ÁPOLÁSI / GONDOZÁSI SZERZŐDÉS
E megállapodás - részleges térítés ellenében nyújtott – tartós, vagy határos idejü ápolási szolgáltatás igénybevételére
jött létre, az alulírott helyen és időben, az alábbi felek között:
egyrészről:

ZS&H 2010 Nonptofit Kft
székhelye: 1071 Budapest; Damjanich u 42

és

NonStop sec Trade Kft
2636 Tésa , Petőfi Sándor utca 34

mint ápolási szolgáltatást nyújtó (a továbbiakban: "Szolgáltató")
másrészről:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(név)
(szül. hely, idő)
(lakcím)
(TAJ szám)

mint ápolást kérő (a továbbiakban: "Ápolást Kérő" illetőleg "Ápolt"), valamint
___________________________________________ (név)
___________________________________________ (lakcím)
___________________________________________ (sz.ig. szám)
___________________________________________ (tel./e-mail)
___________________________________________ (hozzátartozói minőség)
mint az Ápolást Kérő érdekében eljáró személy (a továbbiakban: a „Támogató”).
1.

IDŐTARTAM

1.1 Az ápolás (szolgáltatás) igénybevételének időtartama (minimum 1 honap):
2015. év

…………………... hó ……. naptól

2015. év ……………… hó ……….. napig.

1.2 Amennyiben a fent meghatározott lejárati napot követő napon az Ápolt még az intézetben tartózkodik, úgy e
szerződés azon a napon automatikusan további 3 hónappal meghosszabbodik (amely meghosszabbodott szerződés
azonban az alábbi 3.1 pont rendelkezései szerint változatlanul bármikor megszüntethető). Az ily módon
meghosszabbodó szerződés újbóli (3 hónaponként történő) esetleges további hosszabbításaira ugyanez a szabály
értelemszerűen alkalmazandó.
2.

SZOLGÁLTATÁS

A fent megjelölt Ápolást Kérő valamint Támogató megbízása alapján a Szolgáltató vállalja, hogy az ápolás fent
meghatározott időtartamán belül az alábbi szolgáltatásokat nyújtja az Ápolást Kérő számára, a Szolgáltató székhelyén
lévő ápolási intézetben/ lakásában/ házában:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)

napi háromszori főétkezés, egyszeri (cukorbetegeknek kétszeri) kis-étkezés,
testi ápolás és pszichés gondozás,
a szakmailag indokolt gyógyszerrel és gyógyászati segédeszközzel való ellátás – ezek felügyelete,
kapcsolatok fenntartása a családdal és ismerősökkel,
mentális irányítás (a függőség, a szorongás leküzdése, a fokozott betegségtudat, az elszigetelődés
megelőzése),
a beteg saját ruházatának mosása, vasalása,
szükség estetén szakember bevonásával kornak, egészségi állapotnak megfelelő, egyénre szabott
foglalkoztatás.
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3.

DÍJ

(a)

Az ápolási kezdetétöl ápolási, házvezetési dij ..................../ ho, utiköltség 12.000 Frt. A jelen bekezdésben
foglalt díjakat a Szolgáltató – kizárólag valamely naptári év fordulójának hatályával - egyoldalúan
megemelheti, azzal, hogy egyetlen emelés mértéke sem haladhatja meg az 5%-ot.

(b)

Az ápolás megkezdésekor az adott tárgyhónap még hátralévő napjaira számolt, de legalább 15 napi ápolási
díjnak megfelelő előleg fizetendő.

(c)

A továbbiakban az ápolási díj havonta előre, minden soron következő tárgyhónap 5. munkanapjáig
fizetendő.

(d)

A felek rögzítik, hogy a fentiek szerint meghatározott díjakon túl további díjfizetést, költségtérítést a
Szolgáltató nem igényelhet. Az Ápolást Kérő és a Támogató jelen szerződésből származó, Szolgáltatóval
szembeni fizetési kötelezettségei egyetemlegesek.

3.

A SZERZÖDÉS MEGSZŰNÉSE

3.1 Jelen megállapodás az Ápolt intézetbe történő távozásának napján megszűnik, ha:
(a) ezt a Ápolást Kérő (ha korlátlanul cselekvőképes) vagy a Támogató írásban kéri;
(b) a Szolgáltató értesíti a Támogatót arról, hogy a beteg viselkedésében oly mértékű romlás állt be, melynek
következtében magatartásával nagy mértékben zavarja az ápolás munkát;
(c) a Szolgáltató felé fennálló valamely fizetési kötelezettség az esedékességtől számított 15 napon belül nem kerül
teljesítésre, és emiatt a Szolgáltató a szerződés megszüntetési szándékáról értesíti az Ápolást Kérőt (ha korlátlanul
cselekvőképes) vagy a Támogatót.
3.3 Ha az Ápolt idöben meghatározott szerzödést köt le.
4.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Halál esetén a szerzödés 3 nappal a halál beállta utánig fizetendö. Amennyiben a Család kéri a Gondozo további
jelenlétét (esetleges takaritás, vagy kipakkolás, stb.) miatt, ugy a szerzödés addig fizetendö, mig a Gondozo további
jelenléte megkivánt.
A Gondozo munkatársunk jelenléte Karácsonykor (12. ho 24-25-26) többletköltséggel jár ( 20.000 Ft „Karácsonyi
pénz”), mely direkt a Gondozonak fizetendö.
E Szerződés a Szolgáltató és az Ápolást Kérő, valamint (ha fent megjelölésre került és e szerződést aláírta, akkor) a
Támogató között jön létre; hatálya az Ápolt gondozásának felvételével kezdődik. Amennyiben az Ápolást Kérő
személyesen nem írja alá e szerződést, úgy a Támogató saját aláírása útján mind a saját nevében, mind az Ápolást Kérő
képviseletében eljár. Ha a Támogató e képviseleti joga bármely oknál fogva érvényesen nem állna fenn, úgy e szerződés
csak a Szolgáltató és a Támogató között (az Ápolást Kérő javára) létrejött megállapodásnak minősül.
Amennyiben a szolgáltatás létrejön, az Àpolt, vagy a Támogatoja sem jogosult a cég által kiküldött munkatársat a cégtöl
elcsábitani, vagy a saját maga alkalmazásába átvenni. Amennyiben a munkatársunkat a Család akármilyen okbol
felmondatja az Öt alkalmazo cégtöl, kártéritést követelünk. Ennek összege 15.000.000 Ft (tizenötmillio forint). Ez a
kártérités akkor esedékes, ha az elcsábitott,az általunk alkalmazott munkatársat a szerzödés kezdetétöl számitott egy
éven belül más munkaviszonyban alkalmazza.
Jelen szerzödés alapja a Kérdöiv, melyet Havass Miklosné tárgyilagosan elözöleg kitöltött. Igy kapcsolva van jelen
szerzödéshez.
Kelt ........................, 2015. _______________. hó _____ . napján.
___________________________

______________________________

______________________________
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Ápolást Kérő1

Támogató

ZS&H 2010 Nonprofit / Mark Trade Trans Kft.

Kontakt Telefon: 0036-30-5179969 (Hajos)
Email: gondozas555@gmail.com
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személyesen, vagy képviseletében a Támogató
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