MULTI JOB – QuickPay: készpénznek veheted!

SZABÁLYZAT

Érvényes: 2021. május 11-től visszavonásig.

A fizetési előleg a következő feltételekkel igényelhető:
- Igényelheti minden érvényes Multi Job-os tagsággal és szerződéssel rendelkező diák, aki az igénylés
pillanatában legalább 10 ledolgozott munkaórával rendelkezik az adott hónapban.
- Az előleg igénylését a weboldalunkon az erre kialakított felületen lehet megtenni. Az igénylést az
oldalra történő belépés után a QuickPay menüpont alatt indítható el.
- Előleget igényelni a bérszámfejtési időszakot követően tárgy hó 11-től – 31-ig lehet.

Az igénylés és kifizetési információk:
- Munkanapokon (kivéve az áthelyezett munkanapokat) leadott és elfogadott igényléseket legkésőbb
a következő munkanapon 19:00 óráig teljesülnek.
- Az igénylések jóváhagyása projektvezetői elbírálása alapján történik. Az elbírálás során a Multi Job
Isz. fenntartja a jogot, hogy az igényelt összeget felülbírálja és az igényelt összegtől eltérő összeget
hagyjon jóvá, vagy esetleg indoklás nélkül el is utasíthatja az előleg kérelmet.
- Hétvégi, illetve az ünnepnapon leadott igények az azt követő munkanap kerülnek feldolgozásra.
Amennyiben a következő munkanap elsejére esik, akkor előleg kifizetése már nem kérhető.
- Az előleg havonta csak egyszer igényelhető.
- A Multi Job Isz. az előleg elbírálásról/elutasításról e-mailben értesítést küld.
- A Multi Job Isz. fenntartja a jogot, hogy - bizonyos partnercégeinél végzett munka esetén technikai
okok miatt- az előleg kifizetésének határidejét kitolhatja vagy elutasíthatja.

Igényelt összeg mértéke

Újonnan regisztrált diák, ill.
az igénylés előtt 1 vagy 2
egymást követő hónapban
bérkifizetéssel rendelkezik
nettó 5.000,- Ft

Igénylés előtti min. 3 egymást
követő hónapban
bérkifizetéssel rendelkezik

Igénylés előtt, 5 hónapnál több
egybefüggő bérkifizetéssel
rendelkezik

igénylés napjáig
ledolgozott(leigazolt) bér
50 %-a, max. nettó 50.000,- Ft

igénylés napjáig
ledolgozott(leigazolt) bér 100 %-a,
max. nettó 100.000,- Ft

További tudnivalók:
- Az előleg visszafizetése az első bérszámfejtésre kerülő fizetésből automatikusan levonásra kerül.
- Amennyiben a bérszámfejtéskor a diáknak egyéb levonása miatt (kasszahiány, egyéb kártérítés, stb.)
nem vonható le, így az a következő havi fizetésből kerül levonásra és abban a hónapban az előleg
igénylése megtagadható.
- Ha nem történik munkavállalás, akkor a diák büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozik arról, hogy
az igénylés hónapját követő hónap végéig az előleget visszafizetni a Multi Job Iskolaszövetkezet
részére.
- Az előleg a kerekítés szabályai szerint mindig kerek összeg.

Budapest, 2021. május 3.

Multi Job Iskolaszövetkezet

