Правила за предоставяне на „Празничен бонус 2018 г.“
§1
Общи разпоредби
Целта на настоящия документ е определяне на единни правила за отпускане и изплащане, след
изпълнение на условията, посочени в настоящия документ, на празничен бонус (по-нататък: „Бонус“),
представляващ добавка към полагащото се възнаграждение по гражданския договор, чийто предмет на
дейност е предоставяне на услуги за обгрижване и домашна помощ, както и услуги, свързани с промоция,
реклама, набиране и обучение на персонал (по-нататък: „Правила“).
§2
Област на приложение
1.

Правилата се отнасят за физически лица, които:

a) в периода от 20.09.2018 г. до 18.12.2018 г. сключат с някое от дружествата на „Promedica24 Staff
EU“ ООД, командитно дружество (по-нататък: „Promedica24“) граждански договор, чийто
предмет на дейност е предоставяне на услуги за обгрижване и домашна помощ, както и услуги,
свързани с промоция, реклама, набиране и обучение на персонал, при спазване на параграф 2 подолу;
b) в рамките на посочения по-горе договор ще осъществят първото си пътуване в чужбина с цел
предоставяне на услуги за обгрижване и домашна помощ според правилата, посочени в настоящия
правилник (по-долу: „Упълномощен“ или общо „Упълномощени“).
2. Бонусът се полага на лица, чието първо пътуване в чужбина започне най-късно на дата: 18.12.2018 r.,
при спазване на параграф 4 по-долу.
3. За лица, започнали да предоставят услуги преди 25 октомври 2018 г. и отговарящи на условията,
посочени в настоящия правилник, Бонусът ще се признава за предоставяне на услуги от дата: 25
октомври 2018 г.
§3
Правила за предоставяне на бонус
1.

Размерът на бонуса зависи от продължителността на предоставяне на услуги по обгрижване и
домашна помощ в чужбина, от датата на връщането в Полша и от езиковите способности на
Упълномощените и достига максимум:
1) при добро и много добро владеене на немски език (SILBER, SILBER+, GOLD):
a) до 250 евро бруто (с думи: двеста и петдесет евро) в случай, че услугите по обгрижването и
домашната помощ в Германия са били предоставяни без прекъсване за период най-малко
от 31 дни, при което условието за продължителност на предоставяните услуги трябва да бъде
изпълнено най-късно на дата: 18.01.2018 г. включително;
b) до 450 евро бонус (с думи: четиристотин и петдесет евро) в случай, че услугите по
обгрижването и домашната помощ в Германия са предоставяни без прекъсване за период
от най-малко 63 дни, при което условието за продължителност на предоставяните услуги
трябва да бъде изпълнено най-късно на дата: 18.01.2018 г. включително;

2) при владеене на немски език на комуникативно равнище (BRONZE):

a) до 150 евро бонус (с думи: сто и петдесет евро) в случай, че услугите по обгрижването и
домашната помощ в Германия са предоставяни без прекъсване за период от най-малко 31
дни, при което условието за продължителност на предоставяните услуги трябва да бъде
изпълнено най-късно на дата: 18.01.2018 г. включително;
b) до 350 евро бруто (с думи: триста и петдесет евро) в случай, че услугите по обгрижването и
домашната помощ в Германия са били предоставяни без прекъсване за период най-малко от
63 дни, при което условието за продължителност на предоставяните услуги трябва да бъде
изпълнено най-късно на дата: 18.01.2018 г. включително;
2.

3.

4.

5.

Допълнително условие за получаването на Бонус, който може да се приложи към всички случаи,
посочени в параграф 1 по-горе, е предоставянето, без прекъсване, на услуги по обгрижване и
домашна помощ на територията на Германия (т.е. престой по договор) за период, включващ наймалко 3 от следните празнични дни :
24.12.2018 г., 25.12.2018 г., 26.12.2018 г., , 31.12.2018 г., 01.01.2019 г., 06.01.2019 г.
В параграф 1 по-горе са определени максималните квоти на бонуса. „Promedica24“ си запазва
правото да определя всеки път размера на отпускания бонус. Специалистът по набиране на персонал
взема решението за окончателния размер на Бонуса, както и за определяне нивото на знание на
немски език.
За лица, посочени в §3, параграф. 1, т.1, буква „a“) и §3, параграф 1, т. 2, бук. „a“), в случай на престой
по договор за период по дълъг от 31 дни и по-кратък от 63 дни, за периода от започване на
предоставянето на услуги до 18.01.2018 г. на Упълномощения се полага допълнителен бонус в
размер на 50 евро бруто (с думи: петдесет евро) за всяка допълнителна седмица на престой по
договора, след прехвърляне на 31 дни по предоставяне на услуги, при спазване на условието, че
максималният размер на Бонуса, признат на Упълномощения (т.е. общо: Бонусът, упоменат в
параграф 1 по-горе, и допълнителният бонус, който се разглежда в настоящия параграф) не могат да
превишат сумата от 300 евро (с думи: триста евро).
За лица, посочени в §3, параграф. 1, т.1, буква „b“) и §3, параграф 1, т. 2, буква „b“), в случай на
престой по договор за период по дълъг от 63 дни, за периода от започване на предоставянето на
услуги до 18.01.2018 г. на Упълномощения се полага допълнителен бонус в размер максимум 50 евро
бруто (с думи: петдесет евро) за всяка допълнителна седмица на престоя по договор, при спазване
на условието, че максималния размер на Бонуса, признат на Упълномощения след прехвърлянето на
63 дни за предоставяне на услуги (т.е. общо Бонусът, упоменат в параграф 1 по-горе, и
допълнителният бонус, разгледан в настоящия параграф):
− за лица, упоменати в §3, параграф 1, т.1, бук. „b“) – не могат да надвишат сумата от 600 евро (с
думи: шестстотин евро);
− за лица, упоменати в §3, параграф 2, т.2, бук. „b“) – не могат да надвишат сумата от 500 евро (с
думи: петстотин евро);

6.

за услуги, предоставяни след 18.01.2018 г., Бонус не се полага.

7.

В случай че предоставяните услуги бъдат прекъснати в резултат на обстоятелства, за които
Упълномощеният няма вина, решението за присъждане или отказ от присъждане на Бонус взема
регионалният директор.

8.

При обосновани случаи, по-специално в случай на грубо нарушение на клаузите на гражданския
договор от Упълномощения, „Promedica24“ си запазва правото да откаже да признае Бонус.

§4
Правила за изплащане на Бонуса
Бонусът ще бъде изплатен заедно с полагаемото се възнаграждение на Упълномощения по предоставяне
на услуги за обгрижване и помощ в домакинството, въз основа на договора, сключен с Организатора,
съгласно условията, определени в този договор, след изпълнение на условията, посочени в §3, и след
приключване на работата по предоставяне на услуги в чужбина.
§5
Заключителни разпоредби
1.
2.

Правилата влизат в сила от 20.09.2018 година.
Организаторът си запазва правото да въвежда промени към настоящите Правила по всяко време, поспециално за по-ранно приключване на действието на Правилата или удължаване на периода на
тяхното действие, съгласно действащите в тази област разпоредби.
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