No:………..………2019/TNADN

PHIẾU YÊU CẦU GIẢI TRÌNH TỰ ADN KHÔNG XÂM LẤN
Thông tin gửi mẫu

Viện Ứng dụng Khoa học Công nghệ DNA

Tên khách hàng:...................................................
Địa chỉ:.................................................................
Ngày sinh:....../....../.......
Giới tính: Nam/Nữ
Số CMND:........................Ngày cấp:...../...../.......
Nơi cấp:................................................................
Số ĐT liên lạc:.....................................................

VP HN: Tầng 4, Tòa New Skyline, KĐT Văn Quán,
P. Văn Quán, Q. Hà Đông, Hà Nội.
VP HCM: Tầng 3, Tòa Nhà ACM, 96 Cao Thắng, P4,
Q3, TP HCM.
Hotline: 093.637.3236
Web:https://viencongnghedna.com.vn

Hình thức nhận kết quả
□ Tự đến lấy
□ Thư bảo đảm
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….
Người yêu cầu viết đơn này với nguyện vọng xin giải trình tự ADN để xác định quan hệ huyết
thống cho những người sau:
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Tên mẫu

Loại mẫu

Ngày thu
mẫu

Nơi thu mẫu

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
………………………………….

Người yêu cầu giải trình tự ADN cam kết:
1.

Thông tin cung cấp về các mẫu trên hoàn toàn đúng sự thật.

2.

Việc thu mẫu được thực hiện theo đúng quy trình hướng dẫn của nhân viên Viện.

3.

Người mẹ không có các vấn đề sau: có từ 3 thai nhi trở lên, phụ nữ mang thai bị bệnh khối u, nhiễm

độc máu trong thai kỳ, truyền máu, tủy xương hoặc cấy ghép nội tạng, trị liệu tế bào gốc trong 2 năm tính tới

thời điểm làm xét nghiệm.
4.

Đây là yêu cầu phân tích ADN của tôi mang tính chất cá nhân, dân sự, tự nguyện .

5.
Việc ký nhận ở đây tức là người yêu cầu đã đồng ý việc phân tích ADN. Người yêu cầu được chỉ
rõ rằng có thể rút lại sự đồng ý của mình mà không cần phải viện lý do.

6.

Người yêu cầu đã đọc và chấp nhận “các điều kiện và điều khoản của Viện”.

Khách hàng ký tên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người thu mẫu
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày:…..../……../……….

Ngày:…..../……../……….

CÁC ĐIỀU KIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN
1. Người yêu cầu phân tích phải là người không chịu sự quản thúc của pháp luật, có đầy đủ hành vi năng lực để
thực hiện yêu cầu phân tích cũng như tự chịu trách nhiệm về việc yêu cầu phân tích của mình, sau đây gọi chung là
“khách hàng”.
2. Tất cả các thông tin và tài liệu được đăng tải trên trang website của Viện chỉ là các thông tin chỉ dẫn nhằm
cung cấp thông tin cho “khách hàng”. Chúng Tôi sẽ không chịu trách nhiệm với các thông tin không chính xác hoặc
không đầy đủ được tìm thấy trên website. Bảng giá có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
3. Chúng tôi có quyền giữ lại các kết quả phân tích cho đến khi khách hàng thanh toán đủ tiền.
4. Khách hàng phải chịu mọi chi phí phát sinh trong quá trình chuyển tiền cho Viện như lệ phí chuyển tiền của
ngân hàng. Tất cả các mẫu phân tích ADN không xâm lấn đều được chạy tại phòng Lab BGI tại Hồng Kông.
5. Khách hàng viết phiếu yêu cầu giải trình tự ADN xác nhận rằng họ có quyền hợp pháp với các mẫu cung cấp
cho Viện (không có sự cưỡng chế hay phạm pháp gì khi thu mẫu). Khách hàng nộp phiếu yêu cầu giải trình tự ADN
không xâm lấn phải chấp nhận bồi thường cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào mà Viện phải chịu khi các mẫu mà
khách hàng cung cấp không hợp pháp. Trừ trường hợp lấy mẫu cưỡng chế khi có sự chỉ định của tòa án (trường hợp
này phải tuân thủ đúng theo trình tự và thủ tục tố tụng của pháp luật đồng thời được sự chấp thuận của Viện).
6. Viện Ứng dụng khoa học Công nghệ DNA là đại diện thu mẫu ADN không xâm lấn của BGI tại Việt Nam.
7. Viện sẽ không hoàn lại lệ phí khi mẫu đã được phân tích.
8. Viện không chịu trách nhiệm về lỗi hoặc thiếu sót do thu mẫu của người gửi mẫu và cũng không chịu trách
nhiệm cho việc thất lạc mẫu của người gửi khi gửi qua đường bưu điện hay các dịch vụ chuyển phát khác.
9. Trong trường hợp các mẫu gửi đến để giải trình tự ADN không xâm lấn không đầy đủ (thiếu, không đủ hoặc
chất lượng mẫu kém) Viện có quyền yêu cầu thêm mẫu hoặc lấy lại mẫu.
10. Mẫu người mẹ làm ADN không xâm lấn được thu từ 8-10ml máu từ tuần thai 6++ vào ống chuyên dụng do
BGI cung cấp. Mẫu do nhân viên trung tâm trực tiếp thu mẫu.
11. Viện chỉ thông báo kết quả phân tích cho người đã cung cấp các mẫu và hoàn thành mẫu Phiếu yêu cầu giải
trình tự ADN không xâm lấn cùng chữ ký (hoặc đại diện hợp pháp). Kết quả phân tích được gửi qua email hoặc thư
bảo đảm.
12. Bất cứ yêu cầu bồi thường về những thiệt hại cho khách hàng ( do bỏ sót mẫu hoặc sơ suất do bất kỳ lý do gì )
được chi trả gấp 3 lần phí xét nghiệm đối với từng yêu cầu xét nghiệm.

13. Việc ký nhận vào phiếu yêu cầu phân tích được hiểu rằng người yêu cầu phân tích đã được nhân
viên giải thích rõ ràng, chi tiết về các điều kiện, điều khoản này và mặc định đồng ý đối với các điều
kiện, điều khoản này.
14. Các điều kiện, điều khoản này là một phần không thể tách rời khỏi phiếu yêu cầu giải trình tự ADN
không xâm lấn.
NGƯỜI YÊU CẦN PHÂN TÍCH ĐÃ ĐỌC KỸ VÀ KÝ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KIỆN NÊU TRÊN

