Karta Podarunkowa Millenium Hall
Karta Podarunkowa to nowoczesna, praktyczna, a zarazem elegancka forma prezentu dla drugiej
osoby. Karta jest rodzajem elektronicznej formy płatniczej typu prepaid, która może być wykorzystana we wszystkich punktach handlowo-usługowych Millenium Hall akceptujących płatność
MasterCard.

Millenium Hall to ponad 56 000 m2 powierzchni, na której Klienci mogą znaleźć 250
sklepów z asortymentem odzieżowym, obuwniczym, spożywczym, sportowym, artykułami dla dzieci, sprzętem RTV i AGD, a także drogerie, restauracje, kawiarnie, kina,
klub fitness, klub muzyczny, gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie, hotel.
Karty nie są imienne, dzięki czemu mogą być przekazywane drugiej osobie jako forma prezentu lub
nagrody. Karta Podarunkowa może być innowacyjnym prezentem nie tylko dla bliskich ale również
dla pracowników Twojej firmy.
ZALETY ZAKUPU KART DLA PRACOWNIKÓW TWOJEJ FIRMY:
• Karty Podarunkowe to doskonały sposób na wypłaty premii, bonusów i nagród dla pracowników.
• Wartość przekazanych środków pochodzących z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
nie jest obciążona składką ZUS.
• Wartość przekazanych środków stanowi dla firmy koszt uzyskania przychodu.
• Wartość przekazanych środków nie podlega ustawie o podatku VAT.
• Ograniczenie formalności do minimum.
• Możliwość doładowania Karty dowolną kwotą w przedziale od 30 do 4000 zł.
• Możliwość wyboru daty aktywacji Karty.
• Elegancki i nowoczesny wygląd.
KORZYŚCI DLA PRACOWNIKÓW:
• Dowolność w sposobie i czasie wykorzystania zgromadzonych na Karcie środków.
• Dowolna liczba transakcji na Karcie.
• Długi termin ważności Karty.
• Odporność na zniszczenie.
• Bezpieczeństwo – możliwość zastrzeżenia Karty w przypadku jej zgubienia lub kradzieży.

UŻYTKOWANIE KARTY
Transakcji Kartą można dokonywać we wszystkich punktach handlowo-usługowych na terenie
Centrum Kulturalno-Handlowego Millenium Hall gdzie istnieje możliwość płatności kartą MasterCard. Karta działa na tych samych zasadach co zwykłe karty płatnicze. Transakcji w sklepach dokonuje się poprzez przeciągnięcie Karty przez terminal i autoryzację za pomocą podpisu użytkownika.
Jest to bezpieczna i wygodna forma płatności.
Okres ważności Karty to jeden rok od daty aktywacji. Środki zgromadzone na Karcie można wydać
dowolną liczbą transakcji, w dowolnej ilości punktów handlowo-usługowych, aż do wyczerpania
limitu środków.
Stan konta na Karcie można sprawdzić w Punkcie Informacyjnym Millenium Hall, na stronie
www.flex-e-card.pl lub dzwoniąc pod numer +48 22 490 69 23.
Regulamin Karty dostępny jest na www.milleniumhall.pl

