KÄSITTELYOHJE KÄYTTÖKOHTEILLE

Tyky-Kuntosetelien käsittelyohje
käyttöpaikassa
Tyky-Kuntosetelit ovat maksuvälineitä ja niitä voidaan käyttää ainoastaan työnantajan tukeman
aktiiviliikunta- ja kulttuuripalveluiden maksamiseen. Seteleillä ei voida maksaa esim. solariumia,
hierontaa, hoitoja jne.

Tyky-Kuntosetelien käsittely
Maksutilanteessa käyttöpaikan on huomioitava seuraavat asiat:
-

Tyky-Kuntosetelin
voimassaoloaika
tulee tarkistaa setelin
yläkulmasta. Vain
voimassaolevilla seteleillä voidaan maksaa.
Seteleissä on oltava käyttäjän nimi selkeästi kirjoitettuna. Setelit ovat henkilökohtaisia eikä
niillä voida maksaa muiden, esim. perheenjäsenien maksuja.
Maksun jälkeen mitätöi käytetty seteli raksilla.

Henkilöllisyyden tarkistaminen
Seteleiden
käyttäjän
henkilöllisyys
tarkistetaan
pistokokein
sekä
mahdollisissa
väärinkäytösepäilyissä (verrataan esim. nimeä henkilöllisyystodistukseen) ja tarvittaessa
tarkistetaan RJ-Kuntoiluseteli Oy:ltä setelien kohdentaminen. Väärinkäyttötapauksissa ja jos
setelissä ei ole henkilön nimeä, seteliä ei voida hyväksyä maksuvälineeksi.

Jatkuu 

TYKY-MAKSUVÄLINEET
Y-tunnus 1965186-6

Hovioikeudenpuistikko 23
65100 VAASA

Info +358 20 735 1797
Tilitys +358 20 735 1794

info@tyky.fi
www.tyky.fi

KÄSITTELYOHJE KÄYTTÖKOHTEILLE

Tilitys ja postitus
-

Laske tilitettävät Tyky-Kuntosetelit ja täytä paperinen tilityslomake tai internet-sivuiltamme
(Materiaalipankki) löytyvä lomake huolellisesti ja selkeällä käsialalla. Kasvavien volyymien
vuoksi tilityslomakkeisiin on aina merkittävä tilinumero.

-

Kiedo tilitettävät setelit kuminauhoin. Älä niittaa tai teippaa seteleitä toisiinsa kiinni.

-

Lähetä tilityslomakkeen päällimmäinen osa tilitettävien seteleiden mukana, alimmainen jää
sinulle. Jos käytät Materiaalipankin pdf-tilityslomaketta, ota siitä kopio itsellesi.

-

Tilaa tilitysmateriaalia tarvittaessa tilityslomakkeen tai kotisivuiltamme Ota yhteyttälomakkeen kautta. Tulostettava tilityslomake löytyy myös kotisivuiltamme Materiaalipankista
www.tyky.fi

-

Sulje palautuskuori huolellisesti ja merkitse kuoreen lähettäjän tiedot. Tarvittaessa vahvista
kuorta teippaamalla ja vie kirje postiin. Vahvistamalla kuoren ennaltaehkäiset postin
automaattisessa käsittelyssä aiheutuvia rikkoutumisia ja seteleiden katoamisia.

-

RJ-Kuntoiluseteli Oy tilittää rahat tilillenne 14 vuorokauden sisällä tilityksen saapumisesta.

-

Viestillisissä tilityksissä tilityserittely näkyy tiliotteellanne, mikä on vietävissä suoraan
kirjanpitoon. Erillistä tilitysraporttia ei siis tarvita kirjanpitoa varten.

-

Tyky-Kuntoseteleiden voimassaolon päättyessä, setelit tulee lähettää tilitettäväksi RJKuntoiluseteli Oy:lle viimeistään seuraavan kuukauden loppuun mennessä, jotta rahat
voidaan tilittää yhteistyökumppanille.

-

RJ-Kuntoiluseteli Oy ei vastaa postin kadottamista tai vahingoittamista lähetyksistä.
Käyttöpaikka voi halutessaan lähettää kirjeen omakustanteisesti kirjattuna tai vakuutettuna.
Tällöin postitusosoite on:
RJ-Kuntoiluseteli Oy
Hovioikeudenpuistikko 23B
65100 Vaasa.

-

Muistattehan ilmoittaa mahdollisista osoite- ja pankkitietojen muutoksista kirjallisesti
sähköpostilla tilitys@tyky.fi

Yhteistyöterveisin,
Tyky-Maksuvälineet
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