
Euroticket
Refeição

O cartão refeição 
mais utilizado em 
Portugal
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*Valor máximo isento por lei

Atribua até 7,63€* de 
subsídio de refeição 
por dia e beneficie de:

Aumento do poder de 
compra e liquidez dos 

seus colaboradores.

Isenção total de 
TSU para a sua 
empresa.

Aumento da 
produtividade 

e motivação dos 
seus colaboradores.

Isenção total de 
IRS e de TSU para os
seus colaboradores.

Empresa 

Loja Online
Gestão gratuita, segura e simples
das suas encomendas e 
carregamentos.

Fatura Eletrónica
Acesso rápido e sem custos às suas 
faturas e extratos.

Sistema de Débito Direto (SDD)
Utilização de um meio de pagamento 
automático, cómodo e seguro.

Serviço de apoio dedicado.
Atendimento personalizado na gestão 
do seu Euroticket Refeição. 

 

Rapidez e Simplicidade
Processo de adesão simples e sem 
burocracias.

App para IOS e Android
Consulta de saldo e movimentos, a 
qualquer hora e em qualquer lugar, 
em MyEdenred.

Desconto em combustível
5 cênt./litro de desconto imediato 
nas estações de serviço Repsol*.

Descontos em restaurantes
Promoções exclusivas 
em myedenred.pt.

Serviço de apoio especializado
Atendimento personalizado das 
8h00 às 24h00 através do 
707 500 360 .

Colaboradores

* Válido em Portugal Continental e na R. A. Madeira

Ainda não tem o cartão refeição mais utilizado em Portugal? Saiba mais em edenred.pt 

edenred.pt218 917 700  solucoes.pt@edenred.com 
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