Pentru noi, înseamnă să oferim instituţiilor publice cele mai bune servicii
pentru acordarea voucherelor de vacanţă şi să asigurăm utilizatorilor
accesul la cele mai bune oferte pentru vacanţă în România.

Un beneficiu binemeritat pentru toţi angajaţii din sectorul bugetar

Angajaţii din instituţiile publice naţionale şi locale, pot primi
până în 2021 o primă de vacanţă în cuantum de 1.450 de lei.
Această primă se acordă sub formă de vouchere de vacanţă
emise de o instituţie publică acreditată. Up România este
autorizată de Ministerul de Finanţe să ofere vouchere de
vacanţă reglementate de lege.
Conforma legislaţiei* în vigoare, toţi angajaţii care au care au contract individual
de muncă şi/sau raport de muncă pot primi prima sub formă de vouchere de
vacanţă. Angajatorul poate acorda vouchere vacanţă în următoarele condiţii:
▪ În bugetul propriu să aibă prevăzute fonduri pentru acordarea
acestui beneficiu;
▪ Angajaţii plătesc impozit pe venit, în valoare de 10%;
▪ Instituţia publică stabileşte prin regulament intern modalitatea de
acordare a voucherelor de vacanţă.

[*] Legislaţia în vigoare pentru acordarea voucherelor de vacanţă de către instituţiile publice: OUG 8/2009, cu modificările şi
completările ulterioare: OUG 940/2017 şi OUG 46/2017. Legea 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, referitoare
la voucherele de vacanţă va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Ce pot cumpăra salariaţii cu vouchere Up Vacanţă?

Cu voucherele de vacanţă puteţi
achiziţiona un concediu complet, în
România, şi aceasta pentru că puteţi
achiziţiona următoarele servicii turistice:
•
•
•
•

Masa;
Transport;
Tratament balnear;
Servicii de agrement.

Pachetul turistic achiziţionat este obligatoriu să includă cel
puţin o noapte de cazare.
Serviciile turistice pot fi achiziţionate exclusiv de la agenţii
de turism licenţiate sau unităţi de cazare autorizate.

Sub ce forma se pot acorda?

Voucher de vacanţă pe suport electronic

Voucher de vacanţă pe suport hârtie

▪ Beneficiarii pot achita valori intermediare celor de pe suportul de
hârtie, fără a mai fi condiţionaţi de valoarea nominală a unui
voucher.
▪ Este emis sub licenţă Mastercard International şi prevăzut cu
tehnologia Contactless, ce permite plata fără cod PIN pentru
sume mai mici de 100 de lei.
▪ Codul PIN este obţinut prin sistemul FISSCODE – cea mai sigură
modalitate de transmitere a codului PIN pe suport hârtie.
▪ Este personalizat cu numele angajatului şi denumirea instituţiei
dumneavoastră.
▪ Fiecare beneficiar primeşte cardul în plic, sigilat, alături de o
scrisoare de însoţire a cardului, unde găseşte toate informaţiile
necesare pentru activarea şi utilizarea cardului.
▪ Valoarea voucherelor de vacanţă acordată este valabilă un an de
la data alimentării.

▪ Alege acordarea voucherelor de vacanță pe suport hârtie, grupate
în carnete, simplificând distribuţia şi gestionarea acestora;
▪ Fiecare carnet conţine numărul de vouchere aferent fiecărui
salariat, inseriate şi cu file numerotate;
▪ Pentru mai multă operativitate, copertele carnetelor conţin datele
salariatului (numele, prenumele şi CNP-ul), numărul de vouchere
din carnet şi valoarea nominală a fiecărui voucher de vacanță;
▪ Suportul de hârtie pe care sunt emise voucherele de vacanță este
securizat, asemeni banilor;
▪ Coperţile carnetului protejează voucherele de vacanță, până la
folosirea acestora pentru plata serviciilor turistice care pot fi
achiziționate cu acest produs.

Cum functioneaza sistemul
Beneficiarii primesc tichetele de
vacanta si le utilizeaza in reteata
partenerilor Up Romania

Instituția client cumpără
tichete de vacanta de la
Up Romania si le ofera
beneficiarilor

Afiliatii primesc
contravaloarea cumparaturilor
facute de beneficiari cu
tichete si carduri Up

Un beneficiu binemeritat pentru toţi angajaţii din sectorul bugetar

AVANTAJE INSTITUȚIE

AVANTAJE SALARIAT

Voucherele Up Vacanţă vă ajută să refaceţi
capacitatea de muncă a întregii echipe.

