Work-life balance
na jediném místě
a na jedné kartě

CO JE TO CAFETERIA? TO JE SPOUSTA OBCHODŮ,
E-SHOPŮ A SLUŽEB, ZÁBAVY A RELAXU

eBenefity

PLATEBNÍ KARTA
EBENEFITY
Chcete místo papírových poukázek platební kartu Mastercard
eBenefity od Up? Svět bude zelenější a pro vás všechno
snadnější. S kartou můžete platit v obchodech na platebních
terminálech, v e-shopech i pomocí Apple Pay či Google Pay.
A k tomu máte aplikaci v počítači i mobilu, která vám dá
dokonalý přehled o útratách i zůstatku.

VÝHODY KARTY EBENEFITY
PRO ZAMĚSTNANCE

Vše pod
kontrolou

Platební karta,
jak ji máte rádi

Dostanete vždy
něco nazpět

V mobilní aplikaci
máte přehled o svém
zůstatku i platbách. Díky
tomu víte, co ještě si
můžete dopřát.

Zaplatíte s ní úplně stejně.
I bezkontaktně. A samozřejmě
drží krok s moderními
technologiemi, a tak snadno
zaplatíte i chytrými hodinkami,
nebo telefonem, pomocí Apple
Pay či Google Pay.

Plaťte kartou eBenefity
u vybraných partnerů
a dáme vám navíc ještě
pořádnou porci slev
od Up partnerů.
Více se dozvíte
přímo v Můj Up.
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KDE ZAPLATIT
KARTOU EBENEFITY
01

#

BEZKONTAKTNĚ

Æ přiložením karty eBenefity
Æ žádný denní limit vás neomezuje

02

#

KONTAKTNĚ

Æ se zadáním PIN kódu
Æ žádný denní limit vás neomezuje

03

#

APPLE PAY NEBO GOOGLE PAY

Æ stačí přiložit mobilní telefon k platebnímu terminálu

?
CO ZÍSKÁTE
NAVÍC
01

#

UP CLUB

Æ atraktivní věrnostní program,
kde dostáváte za platby
kartou eBenefity něco nazpět

02

#

POŘÁDNÁ PORCE SLEV

Æ atraktivní slevové kupony a CASHBACK
Up Plná Peněženka, kde získáte při nákupu
ve vybraných e-shopech peníze zpět

03

#

ČAS S KOLEGY

Æ pochvaly ve formě krátkých vzkazů

Naše partnerské obchody poznáte
podle samolepky eBenefity na dveřích.

04

#

MŮJ ZAMĚSTNAVATEL

Æ novinky a služby, které pro vás
zaměstnavatel připravil
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JAK SPRAVOVAT KARTU
KE CAFETERII EBENEFITY
V MŮJ UP

Vstupte do digitálního světa prostřednictvím aplikace
Můj Up, která vám umožní snadnou správu zaměstnanecké cafeterie eBenefity. Na první pohled máte po ruce
vše potřebné. Vidíte aktuální zůstatek na kartě, jednodu-

še najdete své útraty i nabití. Vyhledáte si partnerskou
provozovnu, která nabízí benefity pro vás a pokud hledáte inspiraci k využití vaší karty, připravili jsme pro vás
také několik zajímavých tipů.

Před prvním použitím karty je potřeba kartu aktivovat vyzvednutím PIN v mobilní aplikaci Můj Up
nebo její počítačové verzi.
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ČÍSLA, NA KTERÝCH NÁM ZÁLEŽÍ

8 000

od 1995

36 000

310 000

spokojených firem

na českém trhu

restaurací a obchodů

uživatelů

SKUPINA UP, DŘÍVE CHÈQUE DÉJEUNER
Poskytuje profesionální služby a řešení v oblasti zaměstnaneckých benefitů s cílem péče o zdraví zaměstnanců, jejich
spokojenost a z ní plynoucí loajalitu.

ZÁRUKA KVALITNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ PŮSOBENÍ

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.

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…
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Up Česká republika, s.r.o.
Zelený pruh 1560/99, Praha 4
+420 241 043 111
obchod@upcz.cz
www.upebenefity.cz

