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Име на поръчителя (Customer):   

Дата на раждане (Date of birth): …………………… 

Теl./ GSM*:  ……………………Е-mail: …………..……………… 

 Желая да поръчам следния вид тест(ове) (Test type):  

  Отбележете със знак “Х”: 

- племенен произход (DNA Tribes®) 

- географски произход (DNA Origins®)   

- потекло по майчина линия (DNA Origins Maternal Lineage®) 

- потекло по бащина линия (DNA Origins Paternal Lineage®) 

- комбиниран тест и по двете линии (Dual Lineage Test) 

- за наличие на еврейски маркери (Jewish DNA Marker®) 

- за наличие на еврейски маркери и потекло (Jewish DNA Fingerprint®) 

Име на лицето, от което е взета ДНК пробата и чието име да бъде изписано на резултата от теста: 

(на кирилица): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

(на латиница): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Пол на лицето (Gender):         - мъжки                - женски  

Дата на вземане на пробите (Collection date): …………………………………… 

Изберете една от долните две опции за получаване на резултата: 

- желая да си изтегля резултата с парола от интернет страницата на АМГЕНЛАБ  

- желая да получа резултата  по куриерска фирма „Спиди“, за моя сметка и 10 лв. наложен платеж  

Адрес на поръчителя за получаване на резултата от теста: 

Гр. .............................................................................................................................................................. 

    GSM за връзка със „Спиди“: ........................................................................ 
 

С подписа си потрърждавам верността на горепосочената информация и, че приемам условията от  
информираното съгласие на гърба на този формуляр: 
 

                                                           Подпис на поръчителя :  . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . . . ……. 

 

   Гр. (с) ..................................................                                    Дата: ______._______. 201__ г.     

 

ФОРМУЛЯР-ПОРЪЧКА 
 

НА ДНК ТЕСТОВЕ ЗА ПОТЕКЛО 
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ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 
за извършване на ДНК тестове за потекло за лична информация 
(съгласието се потвърждава с подписа на поръчката на гърба на тази страница!) 

 

А. ТЕРМИНИ 

1. ДНК тестовете за потекло са само за лична информация и биват следните видове: племенно потекло (TribesDNA), географско 
потекло (DNA Origins test), потекло по майчина линия (Maternal Lineage AncestrybyDNA test), потекло по бащина линия (Paternal Lineage 
Ancestryby DNA test) и комбиниран тест от последните два вида. Преди да поръча ДНК тест, клиентът е длъжен да се запознае с 
детайлната информация за същността на различните видове тестове, различията между тях и какво представлява резултата от теста, 
публикувана на страницата на АМГЕНЛАБ в интернет. 

2. ”Поръчител” на ДНК тест за потекло за лична информация е всяко физическо лице, което е попълнило коректно и подписало 
Формуляр-поръчка на ДНК тест за потекло и настоящото Информирано съгласие, предоставило е своя ДНК проба за тестване в 
запечатан и надписан от него плик и предварително е заплатило на Изпълнителя пълната сума за теста. 

„Изпълнител” на услугата е “АМГЕНЛАБ ДНК” ЕООД чрез генетичната лаборатория DNA Diagnostics Center и нейните контрагенти, на 
която е търговски представител. 

3. Срок за изпълнение: Изпълнителят се задължава да извърши теста и да издаде резултат в срок до 6 седмици от получаване на 
пробите. 

4. Резултат от ДНК тест за племенна принадлежност (потекло). В установения срок Изпълнителят качва резултата от теста на 
страницата си в интернет във вид на електронен компресиран файл (.ZIP), съдържащ сканирани в PDF формат оригиналният резултат 
на английски език и негов превод на български езики. Образец на резултата от този тест може да се види на страницата на 
Изпълнителя в интернет www.amgenlab.com . Поръчителят получава резултата от теста, като го изтегля лично от страницата на 
Изпълнителя в интернет с помощта на предоставена му парола. Ако Поръчителят изрично е заявил в поръчката, че не желае да си 
изтегли резултата през интернет и е посочил пощенски адрес и GSM номер за връзка, същият ще му бъде изпратен на хартиен 
носител с препоръчано писмо по куриерска фирма със срок на доставка до 48 часа (24 ч. за София) за негова сметка и 10 лв. наложен 
платеж.  

Б. ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ 
Декларирам, че съм запознат(a) с горните термини и давам съгласието си за следното: 
АМГЕНЛАБ ДНК ЕООД, чрез компанията DNA Diagnostics Center (за краткост „Компанията”) да извърши ДНК тест на предоставените от 
мен проби. Уведомен(а) съм, че пробите ще се съхраняват в лабораторията на Компанията 90 дни след получаването им, след което 
ще бъдат унищожени съгласно установената процедура. 

Удостоверявам, че този ДНК тест е само за моя лична информация и не е за медицински нужди. Уведомен(а) съм, че полученият 
резултат не може да се използва за убедително статистическо доказателство за каквато и да е биологическа връзка и за официални 
нужди. Декларирам, че няма да използвам получения резултат за престъпни или забранени от закона цели. 

Запознат(а) съм и разбирам, че АМГЕНЛАБ ДНК ЕООД и лабораторията на Компанията не носи отговорност ако не е била в 
състояние да даде заключителен резултат по причина на негодни проби и в такъв случай може да поиска допълнителни проби за нов 
тест и допълнително заплащане на пощенските разходи. 

Запознат(а) съм, че лабораторията на Компанията ще направи всичко възможно да извърши теста и издаде резултат в рамките на 8 
седмици от получаване на пробите, но разбирам, че няма никакви гаранции дали ще може да се спази този срок по технологични 
причини. 

Запознат(а) съм, че мога да си получа резултата от теста с парола през интернет или на посочения от мен във формуляра-поръчка 
адрес. Ако съм посочил грешни данни за адреса и телефон за връзка, отговорността е изцяло моя. 

Запознат(а) съм с цената на теста и с условието, че предоставения от мен биологичен материал ще бъде изпратен до лабораторията 
само ако съм заплатил(а) цялата дължима сума за този вид тест(ове). След получаване на пробите в лабораторията суми не се 
връщат, но мога да анулирам тази поръчка в 48-часов срок след изпращане на пробите до  офиса на АМГЕНЛАБ ДНК ЕООД в София, 
удостоверено по товарителницата на “СПИДИ”. В такъв случай съм съгласен(а) да ми бъде удържана такса от 30.00 (тридесет) лева за 
извършените до момента от АМГЕНЛАБ пощенски и други разходи. Останалата сума ще ми бъде възстановена с банков превод в 
указана от мен банкова сметка. 

Всички неупоменати тук термини и условия се регулират от общата информация, процедури, видове тестове, цени и др., публикувани 
на интернет страницата на «АМГЕНЛАБ» на адрес www.amgenlab.com. При несъответствия, важат термините и условията публикувани 
на страницата на АМГЕНЛАБ в интернет.  

Декларирам, че ще приема получения резултат от ДНК теста за верен и коректен и по никакъв повод или начин няма да търся 
виновност или съдебна, административна или друга отговорност от «АМГЕНЛАБ» и от лабораторията на Компанията, извършила 
теста, от техните служители, агенти и работници, представители и всички други частни или юридически лица, участващи в 
обработването на пробите и извършването на генетичните тестове.  
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