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Vastaanota Edenredin maksuvälineitä
Yrityksesi on tehnyt sopimuksen Edenredin kanssa maksuvälineiden vastaanotosta.
Edenredin maksuvälineitä ovat Lounas- ja Virikesetelit, Mastercard-pohjainen Edenredkortti sekä mobiiliratkaisu.
Tämä kassaohje on suunnattu Edenredin Lounari- ja Virike-kumppaneille sisältäen tietoa
kortti-, mobiili- ja setelimaksujen vastaanotosta ja käyttötarkoituksista.

Edenred Lounari (lounasetu)
Edenred Lounari on työnantajan tukema
lounasetu, jolla voi maksaa aterioita ajasta
ja paikasta riippumatta. Lounasedulla voi
maksaa mm.:
Ravintoloissa ja kahviloissa
Lounas- ja à la carte-annoksia,
salaatteja ja keittoja, smoothieita ja
täytettyjä leipiä.
Ruokakaupoissa
Palvelutiskien salaattiannoksia ja
lämpimiä ruokia, täytettyjä patonkeja
sekä sushi- ja salaattitiskien itse
koottavia annoksia.

Lounasedulla ei saa maksaa:
hyödykkeitä
elintarvikkeita
teollisesta pakattuja ruokia
eineksiä
alkoholia
tupakkaa
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Lounasedun vuosittaiset maksurajat
Verohallinto määrittää lounasedulle vuosittaiset maksurajat. Vuonna 2022 lounasedun
minimiveloitus on 7,15 € ja maksimiveloitus on 11,30 €.
Lounasseteleistä ei anneta vaihtorahaa takaisin eikä setelin ylijäävällä osalla voi maksaa
ostoksia, jotka eivät kuulu Verohallinnon määrittelemien ohjeiden piiriin. Muista tarkistaa
lounassetelin voimassaoloaika setelin yläkulmasta.

Edenred Virike (liikunta- ja kulttuurietu)
Edenred Virike-etu on työnantajan
tukema liikunta- ja kulttuurietu, jolla voi
maksaa Verohallinnon määrittelemiä
liikunta- ja kulttuuripalveluita. Liikunta- ja
kulttuuriedulla voi maksaa mm.:
Liikuntapalveluita
Personal trainerin, kuntosalimaksuja,
joogaa, pallopelejä, laskettelulipun,
välinevuokran ja verkkovalmennuksia.
Kulttuuripalveluita
Pääsylippuja elokuviin, museoihin,
konsertteihin ja festivaaleille, laulu- tai
soittotunteja, Museokortin sekä lippuja
etätapahtumiin ja -messuihin.

Liikunta- ja kulttuuriedulla ei saa maksaa:
hierontaa
osteopatiaa
fysioterapiaa
seurojen jäsenmaksuja
pakohuonepelejä
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Edenredin maksutavat
Edenred-kortti on Mastercard-pohjainen
maksukortti. Se toimii tavallisen pankkikortin
tavoin lähimaksulla ilman PIN-koodia.
Vastaanottaaksesi korttimaksuja sinulla tulee
olla maksupääte. Kortinhaltijalta ei tarvitse
pyytää allerkirjoitusta maksutapahtumasta
tulostuvaan kuittiin.
Kortinhaltija voi liittää Edenred-korttinsa
Apple Payhin tai Google Payhin ja käyttää
etuaan mobiililaitteellaan.
Kortinmaksuvälittäjä tilittää korttimaksut pankkitilillesi 24-48 tunnin kuluttua maksutapahtumasta. Korttimaksujen arvoon perustuvat palvelupalkkiot laskutetaan sinulta
kerran kuussa.

Google Pay ™
Google Pay on Android-mobiililaitteella tehtävä lähimaksutapa. Edenred-kortti on
mahdollista lisätä Google Payhin, jolloin veloitus tapahtuu lähimaksulla.
Näin Google Pay toimii:
Jos Edenred-kortti on asetettu ensisijaiseksi maksukortiksi, kortinhaltijan tarvitsee
ainoastaan avata puhelimensa lukitus ja pitää puhelinta maksupäätteen lähellä. Sininen
OK-merkki puhelimen näytöllä kertoo maksutapahtuman onnistuneen. Puhelin voi pyytää
satunnaisesti lisätunnistusta (sormenjälki, PIN-koodi, Face ID), minkä jälkeen maksun voi
suorittaa loppuun normaalisti. Mikäli Edenred-kortti ei ole ensisijainen maksukortti, tulee
kortinhaltijan avata Google Pay -sovellus ja maksaa sen kautta.

