълнението или 
 or any failure to perform, any of our oblogations if the  неизпълнение на нашите задължения и това 
 delay or failure was due to your acts or omissions or  забавяне или неизпълнение е причинено от 
 to any other cause beyond our reasonable control.  Ваши действия или бездействия, или по друга 
   причина, която е извън нашия контрол. 

8.7. Should there be loss of the Cord Blood/Stem cells 8.7. При загуба на Кръвта от пъпна връв, след като е 
 whilst in the care of Cells4Life, which was beyond our  поверена на Cells4Life, по причина извън нашия 
 control, we will reimburse a proprtion of the Storage  контрол, ще Ви върнем част от предплатената 
 Fee prepaid (on a pro rata basis for the remaining  Такса за съхранение (пропорционална база за 
 storage term paid for).  оставащия заплатен период на съхранение). 

8.8. You acknowledge that the Cord Blood and tissue 8.8. Вие се съгласявате, че събраната Кръв от пъпна 
 collected will be divided into at least two separate  връв и тъкан ще бъде разделена поне на две 
 portions. Both of these samples may be kept together  отделни порции. Тези две проби може да бъдат 
 at one location for some time until being dispatched  съхранявани заедно на едно и също място за 
 to a second site. Therefore in the event of any loss or  известно време, докато бъдат изпратени в друг 
 damage to the Cord Blood/Stem Cells for whatever  обект. Следователно, в случай на загуба или щета, 
 reason it may not be possible to have a “back-up”  нанесена на Кръвта от пъпна връв по каквато 
 sample.  и да е причина, може да се окаже невъзможно 
   предоставянето на „резервна” проба. 

 
9. Fees  
9.1. The Storage Fee is detailed in Section 5 and is 

payable by you to Cells4Life in accordance with the 
terms of Payment methods. The fees are intended to 
cover the costs of administration, Collection Kit, 
testing, processing and secure storage for the 
relevant period as detailed therein. 

 
 

9.2. Any further fees which may be chargeable to you 
will be notified to you at the time, if applicable. This 
may include courier service charges which will be 
charged to you in the event that you withdraw the 
Stem Cells in accordance with section 13. We may 
also charge for our costs incurred in transferring the 
Stem Cells to another service provider if you wish 
us to do so in accordance with Section 12. 

 
9.3. If any payment due under this Agreement remains 

unpaid for a period of more than fourteen (14) days 
after the date on which it fell due, Cells4Life shall be 
entilted to be paid an additional fee of £50 to cover 
the administration costs incurred in dealing with a 
late payment. For the avoidance of doubt the figure 
of 150 BGN is a genuine attempt by Cells4Life to 
estimate the costs it would incur in those 
circumstances. 

 
9. Такси  
9.1. Таксите за съхранение са посочени в Част  

5 и ще са дължими от вас към Cells4Life, 
съобразно условията от Част „Начини на 
плащане”. Таксите са предвидени за покриване 
на административните разходи, Комплекта за 
събиране, изследванията, обработката и 
безопасното съхраняване за съответния 
период, както е посочено тук.  

9.2. За всички допълнителни такси, които може да се 
наложи да заплатите, ще бъдете уведомени, когато 
и ако се наложи. Те може да включват куриерски 
такси, които ще трябва да заплатите, ако решите да 
оттеглите стволовите клетки съгласно част 13. Може 
да се наложи да заплатите такси и за 
прехвърлянето на стволовите клетки към друг 
доставчик на такава услуга, ако пожелаете да 
направим това, съгласно част 12.  

9.3. Ако някое от плащанията, дължими по настоящия 
Договор, не бъде заплатено в срок от повече от 14 
(четиринадесет) дни след датата, на която 
е дължимо, Cells4Life ще има право да получи 
допълнителна такса от 150 лв. (сто и петдесет 
лв.), за да покрие административните разходи, 
напаравени във връзка със забавеното 
плащане. За да се избегнат недоразумения, 
сумата от 150 лв. (сто и петдесет лв.) е искрен 
опит от страна на Cells4Life да оцени 
справедливо разходите, които ще ѝ се наложи 
да направи при такива обстоятелства. 

 
10. Term 10. Срок 
10.1. Subject to the rights of termination set out in 10.1. С изключение на правата за прекратяване, 
 this Agreement the term of this Agreement shall  изложени в настоящия Договор, срокът на 
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commence on the date Cells4Life receives this 
signed Agreement nd the Storage Fee and shall 
terminate after an initial period (“the initial Term”) of: 

 
 

10.1.1. twenty (20),twenty five (25) or thirty (30) years 
from the Child’s birth date in the case of 
Prepaid 20, 25 or 30 Year Storage Plans; or 

 
 
10.2. The Agreement maybe continued after expiry of the 

Initial Term upon Agreement by us and upon 
receipt by us of the following:  
10.2.1. written instructions from the Child that he or 

she wishes us to continue storing the Cord 
Blood; and  

10.2.2. payment of the appropriate Storage Fee 
which shall be notified to you at the time. 

 
 
 
 

 
 действие на Договора ще започне от датата, на  
 която Cells4Life получи подписан настоящия  
 Договор и Таксата за съхранение, и ще  
 приключи след първоначалния период  
 („Първоначалния период“) от:  
10.1.1. двадесет (20), двадесет и пет (25) или 

тридесет (30) години от датата на 
раждане на Детето, ако е избран план с 
предварително плащане за 20, 25 или 
30 години; или  

10.2. 10.2. Договорът може да бъде удължен след   
  изтичане на първоначалния срок при  
  получаване от наша страна на следното:  
 10.2.1. Писмени указания от Детето, че желае  

 да продължим съхраняването на Кръвта  
 от пъпна връв; и  

 10.2.2. Заплащане на съответната такса  
 за съхраняване, за която ще  
 бъдете съответно уведомени. 

 
11.  Your cancellation and termination rights 
 
11.1. You may cancel this Agreement upon notifying us 

in writing as follows: 
 

11.1.1. for any reason, within seven (7) working days 
of receiving the Collection Kit provided that you 
have not opened the sealed Collection Kit or 
used it for any purpose and you return the 
Collection Kit to us at your cost and in the 
same condition as when you received it; or 

 
 
 
 

11.1.2. in the circumstances set out in Clauses 4.3 or  
4.4; or  

11.1.3. in the circumstances set out in Clause 6.1 or  
6.6; or  

11.1.4. In the event that:  
(а) a resolution is passed or a winding 
up order is made for the winding up of 
Cells4Life; or  
(b) an order is made for the appointment of 
an administrator; or  
(c) Cells4Life enters into a voluntary 
arrangement with any of its creditors; or 

 
 
 

11.1.5. at any time after the expiry of the Initial 
Term by giving us not less than thirty (30) 
days notice. 

