PRAKTISCHE
GIDS VAN DE
SODEXO CARD®

GEBRUIKSAANWIJZING EN
AANBEVELINGEN VOOR
EEN VEILIG GEBRUIK

PRAKTISCHE GIDS VAN DE SODEXO CARD®

INHOUD
1.

De Sodexo Card® in het kort

5

2.

Ontvangst van uw Sodexo Card® en PIN/PUK-codes

6

3.

Hoe zal ik mijn elektronische cheques ontvangen?

8

4.

Gebruik van mijn elektronische cheques aan de
10
hand van de Sodexo Card®

5.

Wat te doen in geval van:
• Verlies of diefstal?
• Andere vragen?

12

12
12

Download nu de
Sodexo4You applicatie!

zz Mijn saldo raadplegen;
zz Dichtstbijzijnde handelaar
zoeken;
zz Contacteer ons

www.sodexo4you.be
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WELKOM,U BENT NU EEN GEBRUIKER
VAN DE SODEOX CARD®
De Sodexo Card® is Sodexo’s oplossing voor de
elektronische extralegale voordelen!
•

ÉÉN ENKELE KAART voor al uw elektronische extralegale
voordelen

•

VEILIGHEID
zz PIN-code die op elk moment gewijzigd/gedeactiveerd/
terug geactiveerd kan worden
zz Card Stop in geval van verlies/diefstal van de kaart

•

EENVOUD
zz Het saldo en de transacties kunnen op elk moment
geraadpleegd worden via verschillende kanalen
zz De kaart wordt aanvaard op alle betaalterminals in
België

•

SODEXO4YOU: exclusief voor de gebruikers van
de Sodexo Card®
zz Redactionele inhoud
zz Voordelen en kortingsbonnen
zz Wedstrijden
zz Tips & tricks voor een optimale besteding

!
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Uw Sodexo Card® laat u toe om de
elektronische cheques van Sodexo te
besteden.
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1. DE SODEXO CARD® IN HET KORT
Voorzijde
• Gepersonaliseerde chip

• Titularis van
de Sodexorekening

• Kaartnummer
• Vervaldatum van de
kaart: maand en jaar
• Naam van uw werkgever
(optioneel)

Keerzijde
• Adresgegevens om de Sodexo Card®
terug te sturen

• Telefoonnummer van
onze Consumentendienst
(indien vragen)

• Adres van de website die u toegang
verleent tot al uw voordelen en uw
Sodexo rekening
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2. ONTVANGST VAN UW SODEXO CARD®
EN PIN/PUK-CODES
Hoe ga ik mijn PIN/PUK-codes alsook mijn Sodexo
Card® ontvangen?
PIN/PUK

Ontvangst van een beveiligd document
die de PIN/PUK-codes bevat

PIN/PUK
PIN/PUK

Het is uiterst belangrijk dit document
goed te bewaren gedurende de geldigheidsperiode van uw Sodexo Card® (5 jaar)
+2j
+2j

2 dagen later: ontvangst van uw
Sodexo Card®

+2j

TRANSACTION
OK

TRANSACTION
OK

Vanaf de storting van elektronische
cheques op de Sodexo-rekening, kunt u
uw Sodexo Card® bij uw favoriete
handelaars gebruiken.

TRANSACTION
OK

De validatie van uw transacties gebeurt dankzij uw PIN code!

Uw Sodexo Card ® is een chipkaart. Ze is dus:
• strikt persoonlijk;
• te gebruiken zoals een bankkaart;
• gelinkt aan uw Sodexo-rekening. Dit betekent dat u geen
geld verliest indien uw kaart gestolen wordt of indien u deze
verliest.

!
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Uw Sodexo Card is 5 jaar geldig.
Bewaar ze goed gedurende deze periode, zelfs indien
u van werkgever verandert.

!
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Hoe kan ik mijn PIN code wijzigen?
1.

Bel de Consumentendienst op 02/547.55.02 (24u/24
en 7d/7) en kies de optie 4 « Mijn PIN code beheren »;

2.

Neem uw Sodexo Card® alsook het document met
PIN/ PUK-codes bij de hand en volg de instructies van
de self-service dienst van Sodexo.

3.

