Lounasseteleiden™ ja Virikeseteleiden®
käsittely- ja tilitysohje
Lounasseteli on lounasedun kohdennettu ja henkilökohtainen maksuväline. Sillä voi
maksaa aterioita työnantajan tukemana. Lounasseteliä ei voi vaihtaa rahaksi eikä siitä
anneta vaihtorahaa.
Virikeseteli ® on liikunta- ja kulttuuriedun kohdennettu ja henkilökohtainen maksuväline,
jolla setelin haltija voi maksaa liikunta- ja kulttuuripalveluita. Virikeseteliä ei voi vaihtaa
rahaksi eikä siitä anneta vaihtorahaa.

Näin käsittelet seteleitä:
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Seteleiden aitouden tarkistaminen on palveluntarjoajan vastuulla. Edenred ei tilitä
seteleitä, joiden aitoutta ei ole tarkistettu. Aidossa setelissä on:
juokseva numerointi (1)
yksilöintitiedot sisältävä älyruutu (2)
useita turvamerkintöjä (3) – lue lisää edenred.fi/seteliturvallisuus
Setelit käsitellään koneellisesti, joten ethän vahingoita niitä leikkaamalla, rei’ittämällä,
teippaamalla, niittamalla yhteen tai taittamalla. Seteleiden optiselle alueelle (4) ja älyruutuun ei tule tehdä minkäänlaisia merkintöjä.
Mitätöi seteli vastaanoton yhteydessä. Mitätöinnin voi tehdä rastittamalla vasemmasta
yläkulmasta löytyvän vuosiluvun. Seteleillä on voimassaoloaika, jonka päätyttyä ne eivät
kelpaa maksuvälineiksi, eikä niitä hyvitetä tai tilitetä.

Huomioithan, että ohjeiden vastaisesti tai puuttellisesti toimitettu tilityslähetys tilitetään
viiveellä. Lisäksi perimme ylimääräisestä käsittely- ja selvitystyöstä aiheutuvan hinnaston
mukaisen toimenpidemaksun. Voit tarkistaa tilityshinnaston edenred.fi/fi/palveluntarjoaja/
hinnasto. Virheelliseen osoitteeseen lähetettyjä seteleitä ei tilitetä.
Edenred maksaa seteleiden arvon Lounassetelin tai Virikesetelin hinnaston mukaisilla
palkkioilla ALV:lla vähennettynä viiden arkipäivän kuluttua tilityksen saapumisesta. Tämä
edellyttää, että setelit ja tilityslomake on toimitettu Edenredille ohjeiden mukaisesti.
Mahdolliset huomautukset tilitykseen liittyen on tehtävä yhteydenottolomakkeella
21 päivän kuluessa tilityksen lähetyspäivästä.

Näin tilität seteleitä:
Tilitykset tulee toimittaa Edenredille joko Edenredin tarjoaman Noutopalvelun kautta,
postitse tai arvokuljetuksena.
Tilityksessä huomioitavaa:
Laske ja erittele setelit huolellisesti. Laske seteleiden kappale- ja euromäärä.
Käytä yhtä tilityslomaketta per lähetys.
Merkitse tilityslomakkeeseen seteleiden määrä ja yhteissumma provisiota 			
vähentämättä. Älä taita tilityslomaketta ja tee siihen vain pakolliset merkinnät.
Merkitse lomakkeeseen päivämäärä ja allekirjoituksesi.
Tilitä setelit säännöllisesti. Suosittelemme välttämään ruuhkaisia kuunvaihteita.
Säilytä tilityslomakkeen kopio-osa itselläsi.
Huom! Vanhentuneita seteleitä ei hyvitetä eikä niitä voi tilittää.

Muistilista seteleiden tilitykseen:
Älä teippaa, niittaa tai rullaa seteleitä
Setelit tulee pakata huolellisesti kuljetuksen ja käsittelyn kestävään 				
pakkaukseen
Käytä aina uusinta tilityslomaketta
Edenred ei lunasta ilman postimaksua lähetettyjä lähetyksiä tai nouda 			
lähetyksiä erillisistä noutopisteistä
Suosittelemme tilitystä Edenredin vakuutetun Noutopalvelun kautta
Voit ilmoittaa noutopalvemateriaalien tarpeesta noutopalvelutilausta tehdessäsi.
Kuljettaja tuo tarvittavat materiaalit seuraavan noudon yhteydessä. Tilityslomaketaskut
toimitetaan tilityslomakkeiden yhteydessä.
Huom! Palvelun käyttö edellyttää Edenredin tarjoamien pakkausmateriaalien käyttöä
sekä tilitysohjeiden mukaista pakkaustapaa. Jos tilitystä ei ole pakattu ohjeiden
mukaisesti, ei kuljettajalla ole velvollisuutta vastaanottaa lähetystä.

Tilitä setelit vakuutetulla Noutopalvelulla:
Seteleiden noutopalvelun kautta toimitetut setelitilitykset ovat 100 % vakuutettuja. Tarvittavat pakkausmateriaalit toimitetaan sinulle veloituksetta ja Noutopalvelu hakee setelit
toimipisteestäsi sovittuna ajankohtana Matkahuollon toimesta.
Noutopalvelu ja pakkausmateriaalit tilataan tilauslomakkeella. Tutustu hinnastoon ja tilaa
noutopalvelu Edenredin verkkosivuilta Käyttöpaikka › Seteleiden noutopalvelu. Täytä
tilaukseen vaadittavat tiedot. Kun olet tehnyt tilauksen, saat ilmoituksen sähköpostiisi
tilauksen vastaanottamisesta ja vahvistuksen noutoajankohdasta.
Aseta esitäytetty tilityslomake sille tarkoitettuun tilaan ja pakkaa setelit Noutopalvelun
lähetysmateriaaleihin. Yhteen kuoreen mahtuu noin 1200 seteliä. Pakkaa yksi tilitys / kuori.
Luovuta setelilähetys vahvistettuna ajankohtana. Varmista, että saat kuljettajalta noudon
yhteydessä luovutuskuitin, jonka sekä kuljettaja että palveluntarjoaja allekirjoittavat. Voit
seurata lähetystä saamasi lähetystunnuksen avulla.
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Tilitä setelit postitse:
Aseta tilityslomake päällimmäiseksi kirjekuoreen setelinipun kanssa. Älä laita ylimääräisiä
dokumentteja. Edenred ei vastaa postin mahdollisista toimitusviivästyksistä.
Lähetäthän setelit postitse vain alla mainittuun postitusosoitteeseen. Edenredillä ei ole
erillistä palautuspistettä emmekä ota seteleitä vastaan toimistollamme.
1

3

2

30.01.2022

Postitusosoite:
Edenred Finland Oy
PL 5
13101 Hämeenlinna

Elli Esimerkki