Apple Pay
Apple Pay on Apple-mobiililaitteella tehtävä maksutapa. Edenred-kortti on mahdollista
lisätä Apple Payhin, jolloin veloitus tapahtuu lähimaksulla.
Näin Apple Pay toimii:
Kortinhaltija tuplaklikkaa mobiililaitteensa sivupainiketta ja vahvistaa maksun joko
sormenjälkitunnisteella tai Face ID:llä.
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Edenred Pay
Edenred Pay on MyEdenred-mobiilisovelluksen maksutapa.
Miten Edenred Pay toimii?
Asiakas etsii yrityksesi joko kartalta tai sovelluksen käyttöhausta. Hän kirjoittaa maksettavan
summan tyhjään kenttään ja vahvistaa maksun merkitsemällä kuitin käytetyksi. Jos etu
ei kata koko summaa tai lounasedun maksurajat tulevat vastaan, jäljelle jäävä summa
maksetaan toisella maksutavalla.
Voit tarkastella mobiilimaksuja Kumppani-portaalista sekä reaaliajassa ja päivän
päätteeksi. Tarvittaessa maksun voi myös peruuttaa 24 tunnin kuluessa suoraan
portaalista. Saat tilityksen mobiilimaksuista tilillesi 2 kertaa kuukaudessa.
Kumppani, tarkista nämä kohdat:
Tarkista, että maksettu summa ja
yrityksesi tiedot ovat oikein
Tarkista, että aikalaskuri on aktiivinen
Pyydä asiakasta aktivoimaan kuitti
Edenred Payn mobiilimaksukuitti sisältää
seuraavat tiedot:
1. Kuitin numero
2. Asiakkaan nimi ja yritys
3. Yrityksesi nimi ja osoite
4. Päivämäärä ja käytetty summa
5. Aikalaskuri: kun 15 minuuttia
on kulunut, kuitin tila menee
automaattisesti käytetyksi.
6. Aktivoi-painike, jota pyyhkäisemällä
asiakas merkitsee kuitin käytetyksi.
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Lounassetelit ™ ja Virikesetelit ®
Seteli on perinteinen maksuväline, joka on tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen
käyttöön. Lounasseteleitä saa käyttää yhden päivää kohden. Virikeseteleillä ei ole käyttörajoituksia.
Lounas- ja Virikesetelit vuonna 2022:
Lounasetelien arvot ovat 10 €, 10,70 € ja 11,30 €.
Virikesetelien arvot ovat 5 € ja 10 €.
Virike-seteleiden kääntöpuolella on tila setelinhaltija allekirjoitukselle. Haltijan nimi tai
allekirjoitus eivät ole pakollisia, mutta sinulla on oikeus varmistaa käyttäjän henkilöllisyys,
mikäli epäilet väärinkäyttöä.
Huomaathan, että Lounas- tai Virikeseteleistä ei voi antaa rahaa takaisin. Setelin
ylijäävällä osalla voi myöskään maksaa ostoksia, jotka eivät kuulu Verottajan
määrittelemän edun piiriin.
Muista tarkistaa setelin voimassaoloaika setelin yläkulmasta.

6|6

Näin tunnistat setelin aitouden:
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Turvamerkinnät
Läpikuultavalla värillä painettu turvamerkintä, joka erottuu paljaalla silmällä.

2. Kuidut ja vesileima
Seteleissä on kuituja, jotka erottuvat vain UV-valossa, sekä vesileima, joka erottuu valoa
vasten katsoessa.
3. Tarkistusluku
Setelikohtainen tarkistusluku muodostetaan laskemalla setelin sarjanumeron 4 viimeistä
numeroa (ympyröity punaisella) yhteen ja lisäämällä 10. Tarkistusluku on aina vähintään 10
ja enintään 46.
4.

Älyruutu
Kummallakin puolella seteliä on älyruutu, joka sisältää tiedon setelin yksilöitymisestä.

5. Sarjanumero
Setelin sarjanumero 4 viimeistä numeroa muodostavat setelin arvon.
6. Koodi
Mustaan (Lounari) tai vihreään (Virike) on painettu kolminumeroinen setelikohtainen koodi.
7.

Kuviot
Seteleihin on lisätty aaltoviivaa, jonka päällä on pieniä renkaita.

8. Turvamerkinnät
Seteliin on painettu useita Edenredin logoja läpikuultavasti ja erotat ne paljain silmin.
9. Ruusuke
Ruusukkeeseen on lisätty ohuita kerroksia.

