Reguli de acordare „Bonus de primăvară”
§1
Regulamentul definește regulile de acordare și plată a remunerației pentru prestarea serviciilor de îngrijire și
ajutor în gospodărie în perioada de pe 15.04.2019 până pe 07.06.2019 (numită în continuare Bonus de
primăvară).
§2
Regulile sunt aplicate persoanelor care colaborează sau vor începe o colaborare cu Medipe PL Societate cu
răspundere limitată în comandită simplă, Medipe Care Societate cu răspundere limitată sau Medipe Polska
Societate cu răspundere limitată ( numite în continuare: Organizator sau Organizatori) prin încheierea cu unul
din Organizatori a unui contract de prestări servicii, în cadrul căreia vor presta servicii de îngrijire și ajutor în
gospodărie cât și servicii ce țin de reclamă și marketing.
§3
Independent de Regulile acordării „Bonusului de primăvară”, persoanele care vor presta servicii de îngrijire și
autor în gospodărie pe teritoriul Germaniei în zilele de 28.04.2019 și 29.04.2019, în baza unui contract încheiat
cu unul din Organizatori, sunt îndreptățite să primească un bonus în sumă de 60,00 Eur brut pentru fiecare din
aceste zile.
§4
Suma „Bonusului de primăvară” depinde de numărul de zile de prestare neîntreruptă a serviciilor de îngrijire
pe teritoriul Germaniei după cum urmează:
- 80,00 EURO (în cuvinte optzeci euro) brut, în cazul în care serviciile sunt prestate cel puțin până în data de
26.05.2019
- 130,00 EUR (o sută treizeci euro) brut, în cazul în care serviciile sunt prezentate cel puțin până în ziua de
07.06.2019
§5
Pentru a primii „Bonusul de primăvară” trebuie întrunite împreună următoarele condiții:
a) Începerea prestării serviciilor de îngrijire pe teritoriul Germaniei în cadrul contractului de prestări servicii,
încheiat cu Organizatorul, cel târziu în data de 15.04.2019.
b) Odată începută prestarea serviciilor, trebuie să aibă loc neîntrerupt și în total cel puțin până în data de
26.05.2019 sau cel puțin până în data de 07.06.2019.
c) Respectarea condițiilor și înscrisurilor din contractul de prestări servicii încheiat cu Organizatorul. „Bonusul
de primăvară” nu se cuvine în cazul în care nu sunt respectate condițiile contractului de prestări servicii
încheiat cu Organizatorului, în special în cazul în care persoanei îndreptățite i se va aplica un amendament
conform contractului.
§6
În cazul întreruperii prestării serviciilor din motive ce nu țin de persoana care prestează serviciile de îngrijire,
remunerația suplimentară se cuvine doar în cazul în care pauza în prestarea serviciilor nu va fi mai lungă de 3
zile.
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§7
Bonusul pentru 28.04.2019 cât și 29.04.2019 va fi plătit prin virament în contul bancar până în data de
14 mai 2019.
Bonusul de privară specificat în § 4 alin. 1 cât și alin. 2 va fi plătit în contul bancar până în data de 14
iulie 2019.

§8
În relațiile cu persoana care prestează serviciile este aplicat prezentul regulament cât și corespunzător
contractul încheiat cu unul din Organizatori .