Activeer uw nieuwe PIN-code
Voer uw eerstvolgende aankoop nog uit met uw vorige
PIN-code. Dit zal automatisch de nieuwe PIN-code
activeren die u vanaf dat moment voor al uw volgende
aankopen zal kunnen gebruiken.

Kan ik mijn PIN-code desactiveren?
Ja, u kan de desactivering van uw PIN-code aanvragen.
D.w.z dat alle toekomstige transacties niet meer gevalideerd zullen worden met een PIN-code. Uw transacties
zullen dan ook minder beveiligd worden (vooral in geval
van verlies of diefstal).
1.

Bel de Consumentendienst op 02/547.55.02 en kies
de optie 4 (Mijn PIN-code beheren);

2.

Neem uw Sodexo Card® alsook het document met PIN/
PUK-codes bij de hand en volg de instructies van de
vocale dienst van Sodexo. U mag uw PIN-code op elk
moment terug ACTIVEREN;

3.

De automatische activatie van de desactivering zal
ook bij uw eerstvolgende aankoop met uw oude PINcode gebeuren.
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3. HOE ZAL IK MIJN ELEKTRONISCHE
CHEQUES ONTVANGEN?
Indien u Sodexo’s elektronische cheques van uw werkgever ontvangt, dan zullen deze gestort worden op uw Sodexo-rekening. Uw Sodexo Card ® laat u toe deze te gebruiken.
RAADPLEEG UW SALDO EN DE HISTORIEK VAN UW
TRANSACTIES VIA:
• Uw beveiligde zone: schrijf u in op
www.sodexo4you.be;
• Onze interactieve telefoniedienst: 02/547.55.02
(24/7);
• Uw kassa- of transactieticket na de betaling van uw
aankopen met de Sodexo Card®;
• De betaalterminal display indien uw rsaldo ontoereikend is;
• Een e-mail* i.v.m. een nieuwe storting en de geldigheid
van uw elektronische cheques;
• De mobiele applicatie Sodexo4You op uw smartphone:
download de applicatie op www.sodexo4you.be

*

het e-mailadres dat gebruikt zal worden is hetgene dat ons werd
verstuurd door uw werkgever indien hij over deze informatie beschikt,
of dat door u werd aangegeven via uw beveiligde zone www.sodexo4you.be

Ontvangst van uw elektronische cheques:
• Het bedrag van uw elektronische cheques wordt
automatisch overgemaakt op uw
Sodexo-rekening;
• Bij elke nieuwe storting van elektronische
maaltijdcheques op uw Sodexo-rekening wordt u via
e-mail geïnformeerd over het nieuw gestort bedrag,
de startdatum van de geldigheid van de cheques en het
saldo van uw rekening;
• U zal aan de hand van een e-mail verwittigd
worden i.v.m. de eerstvolgende bedragen die zullen
vervallen.(*)

(*)
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Een eerste e-mail 1 maand op voorhand en een
tweede e-mail 10 dagen op voorhand

!
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SODEXO4YOU

Sodexo4You blijft constant aan uw zijde om u te informeren
over de goede deals van het moment en over de beste trucjes
om uw koopkracht te laten toenemen. Vind al deze informatie
terug via ons platform, onze newsletters, onze mobiele app en
op sociale netwerken.

SCHRIJF U ONMIDDELLIJK IN OP:
www.sodexo4you.be

Mobiele applicatie

Coupons

Website

Sociale netwerken
Newsletters
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4. MIJN ELEKTRONISCHE CHEQUES
GEBRUIKEN MET MIJN SODEXO CARD®
•

U zult uw Sodexo Card® kunnen gebruiken via de
betaalterminals aan de kassa’s van alle verkooppunten
die de elektronische cheques van Sodexo op de Sodexo
Card® aanvaarden. Ze zullen gemakkelijk te identificeren
zijn dankzij de Sodexo Card® sticker aan de ingang van de
winkel/het restaurant en/of op de betaalterminal;

DOWNLOAD
THE APP!

sodexo4you.be
sodexobenefits.be

Sticker verkooppunt/terminal

DOWNLOAD
THE APP!

sodexo4you.be
sodexobenefits.be

Sticker verkooppunt

•

De Lunch Pass® zijn uitsluitend te besteden voor maaltijden of voedingsmiddelen;