 
11.2. In the event that you terminate this Agreement under 

Clauses 11.1.1, 11.1.2 and 11.1.3 we shall refund the 
Storage Fee that you have paid to us less any Third  

 
11. Вашите права за анулиране и  

прекратяване  
11.1. Можете да анулирате настоящия Договор, след 

като ни уведомите в писмен вид за следното: 
 

11.1.1. независимо от причината, в рамките на 
седем (7) работни дни след получаването на 
Комплекта за събиране, при положение че 
не сте отваряли запечатания Комплект за 
събиране, не сте го използвали за никакви 
цели и ни го върнете обратно за своя сметка 
и в същото състояние, в което сте го 
получили; или 

 
 

11.1.2. При обстоятелствата, посочени в точки 4.3  
и 4.4; или  

11.1.3. При обстоятелствата, посочени в точки 6.1  
и 6.6.;  

11.1.4. В случай че:  
(а) бъде прието решение или бъде 
издадена заповед за прекратяване 
на дейността на Cells4Life; или  
(б) бъде издадена заповед за 
назначаване на администратор за 
разпределяне на имуществото; или  
(в) Cells4Life сключи доброволна сделка 
с някой от своите кредитори; или 

 
 

11.1.5. По всяко време след изтичането на 
Първоначалния срок, като ни пратите 
писмено предизвестие от тридесет 
(30) дни. 

 
11.2. В случай че прекратите настоящия Договор 

съгласно точки 11.1.1, 11.1.2 и 11.1.3, ще Ви 
възстановим Таксите за съхранение, които 
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 indirect to the maximum extent permitted by law.  Договор, до максималната степен, предвидена от 
   закона. 

8.6. You acknowledge and understand that we shall not 8.6. Вие приемате и разбирате, че ние няма да носим 
 be liable to you, or be considered to be in breach of  отговорност и няма да сме нарушили договора, 
 this Agreement, because of any delay in performing,  ако се получи забавяне в изпълнението или 
 or any failure to perform, any of our oblogations if the  неизпълнение на нашите задължения и това 
 delay or failure was due to your acts or omissions or  забавяне или неизпълнение е причинено от 
 to any other cause beyond our reasonable control.  Ваши действия или бездействия, или по друга 
   причина, която е извън нашия контрол. 

8.7. Should there be loss of the Cord Blood/Stem cells 8.7. При загуба на Кръвта от пъпна връв, след като е 
 whilst in the care of Cells4Life, which was beyond our  поверена на Cells4Life, по причина извън нашия 
 control, we will reimburse a proprtion of the Storage  контрол, ще Ви върнем част от предплатената 
 Fee prepaid (on a pro rata basis for the remaining  Такса за съхранение (пропорционална база за 
 storage term paid for).  оставащия заплатен период на съхранение). 

8.8. You acknowledge that the Cord Blood and tissue 8.8. Вие се съгласявате, че събраната Кръв от пъпна 
 collected will be divided into at least two separate  връв и тъкан ще бъде разделена поне на две 
 portions. Both of these samples may be kept together  отделни порции. Тези две проби може да бъдат 
 at one location for some time until being dispatched  съхранявани заедно на едно и също място за 
 to a second site. Therefore in the event of any loss or  известно време, докато бъдат изпратени в друг 
 damage to the Cord Blood/Stem Cells for whatever  обект. Следователно, в случай на загуба или щета, 
 reason it may not be possible to have a “back-up”  нанесена на Кръвта от пъпна връв по каквато 
 sample.  и да е причина, може да се окаже невъзможно 
   предоставянето на „резервна” проба. 

 
9. Fees  
9.1. The Storage Fee is detailed in Section 5 and is 

payable by you to Cells4Life in accordance with the 
terms of Payment methods. The fees are intended to 
cover the costs of administration, Collection Kit, 
testing, processing and secure storage for the 
relevant period as detailed therein. 

 
 

9.2. Any further fees which may be chargeable to you 
will be notified to you at the time, if applicable. This 
may include courier service charges which will be 
charged to you in the event that you withdraw the 
Stem Cells in accordance with section 13. We may 
also charge for our costs incurred in transferring the 
Stem Cells to another service provider if you wish 
us to do so in accordance with Section 12. 

 
9.3. If any payment due under this Agreement remains 

unpaid for a period of more than fourteen (14) days 
after the date on which it fell due, Cells4Life shall be 
entilted to be paid an additional fee of £50 to cover 
the administration costs incurred in dealing with a 
late payment. For the avoidance of doubt the figure 
of 150 BGN is a genuine attempt by Cells4Life to 
estimate the costs it would incur in those 
circumstances. 

 
9. Такси  
9.1. Таксите за съхранение са посочени в Част  

5 и ще са дължими от вас към Cells4Life, 
съобразно условията от Част „Начини на 
плащане”. Таксите са предвидени за покриване 
на административните разходи, Комплекта за 
събиране, изследванията, обработката и 
безопасното съхраняване за съответния 
период, както е посочено тук.  

9.2. За всички допълнителни такси, които може да се 
наложи да заплатите, ще бъдете уведомени, когато 
и ако се наложи. Те може да включват куриерски 
такси, които ще трябва да заплатите, ако решите да 
оттеглите стволовите клетки съгласно част 13. Може 
да се наложи да заплатите такси и за 
прехвърлянето на стволовите клетки към друг 
доставчик на такава услуга, ако пожелаете да 
направим това, съгласно част 12.  

9.3. Ако някое от плащанията, дължими по настоящия 
Договор, не бъде заплатено в срок от повече от 14 
(четиринадесет) дни след датата, на която 
е дължимо, Cells4Life ще има право да получи 
допълнителна такса от 150 лв. (сто и петдесет 
лв.), за да покрие административните разходи, 
напаравени във връзка със забавеното 
плащане. За да се избегнат недоразумения, 
сумата от 150 лв. (сто и петдесет лв.) е искрен 
опит от страна на Cells4Life да оцени 
справедливо разходите, които ще ѝ се наложи 
да направи при такива обстоятелства. 

 
10. Term 10. Срок 
10.1. Subject to the rights of termination set out in 10.1. С изключение на правата за прекратяване, 
 this Agreement the term of this Agreement shall  изложени в настоящия Договор, срокът на 
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 Party Costs which have been incurred.  сте заплатили, с изключение на претърпените 
   Разходи за трети страни. 

