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Technology for Humans
Descoperă avantajele celei mai noi
tehnologii pentru sistemul de beneficii
ale angajaților tăi!
www.gustocard.ro
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Cardul Gusto Pass este o formă modernă și prietenoasă
prin care poți implementa în compania ta cel mai cunoscut
beneficiu extra-salarial din România: tichetul de masă,
acum și în format electronic.
Cardul Gusto Pass reprezintă tehnologia
prin care reinventăm modul în care
angajații tăi plătesc mesele la
restaurant sau își fac cumpărăturile:
achiziționează de orice sumă doresc
plătesc în siguranță și rapid, cu PIN sau contactless

Cardul de masă Gusto Pass este o soluție scalabilă și ușor
de implementat. Comparativ cu tichetele de masă pe suport
de hârtie, cardul de masă Gusto Pass reduce efortul
logistic în compania ta - nu mai este necesară distribuirea
tichetelor către diverse filiale / sedii, protecția tichetelor
neînmânate încă etc.
Cu ajutorul cardului de masă Gusto Pass:
optimizezi bugetul companiei: tichetele de masă pe
suport electronic sunt 100% deductibile și scutite
de la plata taxelor salariale aferente companiei tale.
îți motivezi angajații, mărindu-le puterea de
cumpărare.

au acces la cea mai largă și diversificată rețea de
restaurante și magazine din întreaga țară!

Cardul Gusto Pass funcționează în sistemul MasterCard și
are opțiunea contactless.

Calculează-ți
economiile pe
www.gustocard.ro

Avantajele companiei

Avantajele angajaților

Avantaje fiscale

Acoperire extinsă

Deductibilitate și exceptare de la plata taxelor salariale; putere de
cumpărare mai mare. Singura obligație fiscală a beneficiarilor de
carduri de masă, aferentă acestor sume, este plata impozitului pe
venit de 16%, ca și în cazul tichetelor de masă pe suport de hârtie.

Avantaje operaționale

Sistemul de carduri de masă Gusto Pass poate fi implementat în
orice companie, indiferent de domeniul de activitate, de nivelul de
profit sau pierdere, de numărul de angajați sau gradul de răspândire
a acestora în țară. Cardurile de masă pot funcționa alături de
tichete, pentru fiecare angajat alegându-se suportul potrivit.

Avantaje de imagine

Cardul de masă Gusto Pass este unul dintre cele mai moderne și
elegante beneficii extra-salariale, pentru motivarea angajaților tăi
și creșterea productivității lor.

Vezi toate
avantajele pe
www.gustocard.ro

Cu cardul Gusto Pass, angajații tăi au acces la cea mai largă și
diversificată rețea de restaurante, locuri de luat masa fizice &
online și magazine din întreaga țară.

Flexibilitate

Cardul de masă Gusto Pass nu impune cheltuirea unei sume
minime; angajații au posibilitatea de a-l utiliza pentru suma
exactă de care au nevoie, chiar la nivel de zecimală.

Rapiditate - contactless

Cardul de masă Gusto Pass are tehnologie contactless. Astfel,
poate fi folosit în siguranță fără PIN, pentru sume ce nu depășesc
100 lei, în locațiile echipate cu cititoare de carduri contactless.

Promoții atractive

În calitate de beneficiari Gusto Pass Card, angajații tăi se bucură
de oferte speciale și discounturi din partea partenerilor noștri.
Vezi toate promoțiile dedicate pe www.cardsodexo.ro

Siguranța sumelor - PIN

În caz de furt sau pierdere, cardul poate fi blocat foarte rapid, ceea
ce sporește siguranța sumelor.

Accesează
Gusto Pass Card.

Sodexo România pentru detalii despre utilizarea

Funcționare & administrare
Posibilitatea alegerii între 2 suporturi: card & hârtie
Cardurile de masă funcționează în paralel cu tichetele de masă pe
suport de hârtie, iar alegerea uneia dintre variante îți aparține.
În funcție de profilul angajaților tăi, precum și de diversele aspecte
operaționale din compania ta, poți ca unora dintre ei să le oferi
carduri de masă, iar celorlalți tichete de masă pe suport de hârtie.

Comanda online

La momentul implementării sistemului în companie, comanzi
cardurile propriu-zise și PIN-urile și le distribui angajaților.
Apoi, lunar, comanzi online, la www.sodexoonline.ro, sumele
corespunzătoare numărului de zile lucrate de fiecare dintre
angajații tăi. Sumele devin disponibile pe cardurile angajaților tăi
în maxim 1 oră de la încasarea sumei aferente în contul Sodexo.

Administrarea în companie

Periodic, este posibil ca angajații tăi să aibă diverse solicitări:
înlocuirea unui card pierdut / furat, înlocuirea unui PIN uitat etc.
Aceste aspecte, precum și necesitatea emiterii de carduri pentru
angajații noi, pot genera costuri adiționale, care se vor regăsi
într-o factură emisă la sfârșitul lunii.

Informarea angajaților

Îi informăm pe angajații tăi (prin email și SMS)
despre sumele pe care le aloci pe cardurile lor de masă.
Oricând doresc să verifice soldul cardului lor,
tranzacțiile și promoțiile disponibile, angajații au la
dispoziție platforma securizată dedicată
www.cardsodexo.ro, ușor de accesat de pe mobil,
tabletă sau computer.

SODEXO
La 16 mai 2016
ora 10:15, cardul
de masă a fost
încărcat cu
207,02 RON.
Soldul cardului
după această
operațiune este
de 210,50 RON.

Controlul sumelor alocate

Conform legii, cardurile de masă nu pot fi alimentate cu sume ce
reprezintă alte venituri sau beneficii ale angajatului; niciun card
de masă din România nu permite retragerea de numerar de la
bancomate și nici transferul de fonduri.
În acest fel, te asiguri că acest beneficiu extra-salarial pe care îl
oferi echipei tale este utilizat în scopul conceput inițial: acela de
a le îmbunătăți alimentația.

Găsești mai multe
informații pe
www.gustocard.ro
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Sodexo confirmă
angajaților tăi
suma încărcată

Angajaţii tăi

www.gustocard.ro
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Compania ta alocă suma lunară aferentă fiecărui
angajat.
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Angajații tăi primesc cardurile de masă o dată la
5 ani și apoi beneficiază lunar de sumele încărcate.
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Sodexo decontează comercianților, prin
intermediul băncii care deține POS-ul, sumele
tranzacționate cu cardul de masă Gusto Pass.
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Achiziționezi cardurile de masă pentru angajați,
iar Sodexo încarcă lunar pe suport electronic
sumele aferente numărului de zile lucrate de
fiecare dintre angajații tăi.
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Află cum poți beneficia
de toate avantajele
cardului de masă Gusto Pass!
www.gustocard.ro
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