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Voucherele de vacanţă: o primă binemeritată pentru angajaţii din
sectorul bugetar
Suntem UP ROMÂNIA, emitent autorizat de Ministerul de Finanțe pentru a vă pune la dispoziție carduri
Up Vacanță. Ne face o deosebită plăcere să vă prezentăm oferta noastră și să devenim parteneri pentru oferirea
indemnizației de vacanță salariaților din instituţia dumneavoastră.
Conform legislației în vigoare, angajaţii din instituţiile publice naţionale şi locale, care au contract individual de
muncă şi/sau raport de muncă, pot primi în perioada 2022-2026 o primă de vacanţă anuală de 1.450 lei.
Voucherele de vacanta se acorda, in anul 2022, in urmatoarele conditii:
• angajatorul prevede in bugetul propriu fonduri pentru acordarea acestui beneficiu;
• instituţia publică stabileşte prin regulament intern modalitatea de acordare a voucherelor de vacanţă

Cele mai bune servicii, cea mai buna retea.

1.000+
peste 1.000 de instituţii bugetare
au oferit vouchere Up Vacanţă.

3 paşi

peste 12.000 de unități de cazare partenere.

3 paşi pentru achiziţia pe SICAP. Achiziţie directă
Catalog produse:
▪ Vouchere de vacanţă / Tichete și carduri de
vacanță
▪ Denumire: UP ROMÂNIA SRL
▪ Cod CPV: 79823000-9 – Servicii de tipărire şi
livrare, CUI: RO 14774435, nr referință: 0000050

GRATUIT

1.450 lei

0,01 lei/contract (TVA inclusă),
cu 100% DISCOUNT pentru toti clienții noștri

valoarea voucherelor de vacanţă

12.000+

Servicii suplimentare:
•
•

Gestionarea rapidă, comodă și sigură a comenzilor direct pe comenzi@upromania.ro
Program dedicat pentru gestionarea comenzilor - aveți la dispoziție www.uponline.ro,
24h/7

Calitate şi siguranţă la fiecare achiziţie

▪

Securitatea este asigurată: prin certificările obținute - Sistemul de Management al Calității ISO
9001:2015,Sistemul de Manangement al Securitatii Informație ISO
27001:2018, Sistem de
Manangement al Calității ISO 9001:2015, Sistem de Management de Mediu: ISO 14001:2015, Sistemul
de Management al Sănătății și Securității în Muncă ISO 45001: 2018
Coletul cu cardurile de vacanţă este asigurat: orice distrugere sau pierdere a cardurilor este în
responsabilitatea noastră şi le vom înlocui gratuit, în cel mai scurt timp

www.upromania.ro
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Livrarea cardurilor Up Vacanţă
Fiecare beneficiar primeşte cardul Up Vacanţă, în plic, sigilat, alături de o scrisoare de însoţire a cardului unde
găseşte toate informaţiile necesare. Codul PIN este emis prin sistemul FISSCODE, cea mai sigură metodă
de transmitere a codului PIN pe suport de hârtie.
▪
▪
▪

Distribuţie pe departamente, servicii şi puncte de lucru sau casieri plătitori
Informare permanentă privind stadiul livrării
Simplu de înmânat beneficiarilor

Mai multe despre cardurile Up Vacanţă:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

sunt bilete de valoare - carduri cu licență Mastercard, ce permit achiziționarea de la partenerii Up
Vacanță (unități de cazare sau agenții de turism) servicii, precum: masă, transport, tratament balnear,
servicii de agrement.
odată comandat cardul, acesta va putea fi alimentat cu bugetele alocate, pentru fiecare angajat
începând cu anul 2022 va fi necesară semnarea unui nou contract pentru a permite alimentarea
cardului cu noile vouchere acordate anual (momentan suma acordată este tot 1.450 de lei)
va fi necesar să comandați noi carduri doar pentru noii salariați sau pentru cei care vin prin transfer
ATENȚIE! Sumele de pe card trebuie utilizate înaintea blocării/inactivării acestuia. Nu pot fi transferate
pe noul card emis)
cardurile sunt personalizate cu datele angajatului și numele instituției
alimentarea, reemiterea, blocarea sau deblocarea se gestionează simplu pe www.uponline.ro
angajații află imediat când au fost încărcate cardurile: prin SMS sau prin mesaj din aplicația Up Mobil
cardurile sunt contactless: sub 100 de lei nu se solicita codul PIN
cardul Up Vacanță permite efectuarea de plăți on-line, la fel ca orice alt card bancar
în cazul pierderii sau furtului, cardul poate fi blocat;
beneficiați de asistență personalizată, la 021 402 82 23
serviciu de consultare telefonică gratuită a soldului la numărul 0374 66 22 73
angajații au asistență de specialitate, oferită de Call Center, la telefon: 0374 66 22

Special pentru beneficiarii voucherelor de vacanţă
▪
▪
▪
▪

Acces la cea mai mare reţea națională de unităţi acreditate: peste 12.000 de parteneri
▪ Pe site-ul www.upromania.ro/parteneri-afiliati/harta-afiliati/
▪ În aplicația gratuită Up Mobil descărcată din Google Play, App Store sau Huawei Gallery
Rezervări direct pe platforma Booking utilizând linkul https://booking.com/upromania
Acces gratuit la Cataloage de Vacanțe tematice: AICI
Acces gratuit la Configuratorul de Vacanțe: AICI

Prin cardurile Up Vacanță, oferiți angajaților un serviciu premium:
aplicaţia gratuită Up Mobil, cotată cu nota 4,8 din 5
▪
▪
▪
▪
▪
▪

pot plăti direct cu telefonul, fără a avea cardul la ei
află codul PIN, dacă acesta a fost uitat.
aleg simplu unde vor să folosească cardurile, din lista partenerilor, disponibilă în aplicație
angajații află primii ofertele de sejururi pentru concediu în România
știu oricând soldul și tranzacțiile efectuate, precum și valabilitatea voucherelor de vacanță
activează sau blochează cardul, în cazul furtului acestuia

Servicii de emitere şi livrare carduri şi pin
Emitere card şi PIN
www.upromania.ro

Preţ de listă
0,01 lei /contract

Preţul dumneavoastră
GRATUIT
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Perioada transmitere comandă
Recepţie comandă online
Recepţie comandă e-mail, telefon
Urmărire comandă
Livrare card Up Vacanţă şi PIN
Ambalare simplă (fără criterii)
Ambalare personalizată ( 1,2 criterii)
Factură electronică
Factură tipărită, la cerere
Call center Utilizator
Consilier client
REEMITERE card si PIN
Aplicatia Up Mobil
Plata cu telefonul mobil
Serviciu de consultare telefonică a soldului

în 8 ore lucrătoare
alimentăm cardurile Up Vacanţă

Oricând, în decursul unei luni















Call center dedicat
0374 66 22 73

GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT
GRATUIT

Aplicaţie mobilă gratuita
Up Mobil pe IOS, Android și
Huawei.

Avantajele oferite de cardul Up Vacanţă sunt un succes pentru implementarea acestui beneficiu extra-salarial.
Cu deosebită considerație,
Adrian BABIUC
Director Zonal de Vanzari
Up Romania SRL
Tel: 0720.111.240
E-mail: ababiuc@upromania.ro

www.upromania.ro