11.3. In the event that you decide to terminate the 11.3. В случай че решите да прекратите настоящия 
 Agreement under Clause 11.1. we shall refund the  Договор съгласно точка 11.1., ще Ви възстановим 
 Storage Fee that you have paid or that is due to us  Таксите за съхранение, които сте заплатили или 
 under the terms of this Agreement on a pro rata basis  дължите според условията от настоящия Договор, 
 for the balance of any storage term remaining as  изчислени на пропорционална база за остатъка 
 detailed in Section 6 less any Third Party Costs which  от периода на съхраняване, посочен в Част 6, с 
 have been incurred.  изключение на разходите за трети страни. 

11.4. In the event that you decide to terminate the 11.4. В случай че решите да прекратите настоящия 
 Agreement under Clause 11.1.4. or 11.1.5. we shall at  Договор съгласно точки 11.1.4 или 11.1.5, при 
 your written request (or that of the Child in the event  писмено поискване от Вас (или от Вашето 
 that the Child is 18 or over), upon payment of all sums  Дете, в случай че е навършило 18 години), и 
 due to Cells4Life under this Agreement and at your  след заплащане на всички суми, дължими към 
 cost use our reasonable endeavours to transfer the  Cells4Life по настоящия Договор за Ваша сметка, 
 Stem Cells to an alternative storage provider of your  ние ще се опитаме да прехвърлим Стволовите 
 choice, provided that the transfer to such a storage  клетки към друг доставчик на услугата, който Вие 
 provider is in compliance with applicable legislation.  изберете, при условие че прехвърлянето към 
   този доставчик е съобразено с приложимото 
   законодателство. 

 
12.  Our cancellation and termination rights 

 
12.1. We may terminate this Agreement and stop providing 

the Services to you at any time in the event that we are 
unable to continue to perform the services for any 
reason beyond our reasonable control including (but not 
limited to) an Act of God, fire, flood or other natural 
disaster, war, riot, insurrection or other 
civil commotion, strikelock-out or other industrial action, 
embargoes, shortage of labour, unavailability of raw 
materials or a change in the law. In such circumstances, 
we will endeavour to notify you and, if you request us to 
do so and if we are able to do so, we will transfer Stem 
Cells to your alternative nominated storage provider at 
your risk and cost. We shall refund the balance of any 
Storage Fee you have paid on a pro rata basis for the 
balance of any storage term remaining as detailed in 
Payment methods. 

 
 
 

12.2. We may terminate this Agreement in the 
circumstances set out in Clauses 4.1, 6.5 or 6.6. 

 
12.3. We may terminate this Agreement if you fail to make 

any payment in respect of the Storage fee within 
thirty (30) days after such payment falls due. If this 
Agreement is terminated in accordance with this 
clause 12.3 ownership of the Stem Cells will pass to 
us and we may then dispose of or otherwise deal 
with the Sem Cells as we see fit including, but not 
limited to, allogenicuse (i.e. for use on a person other 
than the Child) without any further reference to you. 
In those circumstances clause 13 shall not apply. 

 
 
 

12.4. We may (without limiting any other remedy available) 
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12. Права на Cells4Life за анулиране и  

прекратяване  
12.1. Ние имаме право да прекратим настоящия Договор 

и да преустановим предоставянето на Услугите по 
всяко време, в случай че не можем да продължим 
да извършваме услугите по причина, която е извън 
нашия контрол, включително (но не само) по 
причина на природно бедствие, пожар, наводнение 
или друго бедствие, война, бунт, въстание или 
гражданско неподчинение, стачки, локаут, 
индустриални действия, ембарго, недостиг на 
работна ръка или неналичност на суровини или 
промени в законодателството. При подобни 
обстоятелствата ще направим всичко възможно, за 
да Ви уведомим и, ако Вие пожелаете и ние имаме 
възможност, ще прехвърлим стволовите клетки към 
друг доставчик на същите услуги за Ваша сметка и 
на Ваш риск. Ще Ви възстановим заплатената сума 
за оставащия период на съхраняване, както е 
посочено в „Начини на плащане”. 

 
12.2. Имаме право да прекратим Договора при 

настъпване на обстоятелствата по точки 4.1, 
6.5 или 6.6.  

12.3. Имаме право да прекратим настоящия Договор, ако 
не ни заплатите дадена сума във връзка с Таксата 
за съхраняване в срок от тридесет (30) дни след 
падежа на съответното плащане. Ако настоящият 
Договор бъде прекратен съгласно точка 12.3, 
собствеността върху стволовите клетки ще премине 
в наши ръце и ние ще имаме право да ги унищожим 
или да се разпоредим с тях, както намерим за 
добре, включително – но не само – за алогенна 
употреба (т.е. за употреба за лице, различно от 
Детето), без да трябва да се допитваме до Вас по 
какъвто и да е начин. При тези обстоятелства точка 
13 няма да е приложима.  

12.4. Имаме право (без това да ограничава останалите  
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 at any time terminate this Agreement by giving  ни права) да прекратим настоящия Договор 
 notice to you if you do not comply with any of your  по всяко време чрез предизвестие, ако не 
 obligations under this Agreement and (if possible) fail  изпълнявате задълженията си по Договора и (ако 
 to resolve the issue within thirty (30) days after being  това е осъществимо) не поправите нарушението 
 required to do so.  в срок от 30 (тридесет) дни след като сме изискали 
   от Вас да го направите. 

12.5. Upon termination of this Agreement under Clause 12.5. При прекратяване на настоящия Договор 
 12.2 we shall refund the Storage Fee you have paid  по точка 12.2, ще Ви възстановим Таксата 
 to us less any Third Party Costs which have been  за съхраняване, която сте ни заплатили, с 
 incurred.  изключение на направените Разходи за трети 
   страни. 

12.6. Upon the termination of this Agreement for any 12.6. При прекратяване на настоящия Договор 
 reason (except where indicated that there is no  по каквато и да е причина (с изключение 
 requirement of further reference to you) we will,  на случаите, за които няма изискване или 
 at your request, transfer the Stem Cells to another  необходимост от допитване до вас) при 
 storage provider at your risk and cost. Such transfer  поискване от Ваша страна, ние ще прехвърлим 
 to another storage provider will only be effected  Стволовите клетки към друг доставчик на услугата 
 where we are legally permitted to do so and once  на Ваш риск и за Ваша сметка. Това прехвърляне 
 any sums due to Cells4Life from you in respect of  към друг доставчик ще бъде извършено, само 
 the Storage Fee has been paid. If you do not request  ако имаме законното право да го направим и 
 the Stem Cells to be transferred to another storage  едва след като получим всички суми от Таксите 
 provider within thirty (30) days of the termination  за съхраняване, дължими от вас към Cells4Life. 
 of this Agreement, or you fail to make all due  Ако не заявите желание за прехвърляне на 
 payments within thirty (30) days of termination of this  Стволовите клетки към друг доставчик на услугата 
 Agreement, you acknowledge and agree that we may  в срок от тридесет (30) дни след прекратяването 
 dispose of the Stem Cells at our sole discretion.  на настоящия Договор или ако не заплатите 
   дължимите суми в срок от тридесет (30) дни след 
   прекратяването на настоящия Договор, Вие 
   приемате и се съгласявате, че ние можем да 
   се разпореждаме със Стволовите клетки както 
   намерим за добре. 

