HANTERING AV TYKY-KUNTOSETELI FÖR MOTTAGAREN

Hantering av Tyky-Kuntoseteli för
mottagaren
Tyky-sedlarär ett betalningsmedel sposorerat av arbetsgivaren med vilket man kan betala för
motion och kultur. Sedlarna kan enlight skatteförvaltningens instruktioner inte användas för att
betala t.ex. solarium, massage, behandlingar, leveransavgifter osv. Sedlarna kan inte betas mot
pengar och man får inte ge pengar tillbaka vid betalning.

Hantering
Vid betalning
-

-

Kontrollerar Tyky-Sedelns giltighetstid från sedelns vänstra hörn. Kunden kan bara betala
med giltiga sedlar.
Kontrollerar att det finns namn på sedeln. Namnet ska vara tydligt skrivet. Sedlar är en
förmån från arbetsgivaren till personalen. Sedlarna är personliga och kan därför inte
användas av andra, som exempelvis familjemedlemmar.
Ogiltigförklara sedeln som har använts för betalning genom att dra ett kryss över den.

Identifiering
Identifiering begärs slumpmässigt av kunder (exempelvis genom att jämföras namnet på sedeln
med namnet på giltigt identitetsbevis) och vid behov kontrolleras sedlarnas inriktning av RJTykykuntoseteli Oy. Sedlar utan namn eller sedlar som försökt missbrukas kan inte accepteras
som betalningsmedel.
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Redovisning och postning
-

Räkna Tyky-Sedlarna som ska redovisas och fyll i redovisningsformulär tydligt. Markera
alltid kontonumret på formulären!

-

Bind ihop sedlarna med ett gummiband. Nita eller tejpa inte ihop sedlarna.

-

Det finns ingen lägre gräns för hur många sedlar som kan redovisas.

-

Skicka redovisningsformulärets övre del med sedlarna, nedre delen blir kvar hos dig.

-

Stäng returkuvertet noga och markera sändarens information på kuvertet. Vid behov, stärk
kuvertet genom att tejpa det och posta kuvertet.

-

Beställ
redovisningsmaterial
via
formuläret
eller
via
vår
hemsida
www.tyky.fi/info/otayhteytta. Redovisningsformulären kan också printas ut från hemsidan
www.tyky.fi/info/materiaalipankki.

-

Pengarna redovisas på ert konto inom 14 dagar efter att RJ-Kuntoiluseteli Oy fått kuvertet.

-

Redovisningar betalas med meddelande om ni inte har anmält referensnumret. Den
redovisade summan samt provisionen syns på kontoutdraget. Betalningsuppgifterna
fungerar som redovisningsrapport, som ni kan ta till er bokföring.

-

När Tyky-Sedlarnas giltighetstiden går ut (december), ska sedlarna skickas för redovisning
till RJ-Kuntoiluseteli Oy senast i slutet av nästa månad så att sedelmottagaren får
pengarna.

-

RJ-Kuntoiluseteli Oy ansvarar inte om posten tappar bort eller skadar kuvertet.
Sedelmottagaren kan då skicka kuverten på egen bekostnad registrerat eller försäkrad. Då
är postadressen:
RJ-Kuntoiluseteli Oy
Hovrättsesplanaden 23 B
65100 Vasa.

-

Kom ihåg att meddela om möjliga adress- och bankinformations ändringar skriftligt via email
till tilitys@tyky.fi.
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