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ENCÀRREC PROFESSIONAL DE SERVEIS LABORALS
Barcelona,
Encarrega a MUNDILEX, NIF B63085955, l'execució d'un encàrrec professional consistent en serveis d'assessorament
laboral en contractació y confecció de nòmines i cotització a la Seguretat Social, d'acord amb les següents:

CONDICIONS GENERALS
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

El client ens encarrega i autoritza a fer qualsevol tasca, treball, estudi o gestió que sigui necessària, útil o
convenient per complir l'encàrrec i ens dóna mandat de representació suficient.
Complirem l'encàrrec amb diligència, respectarem el secret professional i mantindrem informat el Client.
El Client ens facilitarà a temps tota la informació i documentació necessària per al compliment de l'encàrrec.
Ambdues parts podem desistir unilateralment, sense cap més obligació que pagar la feina i les despeses fetes
fins llavors.
Els honoraris no inclouen IVA, es facturen mensualment i es paguen als deu dies de la recepció de la factura.
Les despeses i bestretes que suportarem per compliment de l'encàrrec són a càrrec del Client. Si obrim més
d'un expedient, ens autoritzeu el traspàs de fons entre ells. Si el Client és una persona jurídica, qui signa l'avala
solidàriament. El Client ens autoritza a fer efectius els nostres honoraris, bestretes i despeses amb càrrec a les
quantitats cobrades pel seu compte.
La nostra responsabilitat està limitada a una anualitat dels nostres serveis, i no neix si el dany o perjudici es deu
a la falta o als errors de comunicació de dades o documents per part del Client, o per qualsevol altre motiu que
no ens serà imputable. Aquesta és una condició sense la qual el contracte no s'hauria signat.
El client persona física accepta que les seves dades personals i els moviments dels seus expedients s'integraran
en un fitxer informàtic declarat a l'Agència de Protecció de Dades, que serà confidencial, emparat pel secret
professional, i que no es podrà cedir a tercers.
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CONDICIONS PARTICULARS