12.7. It is your responsibility to ensure that we have a 12.7. Ваша отговорност е да се погрижите ние да 
 current contact address for you and also for the Child  разполагаме с текущия Ви адрес за контакти, 
 once the Child has reached the age of 18. It is also  както и с адреса на Детето, когато то навърши 
 your responsibility to advise the Child of any rights  осемнадесет (18) години. Също така Ваша 
 it may have in relation to the Stem Cells. You agree  отговорност е да уведомите Детето за всички 
 to indemnify Cells4Life against any loss or damage it  права, които има във връзка със Стволовите 
 may suffer as a result of failure to do this.  клетки. Вие се съгласявате да обезщетявате 
   Cells4Life за всички загуби или щети, произтичащи 
   от неизпълнение на тези Ваши отговорности. 

12.8. In the event of corporate failure the samples will 12.8. В случай на корпоративен проблем, пробите ще 
 be moved to an HTA licensed storage premises in  бъдат преместени в лицензирани помещения 
 accordance with the Human Tissue (Quality and  за съхранение на HTA, съобразно Регламентите 
 Safety for Human Application) Regulations 2007.  за човешките тъкани (Качество и сигурност за 
   хуманно приложение) от 2007 г. 

 
13. Release of Cord Blood 13.  Освобождаване на кръвта от пъпна връв 
   за ползване 
This clause 13 shall apply except where this Agreement has Настоящата точка 13 ще бъде приложима, само ако 
been terminated in accordance with clause 12.3., in which case Договорът не е прекратен съгласно точка 12.3, като в такъв 
it will cease to be of any effect. 
 

случай валидността ѝ ще бъде преустановена. 
 

13.1. IMPORTANT – We will only release the Stem Cells in 13.1. ВАЖНО – Ще освободим Стволовите клетки за 
 accordance with legislation prevailing at the time, and  ползване единствено съгласно приложимото 
 on the written request of you (or your Child if over  и действащо законодателство при писмено 
 eighteen (18)) and the treating medical practitioner  поискване от ваша страна (или от Детето Ви, ако е 
 provided that the request gives the Child’s unique  навършило (18) години) и от страна на лекуващия 
 reference number, or if release is required by any  лекар, при условие че заявлението за това 
 Court Order. We will only release the Stem Cells to a  действие съдържа уникалния номер на Детето, 
 designated hospital address, or an alternative storage  или в случай че освобождаването се изисква чрез 
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provider, and provided all Fees due having been paid. 
 
 
 
 

 
13.2. IMPORTANT – We will not release the Stem Cells 

where to do so would contravene any law. Any 
notice, from you or a physician, must state the name 
of the individual and the address to which the Stem 
Cells should be delivered and the date upon which it 
is required. We shall arrange for our courier to 
deliver the Stem Cells to that address and on that 
date if reasonably possible. You agree that the costs 
of delivery are at your sole expense and we may 
invoice you for any such costs incurred which you 
agree to pay by return upon receipt. 

 
 

13.2.1 As detailed in clause 13.2 of the Service 
Agreement, in the event of a cord blood 
sample being released you agree that the 
costs of delivery are at your sole expense 
and we may invoice you for any such costs 
incurred which you agree to pay by return 
upon receipt. 

 
13.2.2 Cells4Life will cover the transportation and 

delivery costs in the the event of Stem Cells 
being released as part of treatment for any of 
the following conditions/diseases on page 26. 

 
13.3. We shall use all reasonable endeavours to deliver the 

Stem Cells on any requested date but you must give us 
as much notice as possible and you acknowledge and 
agree that we will not be responsible for any delays in 
delivery beyond our reasonable control. 

 
13.4. The authorised person who receives the Stem Cells 

will be rquired to sign an acknowledgement of receipt 
form to confirm that the Stem Cells have been 
received at the named address in good order. You 
will be solely responsible for the Stem Cells as soon 
as they are delivered and you accept that we will no 
longer be responsible. 

 
13.5. Permitted use  

13.5.1. Unless the conditions set out in paragraph  
13.5.2. are complied with, Stem Cells 
stored under the terms of this Agreement 
shall be relesed for autologous use only, 
i.e. for use directly for the Child. 

 
13.5.2.  

(а) If the Stem Cells are to be used for 
persons other than the Child (allogeneic use) 
the either: 

 
(i) Polymerase Chain Reaction 

(PCR) testing must be repeated on the  
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съдебна заповед. Освобождаването на Стволови 
клетки ще се осъществява единствено чрез 
изпращане до посочения адрес на болницата или 
адрес на алтернативен доставчик на услугата 
и при положение, че всички дължими суми са 
заплатени.  

13.2. ВАЖНО – Няма да освобождаваме Стволови 
клетки, когато това е в нарушение на законите. 
Всяко известие – от Вас или лекаря Ви – трябва 
да съдържа името на лицето и адреса, на който 
трябва да бъдат изпратени Стволовите клетки, 
както и датата, на която ще бъдат необходими. 
Ние ще се погрижим нашият куриер да достави 
стволовите клетки на адреса и датата, посочени 
от Вас, ако това е практически възможно. Вие се 
съгласявате, че разходите по доставката са за 
Ваша сметка и че ние имаме право да Ви 
издадем фактура за тези разходи, както и че ще 
ги заплатите при получаване.  
13.2.1 Както е упоменато в точка 13.2. на 

настоящия договор, в случай на 
освобождаване на Стволови клетки за 
ползване Вие се съгласявате, че разходите 
по доставката са за Ваша сметка и че ние 
имаме право да Ви издадем фактура за тези 
разходи, както и че ще ги заплатите срещу 
предоставена фактура/разписка.  

13.2.2 Cells4Life ще покрие разходите по 
транспорт и доставка в случай, че 
Стволовите клетки са освободени за 
лечение на някои от състоянията/ 
заболяванията изброени на стр. 26  

13.3. Ще положим всички усилия да доставим 
Стволовите клетки на посочената дата, но Вие 
ще трябва да ни предупредите за това възможно 
най-рано, и се съгласявате и приемате, че ние 
няма да сме отговорни за забавяния в 
доставката, които не зависят от нас.  

