Regulamentul Premierii în perioada Sărbătorilor de iarnă
2018/2019
§1
Prezentul regulament definește regulile calculării primei pentru zilele de sărbătoare în perioada de pe
01.12.2018 până pe 20.01.2019 pentru persoanele care colaborează cu Medipe HR sp. z o.o. ; Medipe
Betreuung sp. z o.o.; Medipe DE Societate cu răspundere limitată în comandită simplă sau cu orice altă
entitate asociată (numite în continuare: Organizator), cât și condițiile de plată a Primei suplimentare .
§2
Îndreptățite să primească Prima pentru zilele de sărbătoare sunt numai persoanele care vor presta
servicii de îngrijie în favoarea Organizatorului , în cel puțin una din zilele de sărbătoare enumerate în
§3.
§3
Ca zile de săbătoare sunt considerate: 25.12.2018, 26.12.2018, 01.01.2019, cât și 06.01.2019.
§4
1. Fiecare din zilele de sărbătoare enumerate la §3 din prezentul regulament este premiată, conform
contractului încheiat cu Organizatorul, cu suma de 60,00 Euro brut.
2. Pentru începerea prestării serviciului cel târziu în data de 10.12.2018 și prestarea acestuia
neîntrerupt până cel puțin în data de 10.01.2019 , se cuvine o Primă suplimentară în valoare de
100,00 Euro brut.
În cazul întreruperii prestării serviciului din motive ce nu țin de persoana care prestează serviciul de
îngrijire, Prima suplimentară se cuvine, cu condiția ca pauza în prestarea serviciului nu va dura mai
mult de 3 zile.
3. Pentru începerea prestării serviciului până la data de 10.12.2018 și acordarea acestuia în mod
continuu, cel puțin până la 20.01.2019, va avea dreptul la o Primă suplimentară în valoare de
160,00 Euro brut.
În cazul întreruperii serviciului, din motive care nu pot fi atribuite persoanei care furnizează
serviciul de îngrijire, Compensația suplimentară se realizează, cu condiția ca întreruperea
prestării serviciului să nu dureze mai mult de 3 zile.
§5
Prima pentru zile de sărbătoare: 25.12.2018, 26.12.2018 , va fi plătită prin virament în contul bancar
în perioada până pe data de 14 ianuarie 2019. Prima pentru zilele de sărbătoare: 01.01.2019 cât și
06.01.2019 va fi plătită prin virament în contul bancar în perioada până pe data de 14 februarie 2019.
Prima suplimentară menționată în § 4 alin. 2 sau în § 4 alin. 3, va fi plătită prin virament în contul
bancar în perioada până pe data de 14 februarie 2019.
§6

În relațiile cu persoana care prestează serviciul în perioada sărbătorilor este aplicat prezentul
Regulament cât și corespunzător contractul semnat cu Organizatorul.

