Mellan PaidIn24 Finans AB, (559044-7016), PaidIn24 Finans AB har idag i Stockholm,
C/O Da Appy Place, Sankt Eriksgatan 97, 113 31 Stockholm. (nedan "PaidIn24") och
den egenanställde, (nedan "Arbetstagaren"), har träffats följande:
1 Befattning, anställningsform och anställningstid
1.1 Arbetstagaren anställs härmed under perioden från det att arbetstagaren
påbörjat sitt uppdrag och löper tills det avslutas. Arbetstagaren ska arbeta som i Ort.
Anställningen är en allmän visstidsanställning i enlighet med 5 § 1 p i lagen om
anställningsskydd (LAS). Anställningen upphör vid anställningsperiodens utgång.
Anställningen kan bringas att upphöra i förtid med en (1) månads uppsägningstid, för
arbetsgivaren dock endast om det föreligger saklig grund för uppsägning enligt LAS.
1.2 Detta avtal ersätter alla andra skriftliga eller muntliga överenskommelser mellan
PaidIn24 eller dess närstående bolag och Arbetstagaren. Med ”närstående bolag”
menas i detta Avtal en juridisk person som direkt eller indirekt kontrollerar,
kontrolleras av eller står under samma kontroll som PaidIn24, oavsett i vilket land
sådan juridisk person är registrerad.
2 Åligganden och ansvar
2.1 Arbetstagaren har att fullgöra sina arbetsuppgifter i enlighet med PaidIn24 från
tid till annan utfärdade instruktioner. Arbetstagaren ska under anställningen ägna
den arbetskraft som krävs för arbetsuppgifternas utförande. Arbetstagaren ska alltid
på bästa sätt tillvarata PaidIn24s intressen
2.2 PaidIn24 och Arbetstagaren är ense om att det för PaidIn24s verksamhet är
viktigt att dess medarbetare är serviceinriktade och även i övrigt på alla sätt goda
företrädare för PaidIn24 och att detta är en viktig förutsättning för anställningen.
3 Lön
Vid utfört arbete ska Arbetstagaren erhålla lön utifrån vad som avtalas med
uppdragstagaren. Särskild ersättning för arbete på obekväm arbetstid utgår inte. Lön
utbetalas inom 5 bankdagar efter att slutkund betalat fakturan för ditt utförda arbete
enligt punk 1.1 ovan, vid val av ”StandardPay”. Vid val av utbetalningsmetoden
”FastPay” gäller ”Villkor FastPay”.
4 Semester
Semesterersättning ingår i den lön som Arbetstagaren erhåller för arbete. Hur stor
del av Arbetstagarens lön som utgör semesterersättning framgår av den/de
lönespecifikation som Arbetstagaren erhåller.

5 Försäkring
PaidIn24 tecknar följande försäkringar för arbetstagaren;
- Olycksfalls arbetstid
- Ansvarsförsäkring
6 Övrigt
I tillägg till detta Avtal gäller PaidIn24s ”Allmänna Villkor” för anställningen.

