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Termat dhe Kushtet (Kushtet  e Përgjithshme) 

Becon GmbH, Gerlingen 

 

1. Fushëveprimi 

Termat dhe kushtet e përgjithshme të mëposhtme (AGB) zbatohen për të gjitha kontratat, 
dërgesat dhe shërbimet e tjera ose marrëdhëniet e biznesit midis Becon GmbH dhe spitaleve, 
grupeve spitalore, objekteve dhe sponsorëve (në tekstin e mëtejmë: klientët) si dhe me 
personelin infermieror dhe furnitorët. Nëse klienti përdor gjithashtu terma dhe kushte të 
përgjithshme, termat dhe kushtet e përgjithshme të Becon GmbH kanë përparësi, përveç nëse 
palët bien dakord ndryshe me shkrim. 

 

2. Lidhja e kontratës 

Çmimet për shërbimet e Becon janë në euro dhe nuk përfshijnë tatimin ligjor mbi vlerën e 
shtuar. Kontrata midis Becon GmbH dhe klientit lidhet individualisht midis Becon GmbH dhe 
klientit. Kontrata rregullon gjithashtu modalitetet në lidhje me tarifat e bëra për shërbimet e 
Becon. Kontrata parashikon gjithashtu që kërkesa për shërbimin e personelit infermieror që do 
të vendoset është niveli i gjuhës B1 në përputhje me dispozitat statutore aktualisht të 
vlefshme. Kjo garantohet nga Becon GmbH. Niveli i gjuhës zakonisht merret në vendin e 
origjinës së personelit infermieror në shkollat e gjuhës që operohen nga partnerët e 
bashkëpunimit të Becon GmbH. 

Stafi infermieror i ndërmjetësuar merr angazhime ose kontrata pune nga klientët e Becon në 
përputhje me legjislacionin gjerman në fuqi. 

 

3. Kujdesi i drejtë i rekrutimit 

a. Në punën e saj, Becon GmbH është e përkushtuar ndaj standardeve të mëposhtme të 
vlefshme të rregullave dhe standarteve ndërkombëtare dhe pret që klientët e tyre të 
respektojnë: 

• Konventat ndërkombëtare të të drejtave të njeriut: www.menschenrechterechte.de 

• Standardet bazë të punës së ILO-s, në veçanti parimet e përgjithshme dhe udhëzimet 
operacionale të ILO-s për rekrutim të drejtë: https://www.ilo.org/berlin/arbeits-und-
standards/kernarbeitsnormen/lang--de/index.htm 

• Standardet e Organizatës Ndërkombëtare të Migracionit IRIS: 
https://iris.iom.int/sites/g/files/tmzbdl201/files/documents/IRIS%20Standard%20Repo
rt%20.pdf 

b. Becon nuk i ngarkon stafit infermieror asnjë kosto pë ndërmjetësimin. 



c. Klientët kanë një koncept të menaxhimit të integrimit. Nëse është e nevojshme, Becon 
ofron mbështetje këtu. 

d. Parimi "Punëdhënësi paguan" zbatohet si për Becon GmbH ashtu edhe për klientët e saj. 
Parimi "Punëdhënësi paguan" nënkupton një detyrim nga ana e punëdhënësit që asnjë kosto 
që lidhet me procesin e punësimit nuk duhet të përballohet nga punëmarrësi. Ky parim njihet 
gjerësisht ndërkombëtarisht dhe mbështetet në veçanti nga Organizata Ndërkombëtare e 
Punës (ILO). Më shumë detaje mbi parimin e „punëdhënësi paguan“ dhe kostot përkatëse 
mund të gjenden gjithashtu në: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---
protrav/---migrant/documents/ publikim/ wcms_536755.pdf 

 

4. Ndërrimi i vendit 

Në kontratat individuale, Becon GmbH dhe klientët e saj përgjithësisht bien dakord që si 
infermieri i ndërmjetësuar, ashtu edhe spitali/institucioni mund të tërhiqen nga ndërmjetësimi 
brenda kuadrit të dispozitave ligjore të zbatueshme. Në këto raste, Becon GmbH merr përsipër 
të punësoj personelin infermieror tek një punëdhënës tjetër dhe t'i sigurojë spitalit/ambjentit 
një staf tjetër infermieror. 

 

5. Zhvendosja 

Becon GmbH merr përsipër, së bashku me punëdhënësin e kujdesit infermieror, të sigurojë që 
infermieri mund të integrohet në mjedisin e tyre të ri të punës në çdo aspekt dhe i mbështet ata 
pas konsultimit me punëdhënësin dhe sipas kushteve të rregulluara në kontratën përkatëse të 
punësimit me punëdhënësin kur ka të bëjë. me institucionet, çështjet e vizave, në procesin e 
njohjes, etj etj. - e ashtuquajtura zhvendosje. 

 

6. Pagesat, Pagesa me vonesë 

6.1.Shumat e faturës paguhen brenda 14 ditëve nga marrja e faturës pa zbritje. Në 
pagesat e mëparshme nuk mund të bëhet asnjë zbritje. Dita e pagesës është dita në 
të cilën Becon GmbH ose kompania e porositur merr shumën prej saj. 

6.2.Nëse klienti paguan me vonesë, Becon GmbH ka të drejtë të kërkojë në rastin e 
pagesës me vonesë interes të prej 5% mbi normën bazë (§§ 247, 288 BGB). 

 

7. Ruajtja e të dhënave 

7.1.Becon GmbH respekton rregulloret ligjore për mbrojtjen e të dhënave dhe i trajton 
të dhënat personale të klientëve në mënyrë konfidenciale. Theksohet se të dhënat e 
nevojshme për transaksionet e biznesit përpunohen dhe ruhen. 

7.2.Kur një kontratë lidhet midis Becon GmbH dhe një klienti, klienti pranon 
përpunimin kompjuterik të të dhënave të specifikuara në kontratë, për aq sa kjo 
është e nevojshme për përpunimin e porosisë dhe është ligjërisht e lejueshme. 



7.3.Në rast mospërmbushjeje, Becon GmbH ka të drejtë të autorizojë palët e treta për 
të mbledhur pretendimin dhe për t'ua përcjellë komisionerëve të gjitha të dhënat e 
kërkuara për këtë. Për më tepër, Becon GmbH merr përsipër të mos i kalojë të 
dhënat për asnjë qëllim tjetër. 

8. Përgjegjësia 

8.1.Becon GmbH është përgjegjëse vetëm në rast të qëllimit dhe neglizhencës së rëndë 
në përputhje me dispozitat ligjore. 

8.2 Në rast të dëmtimit të pronës nga pakujdesia dhe humbjes financiare, Becon 
GmbH është përgjegjëse vetëm nëse shkelet një detyrim material kontraktual, por 
shuma kufizohet në tarifën e ndërmjetësimit të rënë dakord pas përfundimit të 
kontratës. Detyrimet kontraktuale të rëndësishme janë ato, përmbushja e të cilave 
karakterizon kontratën dhe në të cilat klienti mund të mbështetet. 

9. Juridiksioni dhe ligji në fuqi 

Marrëdhëniet kontraktuale të Becon GmbH i nënshtrohen ligjit gjerman. Vendi i juridiksionit 
për marrëveshjet me tregtarët dhe personat juridikë të së drejtës publike është Shtutgarti. 

10. Dispozitat përfundimtare 

Nëse një dispozitë e këtyre termave dhe kushteve të përgjithshme është joefektive, pjesa tjetër 
e kontratës mbetet në fuqi. Në vend të dispozitës joefektive do të zbatohen dispozitat 
përkatëse statutore. 

 

 