Redescoperiţi România turistică.

▪ Nu este necesar să luaţi în calcul valoarea serviciilor de
tipărire, personalizare, livrare şi gestionare a comenzilor cu
vouchere Up Vacanţă;
▪ Alimentaţi cardurile rapid oricând, direct din platforma
dedicată: www.uponline.ro;
▪ Aveţi acces la consultant dedicat pe toată durata contractului;
▪ Acces gratuit la catalogul Vacanţe Româneşti, cu oferte
dedicate pentru beneficiarii voucherelor de vacanță la sejururi
în România;
▪ Primeşti cardurile la sediul firmei şi angajaţii primesc PIN-urile
alături de toate informaţiile pentru activarea şi utilizarea
cardurilor.

▪ Au acces la o reţea variantă de unităţi de cazare şi agenţii de
turism din regiunea ta şi de pe întreg teritoriul României;
▪ Plătesc fracţii din valoarea acordată pentru un voucher de
vacanţă, nu mai sunt condiţionaţi de valoarea înscripţionată pe
hârtie, la acordarea voucherelor de vacanţă pe suport
electronic;
▪ Au acces la un instrument modern, uşor de folosit, ce nu
necesită introducerea codului PIN pentru sume mai mici de
100 de lei;
▪ Primesc rapid sumele aferente voucherelor de vacanţă, chiar
în aceeaşi zi cu efectuarea plăţii de către angajator;

Voucherul Up Vacanţă: alegerea ce mulţumeşte pe toată lumea de mai multe ori

Oferte dedicate clientilor
UP Romania pentru un
sejur în România
Pentru un concediu binemeritat, am
extins partneriatele cu unităţile de
cazare şi agenţiile de turism din
România, astfel că şi în următorii ani
vă puteţi bucura de oferte preferenţiale
la sejururi.

Afiliere la cerere
Serviciul de afiliere la cerere este
pus la dispoziţia angajaţilor tăi
GRATUIT. Ei sună la numărul
021.312.64.90, ne spun pensiunea,
hotelul, agenţia de turism preferată
să accepte plata şi, în 24 de ore,
serviciul nostru de înrolare
contactează locaţia propusă.

Recomandă şi
câştigă
Recomandă-ne o companie
care nu le oferă încă angajaţilor
carduri de masă şi noi te
răsplătim cu tichete cadou pe
care să le foloseşti după bunul
plac.

Cardul Up Vacanţă: alegerea ce mulţumeşte pe toată lumea de mai multe ori

Call center pentru utilizatori

Consultant dedicat

E normal să alegeţi pentru colectivul dumneavoastră tot
ceea ce este mai bun. De aceea, vă oferim GRATUIT
pentru toţi utilizatorii de carduri Up Vacanţă. Printr-un
simplu apel la numărul 0374 66 22 73, angajaţii tăi vor
avea acces la răspunsuri despre utilizarea cardului de
vacanţă, partenerii afiliaţi etc. Prin acest sistem iar tu te
vei bucura de o imagine profesionistă şi vei face o
impresie reuşită în faţa angajaţilor tăi.

Punem la dispoziţia dumneavoastră consultant dedicat
pentru a vă sprijini în achiziţia şi implementarea acestui
beneficiu extra salarial. Suntem bucuroşi să venim în
întâmpinarea nevoilor dumneavoastră.

Servicii puse la dispoziția instituţiei dumneavoastră

Comanda online

Livrare profesională

Situaţie analitică

Gestioneaza simplu şi rapid
comenzile de carduri de vacanţă.
Ai acces 24/7 la facturi, istoricul
comenzilor, informaţii utile.
Platforma este disponibilă pe
www.uponline.ro.

Cardurile sunt livrate la o singură
adresă sau la mai multe, în
funcţie de nevoiele tale; dacă ai
mai multe sedii în ţară optează
pentru livrarea multi adresă a
cardurilor Up Vacanţă.

Realizam pentru tine tabelul cu
numele și CNP-ul salariaților,
numărul de tichete acordate,
coloană pentru introducerea
semnaturii.

Factură electronică

Returnarea tichetelor

Securitatea

Call center dedicat

Am creat un sistem modern
care asigură emiterea,
arhivarea, transmiterea
facturilor integral în mediul
electronic, înlocuind procesul
similar desfăsurat pe suport de
hartie.