13.4. Упълномощеното лице, което получава 
Стволовите клетки, ще трябва да подпише 
разписка за получаването, за да потвърди, че 
стволовите клетки са получени на посочения 
адрес в добро състояние. След доставката на 
Стволовите клетки, Вие ще носите цялата 
отговорност за тях и се съгласявате, че ние 
няма да носим отговорност след доставката.  

13.5. Позволена употреба  
13.5.1. Ако условията, изложени в точка 13.5.2., не са 

изпълнени, стволовите клетки, съхранявани 
съгласно условията от настоящия Договор, 
ще бъдат предоставени само за автоложна 
употреба, т.е. за пряка употреба за Детето. 

 
13.5.2.  

(а) Ако Стволовите клетки са 
съхранявани за употреба за лице, 
различно от детето (алогенна употреба), 
трябва да бъде извършено следното:  

(i) Преди освобождаване трябва 
да се извърши ново изследване  
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original maternal samle prior to release, 
in accordance with paragraph 6.4.; or 

 
(ii) A further maternal sample is to 

be provided and tested at least 180 days 
after birth 

 
(b) Should the further maternal sample not 
be collected, or not be viable for testing, 
the Stem Cells may not be used for 
allogeneic use and Cells4Life shall not be 
liable for any resulting loss.  

 
 

13.5.3. Sbject to paragraph 3 and paragraph 13.5.2.  
(a) (ii) above Cells4Life can supply 
further blood Collection Kits and testing. 

 
13.5.4 Should additional testing be required due to 

legislation or current best practice, you will 
be notified of these additional requirements 
at the time and any neccessary further 
consent obtained. 

the experts in stem cell processing... 
 
 
 
 

 
на пробата от майчината кръв за PCR  
(полимеразна верижна реакция), 
съгласно точка 6.4.; или  

(ii) В срок от 180 дни след 
раждането трябва да бъде предоставена 
допълнителна кръвна проба от майката, 
която също ще бъде изследвана  
(б) Ако не бъде предоставена 
допълнителна кръвна проба от майката 
или ако тя не е годна за изследване, 
Стволовите клетки няма да могат да 
бъдат използвани за алогенна употреба  
и Cells4Life няма да носи отговорност 
за загубите, произтичащи от това.  

13.5.3. Съгласно точка 3 по-горе и точка 
13.5.2 (а)(ii), Cells4Life може да 
предостави допълнителен Комплект 
за събиране и изследвания.  

13.5.4 Ако се наложи допълнително изследване 
поради естеството на 
законодателството или текущите най-
добри практики, ще Ви бъде съобщено 
за тези допълнителни изисквания и ще 
бъде изискано допълнително съгласие.

 
14.  Confidentiality and data protection 14.  Конфиденциалност и защита на данните 
14.1. Cells4Life and the Tissue Bank Sadasa will use 14.1. Cells4Life и Тъканна Банка Садаса ще 
 all reasonable endeavours to keep confidential  направят всичко възможно, за да запазят в 
 all information relating to you and your Child. All  конфиденциалност цялата информация, свързана 
 samples to be tested will be labelled with unique  с Вас и вашето Дете. Всички проби, които ще 
 refernce numbers and bar coded. Personal  бъдат изследвани, ще бъдат маркирани с 
 information will only be held on our secured  уникален номер и баркод. Личната информация 
 database and/or database backup. Information held  ще се пази в нашата защитена база данни и/ 
 by Cells4Life will only be released if required by your  или резервната ни база данни. Информацията, 
 or your Child’s medical practitioner for their internal  предоставена на Cells4Life, ще бъде разкривана, 
 confidential records or otherwise as requested by  само ако Вие или лекарят на Детето Ви изиска 
 you. None of the information held on our database  това за вътрешните конфиденциални архиви или 
 will be disclosed or released to Third Parties other  ако бъде поискана за други цели от Вас. Никаква 
 than as required by law.  част от информацията, съхранявана в нашата 
   база данни, няма да бъде разкривана на трети 
    
14.2. Cells4Life and Tissue Bank Sadasa will process all 

personal data in accordance with the obligations under 
the General Data Protection Rules of the European 
Parliament and the Council for Personal Data 
Protection (GDPR) (2016/679). By signing this 
Agreement, you consent Cells4Life and Tissue Bank 
Sadasa to process and store the your and your childs 
personal data (including personal health, physical and 
mental health data) in order to fulfill the obligations 
under this Agreement, and you also agree that we may 
disclose such personal data to your or your child's 
healthcare provider upon your request and your explicit 
consent, or when otherwise required by law. Otherwise, 
we will not disclose personal data to any other person 
without your explicit consent. All requests and consents 
must be addressed to Cells4Life or Tissue Bank 
Sadasa in writing. As an integral part of this 
Agreement, a Declaration of Consent for the provision, 
processing and storage of personal data under item 
14.2 of this Agreement is attached. 

14.2. Cells4Life и Тъканна банка Садаса ще обработват всички 
лични данни в съответствие със задълженията определени 
от Общите правила на Европейския съюз за защита на 
данните (Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент 
и Съвета за защита на личните данни - GDPR). С 
подписването на настоящото Споразумение Вие давате 
съгласието си Cells4Life и Тъканна банка Садаса да 
обработват и съхраняват личните данни на Вас и Вашето 
дете (включително лични данни за здравословно, физическо 
и психическо състояние) с цел изпълнение на задълженията 
по това Споразумение и също така се съгласявате, че можем 
да разкрием такива Ваши или на Вашето дете лични данни 
пред лекуващите Вас или детето Ви медицински лица след 
Ваше искане и Ваше изрично съгласие или когато това се 
изисква по друг начин от закона. В противен случай няма да 
разкриваме лични данни пред никое друго лице без Вашето 
изрично съгласие. Всички заявки, искания и съгласия трябва 
да бъдат отправяни до Cells4Life или Тъканна банка Садаса в 
писмена форма. Като неразделна част от настоящото 
споразумение се прилага Декларация – съгласие за 
предоставяне, обработка и съхранение на лични данни по 
т.14.2 от него. 
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provider, and provided all Fees due having been paid. 
 
 
 
 

 
13.2. IMPORTANT – We will not release the Stem Cells 

where to do so would contravene any law. Any 
notice, from you or a physician, must state the name 
of the individual and the address to which the Stem 
Cells should be delivered and the date upon which it 
is required. We shall arrange for our courier to 
deliver the Stem Cells to that address and on that 
date if reasonably possible. You agree that the costs 
of delivery are at your sole expense and we may 
invoice you for any such costs incurred which you 
agree to pay by return upon receipt. 