•

Uw bestedingen met e-Eco Pass ® blijven uitsluitend
bestemd voor de aankoop van ecologische producten
en diensten (cf. Lijst van toegestane producten en diensten
op www.sodexo4you.be);

•

Geldigheid: de elektronische cheques zijn bruikbaar vanaf
het begin van de geldigheidsduur (zoals meegedeeld in de
e-mail notificatie over de storting) en voor de periode die bepaald
wordt door de wet (12 maanden voor de Lunch Pass® en de
e-Cadeau Pass® en 24 maanden voor de e-Eco Pass®);

•

Gescheiden rekeningen: Uw Sodexo Card® ondersteunt
één rekening per type extralegaal voordeel (1 Lunch Pass®
rekening en/of 1 e-Eco Pass® rekening en/of 1 e-Cadeau
Pass® rekening). Bij elke transactie zal u dus moeten
aangeven met welk type extralegaal voordeel u wenst te
betalen (Lunch Pass®, e-Eco Pass® of e-Cadeau Pass®).
De transacties en inlichtingen op het kassaticket (saldo,
geldigheidsduur, historiek van de transacties, enz.) zullen
dus uitsluitend van toepassing zijn voor de cheques waarmee
u de transactie heeft uitgevoerd;

•

Om te betalen met uw Sodexo Card® dient u enkel aan
te kondigen dat u met uw Sodexo Card® wenst te betalen
en specifieert u met welke type extralegaal voordeel u
wenst te betalen. U gebruikt uw kaart zoals een traditionele
bankkaart;

9

PRAKTISCHE GIDS VAN DE SODEXO CARD®

•

Bij elke transactie zullen de oudste cheques op de
rekening eerst afgehouden worden (First In First
Out systeem);

•

Het bedrag van de transactie zal van het beschikbare saldo op de rekening afgehouden worden

•

Na elke transactie, en voor zover de handelaar deze
informatie in zijn kassa-systeem heeft kunnen integreren,
krijgt u een ticket waarop het totaal van uw transactie
staat, het saldo van uw Sodexo-rekening, het bedrag en
de geldigheidsdatum van de cheques die eerst zullen vervallen (deze inlichtingen zijn van toepassing voor
het extralegaal voordeel waarmee u de transactie heeft
uitgevoerd).

MAAK GEBRUIK VAN DE ZOEKMACHINE OP
WWW.SODEXO4YOU.BE OF VIA DE MOBIELE
APPLICATIE SODEXO4YOU OM UW DICHTSTBIJZIJNDE VERKOOPPUNT TE VINDEN
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5. WAT TE DOEN IN GEVAL VAN:
Verlies of diefstal?
Uw Sodexo Card® werd gestolen of is verloren?
Bel onmiddellijk de Card Stop dienst via 070 344 344
(24/7).
• Card Stop zal meteen contact opnemen met Sodexo
om uw kaart te laten blokkeren.
• Eens uw Sodexo Card® geblokkeerd is, zullen geen
enkele elektronische transacties meer mogelijk zijn.
• Zodra Sodexo verwittigd wordt zullen een nieuwe
kaart en nieuwe PIN/PUK-codes te uwer beschikking
gesteld worden. De einddatum van uw elektronische
cheques die nog geldig zijn op het moment van de
blokkering van uw kaart, zal bijgevolg verlengd
worden.

Andere vragen?
• Wijziging van de toegekende «standaard» PIN-code?
• PIN/PUK-codes vergeten?
• Desactivering van uw PIN-code (of reactivering van
uw PIN-code)?
• Geheime code fout ingetikt?
• Sodexo Card® werkt niet meer?
• Van werkgever veranderen?
• Enz.

U wenst meer te weten? U wenst ons te contacteren?
Raadpleeg onze FAQ op www.sodexo4you.be
Contacteer onze Consumentendienst:

!

• Telefoon: 02/547.55.02
• Mail : info-sodexocard.be@sodexo.com
De gegevens van deze publicatie zijn puur indicatief en onderhevig aan aanpassingen. Ze engageren Sodexo Pass Belgium NV tot niets. Deze brochure is
bestemd voor kaarthouders en als gids voor gebruik van uw kaart.
Enkel de “Algemene voorwaarden” hebben dwingende macht.
V.U. – Sodexo Pass Belgium, Boulevard de la Plaine 15, 1050 Brussel.
Versie: 08/2018

11