Pentru tichetele neutilizate în
termen de max. 30 de zile de la
data expirarii, poți solicita să
rambursăm valoarea aferentă
sau sa le înlocuim cu tichete
valabile.

Cardul Up Vacanţă este emis
sub licenţă Mastercard
Internaţional şi asigurăm
măsurile necesare pentru plata
securizată şi pentru
administrarea tranzacţiilor,
alimentărilor în deplină
siguranţă.

Ai acces acces atât tu, cât și
angajații tăi, la echipa din Call
Center, la numărul de telefon
021 402 82 23.

Concurs “ai
recomandat, ai câştigat”
Recomandă serviciile Up România
unei companii care nu beneficiază
încă de tichete de masă şi poţi
câştiga premii cu valori cuprinse
între 50 şi 330 lei. Detalii pe
www.upromania.ro.

Geolocalizarea
afiliaţilor
Accesează www.upromania.ro,
rubrica Parteneri afiliați / Harta
afiliați. Aici găsesti informații
despre partenerii care acceptă
produsele Up Romania.

Consultanţă specializată
Îți oferim informații legislative și
consiliere fiscală privind produsele
Up Romania prin gestionarul
dedicat.

Up Mobil

APLICAŢIA MOBILĂ Up
Mobil
Poate fi descărcată GRATUIT din
Google Play / App Store
Utilizatorul gestionează rapid toate
informaţiile:
• soldul disponibil;
• istoricul tranzacţiilor şi al
alimentărilor;
• valabilitatea sumelor încărcate;
• posibilitatea de activare /
blocare / deblocare a cardului;
• geolocalizarea şi configurarea
traseului până în locaţiile
partenerilor afiliaţi.
• oferte dedicate create de către
partenerii afiliaţi.

Aplicatia este gratuita si
se poate descarca din

PLATFORMA Up Online
În contul personal de pe
www.uponline.ro, utilizatorul are
acces rapid la informaţii despre
sold, istoricul tranzacţiilor, dar şi la
acţiuni operaţionale precum
activarea sau blocarea cardului
sau schimbarea parolei de acces
în cont.

Comandă rapidă în 4 paşi

1

2
SICAP
UP ROMÂNIA SRL

Cod CPV: 79823000-9 –
Servicii de tipărire şi livrare

3

4

CONTRACTARE

COMANDĂ

LIVRARE

Semanţi documentaţia şi
transmiteţi-o la: Email:
info@upromania.ro / Fax:
021 313 00 74 / Sos. Dudeşti
- Pantelimon 42, sect. 3
Bucureşti

comenzi@upromania.ro
www.uponline.ro
Fax: 021 313 00 74

Confirmaţi plata în baza
facturii primite şi distribuiţi
voucherele de vacanță către
salariaţi.

Ce putem achiziţiona cu voucherul Up Vacanţă?

▪ Se utilizează doar la comercianții parteneri Up
Vacanta, ce pot fi identificați dupa elementele de
identificare specifice (autocolant, afișaj grafic, digital
etc.)
▪ Produsele și serviciile achiziționate pot fi exclusiv pe
teritoriul României
▪ Masa;
▪ Transport;
▪ Tratament balnear;
▪ Servicii de agrement
▪ Rețeaua de parteneri se poate consulta pe
www.upromania.ro

Valabil pentru beneficiarii de carduri
Up Vacanţă:
Afiliații pot fi consultați și în aplicația Up Mobil

Printre partenerii Up Vacanta

Exemple de oferte de la partenerii afiliaţi Up România:

Grupul Up
55 de ani de dezvoltare durabilă

creat în 1964
prezent în aproape 30 de țări
532 milioane de euro cifră de afaceri

1,1 milioane clienți (companii și instituții
publice)
26 milioane de beneficiari la nivel mondial

Germania
Belgia
Bosnia – Herțegovina
Brazilia
Bulgaria
Chile
Columbia
Costa Rica
Ecuador
Spania

Franța
Georgia
Grecia
Ungaria
Italia
Maroc
Mexic
Moldova
Panama
Peru

Polonia
Portugalia
Cehia
Romania
Serbia
Slovacia
Tunisia
Turcia

Up Romania: 2002 - 2020

Nume Prenume
Funcție
Email
Mobil

Up România SRL

Te invităm să ne urmăreşti şi pe:
/UpRomania

/UpRomania

/UpRomania

RAMS CENTER
021.402.82.23
Șos. Dudeşti – Pantelimon 42,
sector 3, cod poștal 033094
www.upromania.ro

