N AJČASTEJŠIE
KLADENÉ OTÁZKY
Poskytuje Edenred Slovensko rekreačné poukazy?
Áno, poskytujeme rekreačné poukazy formou karty Edenred Dovolenka, ktorá slúži ako elektronický rekreačný poukaz na
pobyt na Slovensku. Je to praktická elektronická forma príspevku na rekreáciu zamestnancov.
Je to jediná bezkontaktná čipová karta, ktorá spĺňa aj tie najprísnejšie bezpečnostné štandardy vďaka garancii Mastercard.
Akou formou môže užívateľ platiť kartou Edenred Dovolenka?
Kartou Edenred Dovolenka je možné platiť u všetkých zmluvných partnerov spoločnosti Edenred na území Slovenskej republiky,
a to niektorým z uvedených spôsobov:
• prostredníctvom platobného terminálu,
• cez platobnú bránu na stránke partnera,
• SMS platbou.
Aké výhody prináša Edenred Dovolenka pre zamestnávateľa?
Úspora času a nákladov
Minimalizujte čas a náklady spojené s evidenciou faktúr a dokladov od zamestnancov. S kartou sa vyhnete zvýšenej
administratívnej záťaži.
Garancia účelového použitia
Karta zaručuje splnenie podmienky účelového použitia v zmysle platnej legislatívy. Nemusíte kontrolovať doklady, hodnotu
a účel, na ktorý bol príspevok použitý.
Portál „Dovolenkár“
Prehľadný portál umožňuje jednoduchú a rýchlu objednávku na na dobitie kreditu kariet. Vďaka nemu máte vždy dokonalý
prehľad o tom, ktorí zamestnanci majú záujem o rekreačný poukaz, v akej výške a v ktorom mesiaci. Portál „Dovolenkár“
nájdete na www.edenred.sk/dovolenkar.
Nový benefit pre zamestnancov
Ak si vyberiete spoločnosť Edenred, vyberiete si partnera a riešenie, ktoré bude pre zamestnancov pridanou hodnotou. Ukážte
im, že im prinášate to najlepšie.
Aké výhody prináša Edenred Dovolenka pre zamestnanca?
Okamžitý benefit
Vďaka predplatenej karte zamestnanec pobyt zaplatí priamo príspevkom na rekreáciu, nemíňa vlastné financie a nemusí
čakať na preplatenie nákladov od zamestnávateľom.
Vždy dokonalý prehľad
S kartou Edenred Dovolenka dostane každý zamestnanec aj prístup do online účtu www.mojedenred.sk s ktorými získa kontrolu
nad svojím účtom, možnosť sledovať zostatok na karte aj to, kde a dokedy je možné ho využiť. Zároveň získa prístup
k exkluzívnym ponukám od partnerov. Používateľ môže po prihlásení vidieť zostatky, históriu transakcií a zoznam akceptačných
miest.
Rešpekt pred súkromím zamestnancov
Každý zamestnanec ocení ochranu súkromia, ktorú karta poskytuje na rozdiel od faktúry z ubytovacieho zariadenia.
Čo mám urobiť, ak chcem poskytnúť rekreačné poukazy svojim zamestnancom prostredníctvom spoločnosti Edenred?
1. Podpísať zmluvu so spoločnosťou Edenred Slovensko (kontaktujte nás na tel.: 0800/007 007 alebo prostredníctvom e-mailu:
info-sk@edenred.com).
2. Objednať karty Edenred Dovolenka.
3. Rozposlať zamestnancom prístup do portálu Dovolenkár pre objednávky na dobitie kredu kariet Edenred Dovolenka.
4. Objednať dobitie kreditu na karty Edenred Dovolenka.

Kde nájdem formuláre na objednanie kariet Edenred Dovolenka?
Na webovej stránke spoločnosti Edenred Slovensko alebo na klientskom portáli www.mojedenred.sk v sekcii Zamestnávateľ.
Kedy si môžem objednať karty a kedy ich dostanem?
Objednávku je možné uzavrieť bezprostredne po podpise zmluvy. Doručenie karty je najneskôr do 10 dní po zadaní
objednávky a zrealizovaní platby. Karty je možné objednať cez online prístup na stránke www.mojedenred.sk v sekcii
Zamestnávateľ alebo zaslaním objednávkového formulára na e-mail informacie-sk@edenred.com.
Ako môžem objednať dobitie kreditu na karty Edenred Dovolenka?
Prostredníctvom formulára na webovej stránke spoločnosti Edenred Slovensko a zaslaním formulára na adresu
informacie-sk@edenred.com alebo na klientskom portáli www.mojedenred.sk v sekcii Zamestnávateľ.
Ktoré údaje sú povinné na objednávku kariet?
Fakturačné a bankové informácie spoločnosti a zoznam zamestnancov s identifikačnými údajmi zamestnancov.
Kedy budú môcť moji zamestnanci karty používať?
Kartu môžu vaši zamestnanci použiť po pripísaní kreditu na kartu a po jej samotnej aktivácii. Individuálna aktivácia
používateľom je možná na telefónnom čísle 02/5262 7777 zvolením možnosti „AKTIVÁCIA KARTY“. Na to budú vaši zamestnanci
potrebovať číslo svojej karty (16-miestne číslo uvedené na prednej strane karty) a aktivačný 6-miestny kód, ktorý nájdu v
spodnej časti sprievodného listu, s ktorým im bola karta doručená. Na klientskom portáli www.mojedenred.sk je pripravená aj
možnosť „hromadná aktivácia“ kariet zamestnávateľom.
Budú vedieť moji zamestnanci správne používať kartu Edenred Dovolenka?
Spolu s kartou zasielame list zamestnancovi, kde nájde všetky potrebné informácie týkajúce sa správneho a korektného
používania karty Edenred Dovolenka.
Koľkokrát ročne si môže môj zamestnanec dobiť kartu Edenred Dovolenka?
Hodnotu rekreačného poukazu do výšky 500 €/rok si môže používateľ rozložiť na viackrát podľa vlastného uváženia
počas celého roka. Zamestnávateľovi, ktorý sa rozhodne pre kartu Edenred Dovolenka, poskytneme bezplatne nástroj na
nahlasovanie záujmu o kredit zamestnancami, tzv. Dovolenkár.

