Инструкции за попълване
разписка за осребряване
Уважаеми партньори,
С цел да ви улесним в процеса на осребряване на ваучерите и да избегнем неточности, прилагаме за вас
следната инструкция:

Какво не трябва да правите с ваучерите?
Ваучерите не бива да се:
1.) Облепват, поставят листчета и стикери; 2.) Перфорират; 3.) Надписват;
4.) Прегъват, прикрепват с кламери и/или телбот.

Обърнете внимание:
 Във вашите магазини трябва да приемате само ваучери с налични всички защитни елементи.
Не бива да приемате ваучери без холограмна лента, с нарушена цялост или с печат на гърба на ваучерите!

Не забравяйте:



Когато приемате ваучерите във вашите търговски обекти, следва да поставите печат на вашата
фирма и дата на оказаното за това място на гърба на ваучера.

Как да попълним разписката за осребряване?
Данни на търговеца:
При първото осребряване на ваучерите, моля не забравяйте да попълните данните на вашата фирма, както и да
положите мокър печат на юридическото лице в разписката. Всяка следваща разписка за осребряване ще ви бъде
изпращана от нас заедно с издадената фактура за прочетените ваучери и ще съдържа предоставените от вас
данни, както и „Код на търговския обект“ в нашата система за отчитане. За ваше улеснение и удобство сме
създали възможност да използвате и нашите електронни разписки, които можете да намерите на следните
линкове, в зависимост от вида ваучери, които желаете да осребрите:

http://bg.benefits-rewards.sodexo.com/sites/bg/files/1.TrapezaPASS_ACTUAL.xlsx - за Трапеза Pass
http://bg.benefits-rewards.sodexo.com/sites/bg/files/3.FlexiPASS_ACTUAL_1.XLSX - за Flexi Pass
http://bg.benefits-rewards.sodexo.com/sites/bg/files/2.PodarykPASS_ACTUAL.xlsx - за Подарък Pass







Посочвайте в разписките данните на вашата фирма и “Код на търговския обект”, даден ви при първото
осребряване.
Разписките следва да бъдат попълнени двустранно от ваша страна. Левият отрязък се предава
заедно с ваучерите (на гише на Содексо, по поща или по куриер). Десният отрязък е за търговеца и
остава при вас, за да ви послужи за сравнение в случай, че ви потрябва ако настъпят разминавания по
осребряването. Моля впишете броя на предоставените ваучери по номинална стойност, общия им брой и
сума (виж примера по-долу).
Описвайте всеки отделен вид ваучери на отделна разписка, предназначена за съответния продукт.
С цел оптимизация на процеса, моля при възможност да поставяте ваучерите в пачки по 100бр.
или 200бр., като холограмните ленти да бъдат от една и съща страна – лицево подравнени. Така
холограмата винаги е позиционирана отляво.

Препоръки за сигурност при предаване на ваучери за осребряване:




Моля , поставяйте ваучерите за осребряване в подплатени пликове или пликове с
въздушни мехурчета, които да гарантират цялостта на пратката и предпазят ваучерите
от увреждане.
Когато използвате услугите на куриери, с цел по-голяма сигурност и надеждност,
застраховайте вашите пратки и ни ги изпратете с обратна разписка.

Содексо
Услуги за социални придобивки и възнаграждения
Адрес: Бизнес Парк София, сграда 12Б
София 1766, България
тел.: +359 (0)2 489 98 03; факс: +359 (0)2 489 98 01
www.sodexo.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Разписка-Образец
(Пример за попълване)

След проверка на валидността на ваучерите и оптическо прочитане на баркодовете им, СОДЕКСО ПАСС БЪЛГАРИЯ, ще ви изпрати фактура, съдържаща предоставения за
осребряване брой ваучери, тяхната номинална стойност, стойността на услугата и ДДС върху нея.
Осребряването ще бъде направено съгласно условията и сроковете, посочени във вашия договор.

Eкипът на Содексо Услуги за социални придобивки и възнаграждения България ви благодари за ползотворното сътрудничество!

