SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO
COM MAIS VANTAGENS FISCAIS.
O QUE É?
O Ticket Restaurant®, disponível em duas opções, cartão electrónico e vale, é um meio de
pagamento que permite às empresas subsidiarem as despesas de alimentação dos seus
colaboradores. Os subsídios de refeição, quando atribuídos em Ticket Restaurant®, têm
uma economia fiscal de 60% face ao pagamento em dinheiro e permitem uma completa
liberdade de utilização em milhares de estabelecimentos alimentares aderentes.

AO ATRIBUIR TICKET RESTAURANT®
AOS SEUS COLABORADORES:

• Assegura uma alimentação adequada.
• Contribuiu para o seu bem-estar físico e psicológico.
• Possibilita o aumento de produtividade.
• Aumenta o salário líquido sem encargos sociais.
My Ticket®

• Consultar saldo e movimentos.
• Localizar aderentes.
• Sugerir novos parceiros.

VANTAGENS FISCAIS
TSU

Isenção total para as empresas
e colaboradores até 7,23€ / dia

IRS

Isenção até ao limite de 7,23€ / dia

IRC

Custo do exercício

SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO EM TICKET RESTAURANT®
LIMITE DE ISENÇÃO POR COLABORADOR
DIA

MÊS

ANO

€ 7,23

€ 159,06

€ 1.749,66
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PORTAL eTICKET SERVIÇOS®
• Pedido de emissão de novos cartões
• Pedido de carregamento de cartões
• Informação sobre o estado dos pedidos
de carregamento e previsão de entrega de cartões

COMO CONSULTAR O SALDO
E MOVIMENTOS DO CARTÃO?
Internet - www.unibancoconnect.pt
Para consultar os movimentos e o saldo, basta ir a www.unibancoconnect.pt
e introduzir no campo utilizador o número completo do cartão (16 dígitos) e no código
de acesso os últimos 7 dígitos do mesmo.

Questões sobre o carregamento
deverão ser colocadas junto da sua
entidade patronal.

Aplicação Smartphones
Para consultar os movimentos e o saldo do seu cartão pode
utilizar a aplicação My Ticket®, disponível para IOS e Android.

My Ticket®
Descarregar na

DISPONÍVEL NO

Atendimento Automático - 213 501 529 (24 horas)
Para consulta automática do saldo e movimentos pelo telefone, basta ligar para o 213 501 529
e indicar o número completo do cartão (16 dígitos) e os últimos 7 números do mesmo.
A consulta do saldo só fica disponível 48 horas após o primeiro carregamento do cartão.

Código
PIN

QUANDO VOU RECEBER O PIN DO CARTÃO?
O código PIN é entregue após receber o cartão.

PIN Bloqueado -

O PIN bloqueia ao final de 3 tentativas. Em caso de bloqueio
deve contactar o Serviço a Clientes Tel. 21 350 15 29 (Não é necessário a emissão de novo cartão).

ATM

COMO POSSO ALTERAR O CÓDIGO PIN?
O PIN pode ser alterado em qualquer ATM.

Os tickets de serviços e o Ticket Restaurant® que comercializamos, com vantagens fiscais ou operacionais, permitem às organizações escolher soluções
economicamente vantajosas, aumentando, ao mesmo tempo, o bem-estar
dos seus colaboradores.