 
 

13.2.1 As detailed in clause 13.2 of the Service 
Agreement, in the event of a cord blood 
sample being released you agree that the 
costs of delivery are at your sole expense 
and we may invoice you for any such costs 
incurred which you agree to pay by return 
upon receipt. 

 
13.2.2 Cells4Life will cover the transportation and 

delivery costs in the the event of Stem Cells 
being released as part of treatment for any of 
the following conditions/diseases on page 26. 

 
13.3. We shall use all reasonable endeavours to deliver the 

Stem Cells on any requested date but you must give us 
as much notice as possible and you acknowledge and 
agree that we will not be responsible for any delays in 
delivery beyond our reasonable control. 

 
13.4. The authorised person who receives the Stem Cells 

will be rquired to sign an acknowledgement of receipt 
form to confirm that the Stem Cells have been 
received at the named address in good order. You 
will be solely responsible for the Stem Cells as soon 
as they are delivered and you accept that we will no 
longer be responsible. 

 
13.5. Permitted use  

13.5.1. Unless the conditions set out in paragraph  
13.5.2. are complied with, Stem Cells 
stored under the terms of this Agreement 
shall be relesed for autologous use only, 
i.e. for use directly for the Child. 

 
13.5.2.  

(а) If the Stem Cells are to be used for 
persons other than the Child (allogeneic use) 
the either: 

 
(i) Polymerase Chain Reaction 

(PCR) testing must be repeated on the  
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съдебна заповед. Освобождаването на Стволови 
клетки ще се осъществява единствено чрез 
изпращане до посочения адрес на болницата или 
адрес на алтернативен доставчик на услугата 
и при положение, че всички дължими суми са 
заплатени.  

13.2. ВАЖНО – Няма да освобождаваме Стволови 
клетки, когато това е в нарушение на законите. 
Всяко известие – от Вас или лекаря Ви – трябва 
да съдържа името на лицето и адреса, на който 
трябва да бъдат изпратени Стволовите клетки, 
както и датата, на която ще бъдат необходими. 
Ние ще се погрижим нашият куриер да достави 
стволовите клетки на адреса и датата, посочени 
от Вас, ако това е практически възможно. Вие се 
съгласявате, че разходите по доставката са за 
Ваша сметка и че ние имаме право да Ви 
издадем фактура за тези разходи, както и че ще 
ги заплатите при получаване.  
13.2.1 Както е упоменато в точка 13.2. на 

настоящия договор, в случай на 
освобождаване на Стволови клетки за 
ползване Вие се съгласявате, че разходите 
по доставката са за Ваша сметка и че ние 
имаме право да Ви издадем фактура за тези 
разходи, както и че ще ги заплатите срещу 
предоставена фактура/разписка.  

13.2.2 Cells4Life ще покрие разходите по 
транспорт и доставка в случай, че 
Стволовите клетки са освободени за 
лечение на някои от състоянията/ 
заболяванията изброени на стр. 26  

13.3. Ще положим всички усилия да доставим 
Стволовите клетки на посочената дата, но Вие 
ще трябва да ни предупредите за това възможно 
най-рано, и се съгласявате и приемате, че ние 
няма да сме отговорни за забавяния в 
доставката, които не зависят от нас.  

13.4. Упълномощеното лице, което получава 
Стволовите клетки, ще трябва да подпише 
разписка за получаването, за да потвърди, че 
стволовите клетки са получени на посочения 
адрес в добро състояние. След доставката на 
Стволовите клетки, Вие ще носите цялата 
отговорност за тях и се съгласявате, че ние 
няма да носим отговорност след доставката.  

13.5. Позволена употреба  
13.5.1. Ако условията, изложени в точка 13.5.2., не са 

изпълнени, стволовите клетки, съхранявани 
съгласно условията от настоящия Договор, 
ще бъдат предоставени само за автоложна 
употреба, т.е. за пряка употреба за Детето. 

 
13.5.2.  

(а) Ако Стволовите клетки са 
съхранявани за употреба за лице, 
различно от детето (алогенна употреба), 
трябва да бъде извършено следното:  

(i) Преди освобождаване трябва 
да се извърши ново изследване  
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15.  Miscellaneous  
15.1. You understand that this Agreement is binding upon 

you and your respective successors and assigns. 
 

15.2. No variations to this Agreement shall be made unless 
agreed in writing by theTissue Bank Sadasa and us. 

 
15.3. English law shall apply to this Agreement and the 

English Courts shall have the non-exclusive 
jurisdiction to resolve any disputes arising out of 
this Agreement. 

 
15.4. If any provision of this Agreement is decided by 

any Court or other competent authority to be 
wholly or partially invalid or unenforceable, the 
other provisions of this Agreement and the 
remainder of the provision in question shall not be 
affected and shall remain valid and enforceable. 

 
15.5. This Agreement is solely for your benefit and, cannot 

be transferred to any other party. No express term of 
this Agreement or any term implied under it is 
enforceable pursuant to the Contracts (Rights of 
Third Parties) Act 1999 by any person who is not a 
party to it.  

15.6. If you change your address or any other details, you 
must promptly notify us and the Tissue Bank 
Sadasa in writing. You are reasonable for ensuring 
that we and the Tissue Bank Sadasa have an up to 
date address for you and the Child once the Child 
reaches the age of eighteen (18) so that we may 
contact you and/or the Child if necessary. 

 
15.7. This Agreement embodies the entire agreement 

and understandingbetween us and supersedes all 
prior oral or written agreements, understandings or 
arrangement. Neither party shall be entitled to rely 
on any agreement, understanding or arrangement 
not expressly set out in this agreement save for 
any representation made fraudulently. 

 
 
 
 
 
 
15. Разни  
15.1. Вие сте наясно, че настоящият Договор е 

обвързващ за Вас и Вашите наследници 
и правоприематели.  

15.2. Никакви изменения не могат да се правят в 
настоящия Договор, освен ако не са потвърдени 
в писмен вид от Тъканна Банка Садаса и нас.  

15.3. За настоящия Договор е приложимо английското 
законодателство, като изключителната 
юрисдикция за разрешаването на спорове, 
произтичащи от настоящия Договор ще 
принадлежи на английските съдилища.  

15.4. Ако дадена точка/клауза от настоящия Договор 
бъде сметната от който и да е Съд или друг 
компетентен орган за цялостно или частично 
нищожна или неприложима, останалите 
разпоредби от настоящия Договор и останалата 
част от въпросната точка/клауза няма да бъдат 
засегнати и ще останат валидни и приложими.  

