Unišek+ FKSP

NA DOVOLENOU,
DO KINA, DIVADLA
ČI AQUAPARKU?
JE TO JENOM
NA VÁS.

Široké použití: Unišek+ lze využít jako příspěvek na dovolenou, nákup v lékárně, nákup knih, na kulturu, sport nebo
vzdělávání, na základě přijatých zásad čerpání organizace.
Daňově výhodný: Unišek+ nepodléhá u zaměstnance
zdanění. Nevztahují se na něj odvody na sociální a zdravotní
pojištění až do výše 20 000 Kč ročně na zaměstnance.
Široká síť provozoven: Unišek+ přijímá více než
13 000 provozoven v ČR, které jsou smluvně vázané
k poskytování zboží a služeb pouze v souladu
s vyhláškou 114/2002 Sb.
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Unišek+ je univerzální poukázka určena všem, kteří chtějí svým zaměstnancům
poskytnout co nejširší paletu zaměstnaneckých benefitů. Zaměstnanec si
volnočasové aktivity vybere sám. Benefitní poukázka platí až 26 měsíců.

02

#

Z fondu lze od 1. 1. 2020 přispívat zaměstnancům na nákup tištěných knih,
včetně obrázkových knih pro děti, vitaminové prostředky, dioptrické brýle,
kontaktní čočky nebo speciální optické pomůcky. Také na dentální hygienu
a jinou zubařskou péči, na očkování proti infekčním nemocem.
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Každý zaměstnanec může vstoupit do Můj Up a využívat atraktivní slevy
našich vybraných partnerů k nákupům na e-shopech. Pro vstup do Můj Up
stačí, když zaměstnanec naskenuje QR kód z libovolné poukázky nebo se
zaregistruje na www.mujup.cz/mojeslevy.

PŘÍKLAD ÚSPORY PRO ZAMĚSTNAVATELE A ZAMĚSTNANCE
Svým zaměstnancům můžete přilepšit penězi – navýšit plat anebo jim dáte benefity od nás.
Spočítejte si, která z těchto dvou možností vyjde lépe.
SROVNEJTE DVĚ VARIANTY

odměna k platu
20 000 Kč

Unišek+ FKSP
20 000 Kč

Zaměstnavatel zaplatí:

26 800 Kč

20 000 Kč

Zaměstnanec dostane:

13 780 Kč

20 000 Kč

0 Kč

6 220 Kč

Zaměstnanec dostane navíc:
Výpočet je nastaven na příspěvek v hodnotě 20 000 Kč.

JAK TO CELÉ FUNGUJE?

Objednám
poukázky
V aplikaci Up si
objednám mnou
vybrané poukázky.
Můžou být i na jméno
zaměstnance.

2
Vyrobeno
do dvou dnů
Vaši objednávku
zpracujeme
a vyrobíme u nás
v ČR do dvou
pracovních dnů.

Přijde mi e-mail
Potvrdíme vám,
že objednávka je
na cestě a odešleme
číslo zásilky pro
sledování on-line.

Dostanu balíček
Objednané poukázky
doručí Česká pošta
na vámi zvolenou
doručovací adresu.

Jsem v pohodě
Zaměstnanci si
užívají všech výhod
poukázek Up ČR.

CHCETE VĚDĚT VÍC? PŘEJDĚTE DO ON-LINE

CHCETE VĚDĚT, JAK
JE TO S LEGISLATIVOU
UNIŠEK+ FKSP?

VOLEJTE NEBO NAPIŠTE
Up Česká republika s. r. o.

SPOČÍTEJTE SI
SVOJI SLEVU
NA DANI

PODÍVEJTE SE
NA VIDEO O TOM,
CO UNIŠEK+ FKSP UMÍ

ZÍSKEJTE EXKLUZIVNÍ
SLEVY S APLIKACÍ
MŮJ UP

KDE NÁS NAJDETE
Zelený pruh 1560/99

+420 241 043 111

140 00 Praha 4

obchod@upcz.cz

www.upcz.cz

Radost
pro každý den

