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2. számú melléklet

SZOLGÁLTATÁSAINK TARTALMA1
Minden gyermek születésekor a köldökzsinórvérből és a köldökzsinórból értékes őssejtek gyűjthetők és őrizhetők meg
későbbi orvosi felhasználásra. A Humancell Családi Őssejtbank teljes körű és megbízható szolgáltatással, valamint
kedvező árakkal segít abban, hogy Ön élni tudjon ezzel a lehetőséggel!

Köldökzsinórvér
Alapszolgáltatás: mintavételi készlet, mintavétel, futárszolgálatok, a minta GMP konform svájci Sepax 2
technológiával történő volumenredukciós feldolgozása őssejtkultúrát tartalmazó készítmény előállítása céljából, szűrő
és ellenőrző vizsgálatok, a terápiás felhasználáshoz hasznos CD34+ és CD45+ őssejttartalom, valamint WBC tartalom
meghatározás, a készítmény több egységre osztott fagyasztva tárolása, tanúsítvány kiállítása.
Felhasználást támogató szolgáltatások: ingyenes konzultáció a felhasználást végző egészségügyi intézménnyel,
ingyenes szállítás a felhasználás helyére Európán belül, ingyenes szállító tartály biztosítása Európán kívüli
felhasználási hely esetén, szükség esetén HLA meghatározás, tárolási díj visszatérítés.
A feldolgozás és tárolás helye: Budapest
Fagyasztva tárolás időtartama: 20 év

Köldökzsinór szövet
Alapszolgáltatás: mintavételi készlet, mintavétel, futárszolgálatok, a köldökzsinórszövet és Wharton-kocsonya
laboratóriumi előkészítése a mesenchymalis őssejtek szöveti környezetükben történő megőrzése céljából, szűrő és
ellenőrző vizsgálatok, a készítmény több egységre osztott fagyasztva tárolása, tanúsítvány kiállítása.
Felhasználást támogató szolgáltatások: ingyenes konzultáció a felhasználást végző egészségügyi intézménnyel,
ingyenes szállítás a felhasználás helyére Európán belül, ingyenes szállító tartály biztosítása Európán kívüli
felhasználási hely esetén, tárolási díj visszatérítés.
A feldolgozás és tárolás helye: Budapest
Fagyasztva tárolás időtartama: 20 év

Köldökzsinór őssejt
Alapszolgáltatás: mintavételi készlet, mintavétel, futárszolgálatok, laboratóriumi feldolgozása mesenchymalis
őssejtkultúrát tartalmazó készítmény előállítása céljából, a készítmény több egységre osztott fagyasztva tárolása, szűrő
és ellenőrző vizsgálatok, tanúsítvány kiállítása.
Felhasználást támogató szolgáltatások: ingyenes konzultáció a felhasználást végző egészségügyi intézménnyel,
ingyenes szállítás a felhasználás helyére Európán belül, ingyenes szállító tartály biztosítása Európán kívüli
felhasználási hely esetén, tárolási díj visszatérítés.
A feldolgozás és tárolás helye: Budapest
Fagyasztva tárolás időtartama: 20 év
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A KÖLTSÉGEK VISELÉSE
A költségek alapdíjból és a húsz éves tárolás díjából tevődnek össze. Az alapdíj fizethető egy összegben vagy
részletben. A húsz éves tárolás díja fizethető az alapdíjba beépítve vagy évente. Éves tárolási díj fizetésének
választása esetén a díj összege évente a Központi Statisztikai Hivatal által közzétett előző évi infláció mértékével
vagy az MNB árfolyama alapján a HUF/EUR két évforduló közötti árfolyamváltozásának arányában módosulhat.
A fizetés történhet készpénzben vagy banki átutalással az Raiffeisen Bank Zrt-nél vezetett 12010398-0149281700100005 számú folyószámlára. A banki átutalás esetén a fizetés akkor tekintendő teljesítettnek, amikor a
bankszámlán az átutalt összeg jóváírásra kerül. Utaláskor közleményként kérjük megadni a megrendelő (kismama)
nevét és/vagy a szerződés számát.

EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI FINANSZÍROZÁS
A köldökzsinórvér/köldökzsinór őssejt-gyűjtésre irányuló szolgáltatások az önkéntes kiegészítő egészségpénztárak
által finanszírozható szolgáltatások körébe tartoznak. Így lehetőség van az egészségpénztáraktól támogatást igénybe
venni a szolgáltatás árának a megfizetéséhez. A hatályos partnerlista elérhető a: www.humancell.hu oldalon. A

következő egészségpénztárakkal állunk szerződéses kapcsolatban:
Allianz Hungária Egészségpénztár
Aranykor Országos Önkéntes Egészségpénztár
Balzsam Egészségpénztár
Budai Egészségpénztár
Danubius Gyógyüdülők Országos Egészségpénztára
Dimenzió Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár
Egészségért Egészségpénztár
Életút Egészségpénztár
Erste-Harmónia Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár
Extra-Fit Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár
Generali Egészség- és Önsegélyező Pénztár
IZYS Önsegélyező Pénztár
Kardirex Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár
Medicina Egészségpénztár
MKB Egészségpénztár
NAVOSZ Egészségpénztár
OTP Országos Egészségpénztár
Patika Egészségpénztár
Postás Egészségpénztár
Prémium Egészségpénztár
TEMPO Országos Önkéntes Kiegészítő Egészségpénztár
Új Pillér Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészségpénztár
VITALITÁS Egészségpénztár
Vasutas Egészségpénztár
VITAMIN Egészségpénztár
Wellness Országos Önkéntes Egészségpénztár
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LEHETETLENÜLÉS ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS
Teljes lehetetlenülés: Ha lehetetlenülés folytán a szerződés megszűnik, mert a mintavételre nem kerül sor, de a
mintavételi és szállítókészlet visszaadása nem történik meg, vagy sértetlen, felbontatlan és hiánytalan állapotban
történő visszaadására nincs lehetőség, vagy a minta mennyiségi hiba miatt még feldolgozás előtt megsemmisítésre
kerül, vagy a minta, illetve a készítmény minőségi hiba miatt – az anyai vér HIV, hepatitisz B, hepatitisz C, szifilisz
valamint CMV, illetve a minta bakteriális fertőzöttsége – vagy a Gyermek genetikai rendellenessége miatt nem
alkalmas fagyasztva tárolásra és későbbi felhasználásra és ezért megsemmisítésre kerül, úgy a Szolgáltató a felmerült
költségeinek részbeni fedezésére 65.000 Ft + ÁFA-t számol fel és a már megfizetett díj fennmaradó részét visszatéríti
a Megrendelő részére.
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