
AŽ POLOVINA 
MZDY KDYKOLI 

PŘED VÝPLATOU. 
UP ADVANTO JE 
BENEFIT, KTERÝ 

DÁVÁ SMYSL.

01
Zaměstnanec si může zálohu na mzdu vybrat kdykoliv v průběhu celého 
měsíce. Vše probíhá jednoduše přes přímý proklik v motivační platformě Můj 
Up a k samotnému zaslání mzdy a jejímu připsání na bankovní účet dochází 
prakticky okamžitě.

02
Zálohu zaměstnanci vyplácí za poplatek přímo Advanto, zaměstnavateli 
tak nevzniká žádná finanční ani administrativní zátěž. Jakmile zaměstnanec 
zažádá o odpracované peníze mimo klasický výplatní den, Advanto mu zašle 
peníze přímo na jeho bankovní účet. 

03
Zaměstnanec si o výplatu mzdy žádá přímým proklikem v aplikaci Můj Up, 
kde na základě odpracovaných hodin zjistí, jakou část své výplaty si aktuálně 
může vybrat.

#

#

#

 Záloha na výplatu až 50 % kdykoliv: Tuto možnost může 
využít každý, komu se nehodí čekat na den výplaty.

 O vyplacení zálohy se nestaráte: Nečerpáte 
vlastní finanční zdroje a zároveň pomáháte svým 
zaměstnancům. Tímto benefitem také snižujete fluktuaci 
vašich zaměstnanců.

 Pomocná ruka zaměstnancům bez finanční ani 
administrativní zátěže: Zaměstnanci si mohou na pár 
kliknutí vybrat část vlastní odpracované mzdy. 
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UP ADVANTO SNÍŽÍ FLUKTUACI AŽ O 20 %

VÝBĚR ZÁLOHY NA MZDU ZAMĚSTNANCEM JE SNADNÝ 

Registrace
Zaregistruji se 

a zkontroluji aktuální 
částku, kterou mám 

k dispozici.
Výše výběru

Pomocí posuvného 
tlačítka si zvolím, 

kolik peněz  
si chci vybrat.

Potvrzení výběru
Zkontroluji 

zvolenou částku 
a potvrdím výběr. Informace e-mailem

Po každém výběru 
obdržím e-mail 
s potvrzením.

Historie
Všechny své výběry 

mám k dispozici 
v sekci Historie.

CHCETE VĚDĚT VÍC? PŘEJDĚTE DO ON-LINE

PODÍVEJTE SE NA VIDEO,  
CO UP ADVANTO UMÍ

SPOČÍTEJTE SI,  
SNÍŽENÍ FLUKTUACE

Zadejte do kalkulačky počet zaměstnanců, výši hrubé měsíční mzdy zaměstnance, roční míru fluktuace ve firmě a pár 
dalších údajů. Namodelujeme vám snížení nákladů přímo pro vás.

Radost
pro každý den

Vaše roční míra fluktuace

30 % 0 %20 %

20 % 12 %

10 %

Vaše roční míra fluktuace 
s Up Advanto


