
CAFETERIA USNADŇUJE ADMINISTRATIVU, 
ŠETŘÍ PAPÍR A JE DOKONALE PŘEHLEDNÁ.

eBenefity
Work-life balance 
na jediném místě 
a na jedné kartě 

eBenefity



PLATEBNÍ KARTA 
EBENEFITY
Vstupte do nového světa benefitů. Umožněte svým zaměstnancům 
načerpat nové síly pomocí platební karty eBenefity od Mastercard. 
Svět bude zelenější a vy ušetříte spoustu času i kapacity HR oddělení 
díky jednoduché a přehledné administraci.

Obrovská 
úspora času

Už žádné vydávání 
poukázek, kterým 

trávilo HR oddělení 
mnoho času.

Zaměstnanec si 
vybírá sám
Benefity podle 

vlastních potřeb 
z kategorií: dovolená, 
zdraví, sport, kultura, 

knihy, vzdělávání.

Vše pod 
kontrolou
Objednávky,  

údaje zaměstnanců 
i faktury máte  

přímo v aplikaci. 

VÝHODY KARTY EBENEFITY 
PRO ZAMĚSTNAVATELE

NO CASH ACCESS

PLATÍ DO

eBenefity

MIRKA BENEFITOVÁ
UP ČESKÁ REPUBLIKA

5224 0709 8765 4321
00/00



?KDE
ZAPLATIT
KARTOU EBENEFITY

01	 V OBCHODU

	Æ Kartou - přiložením nebo vložením karty 
do platebního terminálu
	Æ Apple Pay – stačí přiložit mobilní telefon 
k platebnímu terminálu
	Æ Google Pay – stačí přiložit mobilní telefon 
k platebnímu terminálu

02	 V E-SHOPU

	Æ Kartou – zadáním údajů z karty  
do platební brány

#

#



JAK SPRAVOVAT
EBENEFITY
V MŮJ UP

Před prvním použitím karty zaměstnancem je potřeba, aby se zaměstnanec přihlásil do počítačové 
verze Můj Up a vyzvedl si PIN ke kartě eBenefity a tím kartu aktivoval. 

Karty eBenefity pro celou firmu spravujete jednoduše 
a  přehledně v  aplikaci Můj Up. Tady najdete všechny 
údaje o zaměstnancích, kartách i fakturách.

Můžete dobíjet body hromadně, nebo jednotlivě každému 
zaměstnanci. Budete mít přehled o prostředcích vynalo-
žených na odměňování a motivaci svých zaměstnanců.



ČÍSLA,	NA KTERÝCH	NÁM	ZÁLEŽÍ

SKUPINA	UP,	DŘÍVE	CHÈQUE	DÉJEUNER

Poskytuje profesionální služby a řešení v oblasti poukázkových a karetních systémů.

ZÁRUKA	KVALITNÍ	SPOLUPRÁCE

Cílem skupiny Up je svými produkty i službami 
uspokojovat očekávání společností, firem i jednotlivců 
v oblasti sociální politiky a služeb a zároveň se angažovat 
v oblasti společenské zodpovědnosti. Všechny její služby 
jsou certifikovány normou kvality ISO 9001:2008.

MEZINÁRODNÍ	PŮSOBENÍ

Společnost vznikla v roce 1964 ve Francii a aktuálně 
působí ve 29 zemích, například v Belgii, Brazílii, 
Bulharsku, České republice, Francii, Itálii, Maroku, 
Mexiku, Moldávii, Německu, Polsku, Portugalsku, 
Rumunsku, Řecku, Slovensku, Španělsku, Turecku…

8 000
spokojených firem

36 000
restaurací a obchodů

310 000
uživatelů

od 1995
na českém trhu



Up Česká republika, s.r.o.

Zelený pruh 1560/99, Praha 4

+420 241 043 111

obchod@upcz.cz

www.upebenefity.cz 




