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Vantagens todos os dias.

O Ticket Restaurant®, disponível    
em duas opções, cartão electrónico 
e vale, é um título que permite        
às empresas subsidiarem                
as despesas de alimentação        
dos seus colaboradores. O subsídio             
de refeição, quando atribuído           
em Ticket Restaurant®, tem         
uma economia fiscal de 60%        
face ao pagamento em dinheiro, 
permitindo uma completa liberdade 
de utilização em milhares               
de estabelecimentos alimentares 
aderentes.

VANTAGENS SÓCIO-LABORAIS E OPERACIONAIS
Contribui para o aumento do bem-estar e motivação dos colaboradores

Contribui para o aumento do rendimento disponível e poder de compra dos colaboradores

Possibilita o aumento do salário líquido sem encargos sociais adicionais

Possibilta uma gestão eficiente do subsídio de refeição

Facturação electrónica para uma melhor gestão administrativa

Acesso ao programa de descontos exclusivos Ticket+

•

•

•

•

•

•

Cartão refeição Ticket
com mais vantagens 

VANTAGENS FISCAIS
PARA AS EMPRESAS

Isenção total de TSU (Taxa Social Única)

IRC (custos do exercício)

PARA OS COLABORADORES

Isenção total de TSU (Taxa Social Única)

Isenção total de IRS

•

•

•

•

7,63€/dia
Totalmente isentos

de impostos

Até

• Associação do cartão Ticket Restaurant ao MB  Way no MULTIBANCO

ASSOCIAÇÃO AO

vantagens

NO MULTIBANCO



Os utilizadores do cartão Ticket Restaurant® 
podem aderir, sem custos, ao Cartão Ticket+® 
e beneficiar de descontos e outras vantagens 
na rede de parceiros que a Ticket Serviços® 
negociou a pensar em si.

Adira ao Cartão Ticket+® e sempre que            
o utilizar na aquisição de bens e serviços,
na rede de parceiros aderentes, beneficia
de inúmeras vantagens e descontos 
exclusivos.

Solicite-o em www.ticket.pt/ticketmais         
e consulte as condições gerais de utilização 
do seu Cartão Ticket+®. 

Cartão
Ticket+®

Portal eTicket Serviços®: 
facilidade e comodidade 
na gestão do subsídio 
de refeição

Consulte a rede 
de estabelecimentos aderentes 
em ticket.pt e na app My Ticket®

Através do portal pode efectuar as diferentes operações, relativas 
à emissão e gestão do cartão Ticket Restaurant, concentrando nesta 
plataforma toda a informação necessária à gestão do subsídio 
dos colaboradores da sua empresa.

Pedido de emissão de novos cartões

Pedido de carregamento de cartões

Informação sobre o estado de pedidos de carregamento e previsão 
de entrega de cartões

•

•

•

VANTAGEM FISCAL ANUAL

Pressupondo um valor diário de 7,63€, 22 dias/mês,
11 meses e TSU de 23,75%.

Ganho em TSU

164€

Pressupondo um valor diário de 7,63€, 22 dias/mês,
11 meses, taxa de IRS de 18% e TSU de 11%.

Ganho em TSU Ganho em IRS Ganho total

76€ 125€ 201€

BENEFÍCIO/EMPRESA (por colaborador) BENEFÍCIO/COLABORADOR

Faça a simulação para a sua empresa em ticket.pt/simulador

Os tickets de serviços e o Cartão Ticket Restaurant® que comercializamos, com vantagens sociais, fiscais e operacionais, permitem às empresas 
escolher soluções economicamente vantajosas, aumentando, simultaneamente, o bem-estar dos seus colaboradores.
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