15.5. Настоящият Договор важи само за Вас и не може 
да бъде прехвърлян на трети страни. В него 
няма изрични условия или условия по 
подразбиране, които да са приложими според 
Закона за договорите (Права на трети страни) от 
1999 г. за лице, което не е страна по договора.  

15.6. Ако промените адреса си или други свои данни, 
трябва своевременно да уведомите нас и Тъканна 
Банка Садаса в писмен вид. Вие имате 
отговорността да се погрижите да предоставите на 
нас и Тъканна Банка Садаса настоящия си адрес и 
този на Детето Ви, след като то навърши 
осемнадесет (18) години, за да можем да се 
свържем с Вас и/или Детето Ви при необходимост.  

15.7. Настоящият Договор представлява цялостното 
споразумение и всички договорености между нас 
и измества всички предходни устни или писмени 
споразумения, уговорки и разбирания. Никоя от 
страните няма да има право да се уповава на 
споразумения, уговорки или разбирания, които 
не са изрично споменати в настоящия договор, с 
изключение на случаите на дадени измамни 
гаранции. 

 
By signing this agreement, you agree that you 
understand, accept and agree with the above terms: 

 
Като подписвате настоящия договор, Вие се 
съгласявате, че разбирате, приемате и се 
съгласявате с горепосочените условия: 
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Section 5 - Services 
and pricing information 

 
Payment for your chosen Service is in 
two stages: 

 
Stage 1: Deposit (This is non refundable) 
The initial deposit is payable upon sign 
the contrac and including- kit collection, 
fee hospital, transport, flebotomist, 

 
 
 

 
Stage 2: Remainder of the fee for processing 
and storage for this part of the service will be 
invoiced upon a recsived certificate for 
successful stored samples of blood and tissue 
from the umbilical cord within 10 working days 
of receipt. 

 
 
 
 
 

Част 5 - Цени и услуги 
 
 
 
Плащането на избраната от вас услуга 
се осъществява на два етапа: 
 
Етап 1: Депозит (Невъзобновяем) 
Първоначалният депозит, който се заплаща 
при подписване на договора и включва  
- Комплект за вземане на проба, такса за 
болница, транспорт, такса флеботомист / 
сертифицирано лице, което може да 
взема проба/, 
 
Етап 2: Остатък от таксата за обработване  
и съхранение - за тази част от услугата ще 
Ви бъде издадена фактура при получен 
сертификат за успешно съхранена проба 
на кръвта и тъканта от пъпната връв в срок 
от 10 работни дни след получаването му. 

 
 
 

Basic services Основни услуги 
 
 
 
 
 
Cells Plus Service Cells Plus услуга 

(Whole cord blood only) (Цяла кръв от 
 пъпна връв) 

Cells Service Cells услуга 

(Volume-reduced only) (Кръв с намален обем от 
 пъпна връв) 

Cells Cord
1 

Cells Cord
1 

(Section of cord tissue) (Част от тъкан от пъпна връв) 
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15.  Miscellaneous  
15.1. You understand that this Agreement is binding upon 

you and your respective successors and assigns. 
 

15.2. No variations to this Agreement shall be made unless 
agreed in writing by theTissue Bank Sadasa and us. 

 
15.3. English law shall apply to this Agreement and the 

English Courts shall have the non-exclusive 
jurisdiction to resolve any disputes arising out of 
this Agreement. 

 
15.4. If any provision of this Agreement is decided by 

any Court or other competent authority to be 
wholly or partially invalid or unenforceable, the 
other provisions of this Agreement and the 
remainder of the provision in question shall not be 
affected and shall remain valid and enforceable. 

 
15.5. This Agreement is solely for your benefit and, cannot 

be transferred to any other party. No express term of 
this Agreement or any term implied under it is 
enforceable pursuant to the Contracts (Rights of 
Third Parties) Act 1999 by any person who is not a 
party to it.  

15.6. If you change your address or any other details, you 
must promptly notify us and the Tissue Bank 
Sadasa in writing. You are reasonable for ensuring 
that we and the Tissue Bank Sadasa have an up to 
date address for you and the Child once the Child 
reaches the age of eighteen (18) so that we may 
contact you and/or the Child if necessary. 

 
15.7. This Agreement embodies the entire agreement 

and understandingbetween us and supersedes all 
prior oral or written agreements, understandings or 
arrangement. Neither party shall be entitled to rely 
on any agreement, understanding or arrangement 
not expressly set out in this agreement save for 
any representation made fraudulently. 

 
 
 
 
 
 
15. Разни  
15.1. Вие сте наясно, че настоящият Договор е 

обвързващ за Вас и Вашите наследници 
и правоприематели.  

15.2. Никакви изменения не могат да се правят в 
настоящия Договор, освен ако не са потвърдени 
в писмен вид от Тъканна Банка Садаса и нас.  

15.3. За настоящия Договор е приложимо английското 
законодателство, като изключителната 
юрисдикция за разрешаването на спорове, 
произтичащи от настоящия Договор ще 
принадлежи на английските съдилища.  

15.4. Ако дадена точка/клауза от настоящия Договор 
бъде сметната от който и да е Съд или друг 
компетентен орган за цялостно или частично 
нищожна или неприложима, останалите 
разпоредби от настоящия Договор и останалата 
част от въпросната точка/клауза няма да бъдат 
засегнати и ще останат валидни и приложими.  

15.5. Настоящият Договор важи само за Вас и не може 
да бъде прехвърлян на трети страни. В него 
няма изрични условия или условия по 
подразбиране, които да са приложими според 
Закона за договорите (Права на трети страни) от 
1999 г. за лице, което не е страна по договора.  

15.6. Ако промените адреса си или други свои данни, 
трябва своевременно да уведомите нас и Тъканна 
Банка Садаса в писмен вид. Вие имате 
отговорността да се погрижите да предоставите на 
нас и Тъканна Банка Садаса настоящия си адрес и 
този на Детето Ви, след като то навърши 
осемнадесет (18) години, за да можем да се 
свържем с Вас и/или Детето Ви при необходимост.  

15.7. Настоящият Договор представлява цялостното 
споразумение и всички договорености между нас 
и измества всички предходни устни или писмени 
споразумения, уговорки и разбирания. Никоя от 
страните няма да има право да се уповава на 
споразумения, уговорки или разбирания, които 
не са изрично споменати в настоящия договор, с 
изключение на случаите на дадени измамни 
гаранции. 

