Contract de prestări servicii de sănătate
în nutriţie, dietetică medicală şi activităţi fizice
Incheiat intre:
SC Fun&Food SRL, cu sediul in Sat Rediu, Com Rediu, bloc Diana, tr 2, et 1 ap 7, inregistrata in Registrul Comertului
cu J22/694/2016 si avand CUI 35812973 Iasi reprezentanta de delegat Ignat Ionut, cetatean roman, domiciliat in Iasi,
Str N Iorga, nr 49, Sc B, et 4 Ap 14, identificat cu CI MZ nr 378565 si avand CNP 1800107226764, purtand titulatura
in acest contract de Prestator.
Si
................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................
In calitate de Beneficiar.
Obiectul contractului:
Prestatorul urmeaza sa furnizeze Beneficiarului servicii de informare in domeniul nutritiei si dieteticii, de către
Cabinetul de Nutritie si Dietetica NutriGo si dupa caz, asistenta in stabilirea unei diete si plan nutritional, precum si
plan de activitati fizice care sa atinga scopurile si dorintele Beneficiarului, dependent de pre-existenta unor patologii
specifice, de remodelare corporala sau/si de schimbare de stil de viata alimentar.
Pretul Contractului
Pretul prezentului contract consta intr-un abonament lunar dupa cum urmeaza:
OPTIUNEA ABONAMENTE LUNARE
1. Abonament lunar Healthy Lifestyle - 700 RON
-4 şedinţe de consiliere nutriţională şi dietetică cu nutriţionistul NutriGo via Skype sau la cabinet(1 pe
saptamana) - acestea includ spectru de analize specific recomandat, analiza acestora, contactul cu medicii
curanti specialisti (dupa caz), recomandari date familiei pentru asistenta pacientului/clientului;
-1 şedinţă de evaluare motivaţională şi emotională NutriGo via Skype sau la cabinet;
-monitorizare saptamanala via jurnal alimentar on line (G-Drive)(inserturi din partea nutritionistului la 2-4 zile
maximum in jurnal);
-corectarea si adaptarea permanenta a dietei in functie de necesitati si progrese (serviciu, deplasari, momente
speciale din viata, team-buildinguri, nunti etc)
-tratarea tulburarilor alimentare sau a adictiilor alimentare - cu o crestere a nivelului de monitorizare pana cand
situatia este sub control;
-acces nelimitat la telefonul si facebook-ul nutritionistului pentru orice intrebari pe parcurs.
2.Abonament Family Pack - 1400 RON si cuprinde
- 4 şedinţe de consiliere nutriţională şi dietetică cu nutriţionistul NutriGo a intregii familii (sedinte ce se pot
programa si separat);
-monitorizare saptamanala via jurnal alimentar on line (G-Drive)(inserturi din partea nutritionistului la 2-4 zile
maximum in jurnal);
-corectarea si adaptarea permanenta a dietei in functie de necesitati si progrese (servici, deplasari, momente
speciale din viata, team-buildinguri, nunti etc)
-tratarea tulburarilor alimentare sau a adictiilor alimentare - cu o crestere a nivelului de monitorizare pana cand
situatia este sub control (necesar act aditional cu acceptul pacientului/clientului);
-acces nelimitat la telefonul si facebook-ul nutritionistului pentru orice intrebari pe parcurs.
In calitate de tuture legal/parinte/asistent maternal
Sunt de acord ca Nutritionistul NutriGo sa discute cu minorii aflati in grija mea, pentru a indeplini si a atinge
scopuri de corectarea alimentara si pentru a asista minorul, atat fiziologic prin corectari alimentare, verificari si
masuratori corporale, dar si psihologic din punct de vedere emotional si motivational – pe cale conversationala.
Data:
Nume si Semnatura:

Obligatiile partilor:
Obligatiile Beneficiarului
-Trebuie sa plateasca pretul total al contractului, la semnarea acestui contract, in functie de optiunea selectata.
-Sa ofere informatii cat mai valide si reale legat de starea sa de sanatate si eventualele boli cronice dupa caz.
-Sa fie de acord cu eventualele masuratori si parametri necesari Prestatorului pentru ducerea la indeplinire a obiectului
contractului in cele mai conditii adaptate Beneficiarului, dupa cum urmeaza: greutate, inaltime, varsta, tensiune
arteriala, puls in stare aeroba si anaeroba, glicemie, masuratori in diametru in diverse zone ale corpului.
-Sa puna la dispozitia Prestatorului toate informatiile necesare legate de stil de viata, program de lucru, program de
somn, serviciu precum si orice alte intrebari personale care ar putea asista Prestatorul in indeplinirea cu succes a
obiectului contractului.
-Sa prestabileasca programarile de sedinte de comun acord cu Prestatorul
Obligatiile Prestatorul
-In baza cunostintelor acumulate in nutritie si dietetica, precum si activitati fizice sa depuna toate eforturile si sa
actioneze cu diligenta unui profesionist pentru a indeplini obiectul contractului.
-Sa evalueze cu atentie starea de sanatate fizica si psihica a Beneficiarului pentru a gasi un plan nutritional cat mai bine
adaptat necesitatilor si dorintelor Beneficiarului.
-Sa acumuleze informatii despre posibilitatile Beneficiarului fizice, psihice, financiare precum si de disponibilitate
temporala si sa adapteze planul nutritional cat mai eficient in functie de acesti parametri.
-Sa furnizeze Beneficiarului un plan nutritional si de activitate fizica cat mai bine adaptat conditiilor si dorintelor
Beneficiarului.
-Sa furnizeze Beneficiarului date de contact personale.
-Sa nu foloseasca informatiile personale ale Beneficiarului decat in scopul indeplinirii obiectului contractului sau cu
acordul expres si in scris al Beneficiarului. In caz contrar, Beneficiarul poate actiona Prestatorul in judecata, conform
prevederilor legislatiei romane pentru daune morale.
-Sa nu solicite sume aditionale pentru ducerea la indeplinire a obiectului prezentului contract exceptand cele precizate
in Pretul Contractului.
Specificatii generale
Beneficiarul intelege ca obiectul contractului il constituie furnizarea de informatii nutritionale si de activitate fizica si
dupa caz, asistenta din partea Prestatorului in vederea stabilirii unui plan nutritional si de conditii de dietetica, precum si
diverse activitati fizice in baza parametrilor si dorintelor furnizate de Beneficiar
Beneficiarul intelege ca furnizarea de informatii false Prestatorului poate duce la un plan de nutritie neadecvat si
ineficient pentru atingerea obiectului contractului si nu poate trage la raspundere in nici un fel Prestatorul pentru
neprofesionalism sau indeplinirea obiectului prezentului contract.
Beneficiarul intelege ca adaptarea corpului difera de la persoana la persoana si rezultatele pot fi mai rapide sau mai
tardive in functie de fiecare organism.
Beneficiarul intelege ca daca se depaseste luna contractuala fara programarea sedintelor conforme abonamentului
selectat, aceasta nu mai reprezinta obligativitatea Prestatorului si prin urmare poate fi obiectul unui nou contract; fapt
fondat pe ineficienta si inconsecventa Beneficiarului precum si incapacitatea Prestatorului de a indeplini obiectul
contractului in conditii optime.
Atat Beneficiarul cat si Prestatorul inteleg ca obiectul contractului il constituie prestarea de servicii informationale si
rezultatele respectiv respectarea efectiva a planului nutritional si de activitate fizica nu constituie obiectul contractului si
nici o garantie a prezentului act.
Incetarea Contractului
Prezentul Contract inceteaza in urmatoarele cazuri:
1.De comun acord.
2.Prin rezilierea unilaterala a Beneficiarului prin notificare scrisa predata Prestatorului, caz in care pretul contractului nu
este returnabil Beneficiarului.
3.Prin rezilierea unilaterala a Consultanului prin notificare scrisa sau verbala predata Beneficiarului, caz in care pretul
contractului este returnabil Beneficiarului in nu mai mult de 7 zile lucratoare de la data rezilierii.
4.De comun acord, caz in care urmeaza sa se intocmeasca un act aditional de incetare a contractului precum si conditiile
incetarii.
5.Conform legislatiei in vigoare prevazuta de Codul Civil: caz fortuit, decesul uneia din parti etc.
DATA:

Prestator
SC Fun & Food SRL
Cabinet de Nutriție și Dietetică
NutriGo- Ignat Ionuț

Beneficiar