 
By signing this agreement, you agree that you 
understand, accept and agree with the above terms: 

 
Като подписвате настоящия договор, Вие се 
съгласявате, че разбирате, приемате и се 
съгласявате с горепосочените условия: 
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Section 6 - By 
bank transfer 

Service: 

Terms of storage 
20 age 25 age 30 age 

Price: 

Discount: 

Total to pay: 

1. Prepayment

2. Total storage fee:

The term of the contract is ………..years without 
additional fees. 

By signing this agreement, you agree that 
you understand, accept and agree with the 
above terms: 

Част 6 - Начини 
на плащане  

Услуга: 

Период на съхранение 
 20 години  25 години  30 години 

Цена: 

Отстъпка: 

Крайна цена: 

1. Първоначална вноска:

2. Остатък при успешно
съхранена проба:

Срокът на договора е ………. години без  
допълнителни годишни такси. 

Като подписвате настоящия договор, Вие 
се съгласявате, че разбирате, приемате и 
се съгласявате с горепосочените условия: 
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Signature of Parent(s) or  

Legal Guardian: 
 
Mother’s Name: 
 
 
 
 
 
 
 
Signature by Mother: 

 

Father’s Name: 
 
 
 
 
 
 
 
Signature by Father:  
Date: 
 
Signature for Tissue Bank Sadasa 2007:  
Manager Daniela Mircheva 
EGN 7606043832 

 
 
 
 
 
 

Подпис на родител или 
законен настойник: 
 
Име на майката: 
 
 
 
 
 
 
 
Подпис на майката: 

 

Име на бащата: 
 
 
 
 
 
 
 
Подпис на бащата:  
Дата: 
 
Подпис за Тъканна Банка Садаса 2007:  
Управител Даниела Мирчева 
ЕГН 7606043832 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature for Cells4Life: Подпис за Cells4Life: 
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Списък със заболявания 
 
Acute Leukaemias  
- Acute Lymphoblastic Leukaemia (ALL)  
- Acute Myelogenous Leukaemia (AML)  
- Acute Biphenotypic Leukaemia  
- Acute Undifferentiated Leukaemia  
Chronic Leukaemias  
- Chronic Myelogenous Leukaemia (CML)  
- Chronic Lymphocytic Leukaemia (CLL)  
- Juvenile Chronic Myelogenous Leukaemia (JCML)  
- Juvenile Myelomonocytic Leukaemia (JMML)  
Myelodysplastic Syndromes  
- Myelodysplastic Syndrome (MDS)  
- Refractory Anaemia (RA)  
- Refractory Anaemia with Ringed Sideroblasts (RARS)  
- Refractory Anaemia with Excess Blasts (RAEB)  
- Refractory Anaemia with Excess Blast in 
Transformation (RAEB-T)  
- Chronic Myelomonocytic Leukaemia (CMML)  
Haematopoietic Cell Disorders  
- Aplastic Anaemia (Severe)  
- Congenital Dyserythropoietic Anaemia  
- Fanconi Anaemia  
- Paroxysmal Nocturnal Haemoglobinuria (PNH)  
- Pure Red Cell Aplasia  
- Acute Myelofibrosis  
- Agnogenic Myeloid Metaplasia (Myelofibrosis)  
Lymphoproliferative Disorders  
- Non-Hodgkin’s Lymphoma  
- Hodgkin’s Diseases  
Phagocyte Disorders  
- Chediak-Higashi Syndrome  
- Chronic Granulomatous Disease  
Plasma Cell Disorders  
- Multiple Myeloma  
- Plasma Cell Leukaemia  
- Waldenstrom’s Macroglobulinemia  
Other Malignancies  
- Ewing Sarcoma  
- Neuroblastoma  
- Testicular Cancer  
Inherited Platelet Abnormalities  
- Amegakaryocytosis / Congenital Thrombocytopenia  
Inherited Haemoglobinopathies  
- Thalassaemia  
- Sickle cell disease 
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Inherited Metabolic Disorders   
- Aspartylglucosaminuria  
- Adrenoleukodystrophy  
- Alpha-mannosidosis  
- Congenital Erythropoietic Porphyria  
- Fucosidosis  
- Gangliosidosis  
- Gaucher’s Disease  
- Hunter Syndrome  
- Hurler Syndrome  
- Hurler-Scheie Syndrome  
- I-cell Disease  
- Infantile Ceroid Lipofuscinosis  
- Krabbe Disease  
Lesch-Nyhan Syndrome  
- Metachromatic Leukodystrophy  
- Maroteaux-Lamy Syndrome  
- Morquio Syndrome  
- Mucopolysaccharidosis  
- Niemann-Pick Disease  
- Sandhoff Disease  
- Sanfilippo Disease  
- Sialidosis  
- Tay Sachs Disease  
- Wolman Disease  
Histiocytic Disorders  
- Familial Erythrophagocytic Lymphohistiocytosis  
- Histiocytosis-X  
- Haemophagocytosis  
Inherited Immune System Disorders  
- Ataxia-Telangiectasia  
- Kostmann Syndrome  
- Myelokathexis  
- Leukocyte Adhesion Deficiency  
- DiGeorge Syndrome  
- Bare Lymphocyte Syndrome  
- Omenn Syndrome  
- Severe Combined Immunodeficiency (SCID)  
- SCID with Adenosine Deaminase Deficiency  
- SCID with absence of T & B Cells  
- SCID with absence of T Cells, Normal B Cell  
- Common Variable Immunodeficiency  
- Wiskott-Aldrich Syndrome  
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Информация за контакт 
 
Отбележете по-долу името на лицето за контакт с Cells4life (Bulgaria) и информация 
за контакт с флеботомиста си. 

 
Може да запаметите тази информация и в мобилния си телефон. 

 
Лице за контакти Cells4life (Bulgaria):  
Флеботомист – вариант 1:  
Телефонният му номер:  
Флеботомист – вариант 2:  
Телефонният му номер: 

 
Опаковайте Комплекта за събиране с багажа, който сте си приготвили за раждането. 

 
 
ТЪКАННА БАНКА “САДАСА” 2007 ЕООД  
МОЛ: ДАНИЕЛА РАДКОВА МИРЧЕВА  
БУЛСТАТ: 200941354  
БАНКОВА СМЕТКА - UniCredit Bulbank  
BG58UNCR70001520038690  
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гр. София гр. Варна гр. Пловдив 
ул. Миджур 35, ет.1, ап.1, тел. 0893 494 761 ул. Мир 18 (До бензиностанция OMV) ул. Любен Каравелов 2, ет.3 
Мобилен номер : 0893 / 494-716 Мобилен номер : 0893 / 494-718 Мобилен номер : 0877 / 969-880  

www.cells4life.bg 
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