
Automatizovaná 
výplata zálohy 
na mzdu, 
když ji zaměstnanec skutečně potřebuje
Finanční stres motivuje zaměstnance najít si zaměstnavatele, 
který nejlépe podpoří jejich finanční zdraví.

Ve spolupráci s

palmapp.com



Jak služba PalmApp funguje

Nejde 
o půjčku! 

Služba PalmApp je automatizovaný systém pro výplatu záloh na mzdu za již 
odpracovanou dobu. Podle nastavení firmy dovolujeme vybrat až 70% aktuálního 

nároku na odpracovanou mzdu.

Ve světě je služba známá jako Earned Wage Access (EWA).

Doplňkové 
služby

V Evropě ročně vymění zaměstnavatele 
téměř 20% pracovníků. Služba PalmApp 
pomáhá omezit fluktuaci a nížit náklady 
na získávání a zaškolení nových lidí.

Výplata zálohy na mzdu za již 
odpracovanou dobu podle aktualní 
potřeby zaměstnance snížuje procento 
zaměstnanců o hledajících jinou práci 
o 57,9% jak uvádí PWC se svém reportu 
“2022 PwC employee financial wellness 
survey”

Zaměstnanec ve finanční tísni 
zadá požadavek přes mobilní 

aplikaci o výplatu zálohy.

Inkaso po dávkách.
Měsíční závěrka připravená 

pro váš účetní systém.

Rychlé vyplacení zálohy 
pouze na účet, kam 

zaměstnanci chodí výplata

POŽADAVEK 
ZAMĚSTNANCE

PALMAPP 
VYPLATÍ ZÁLOHU

INKASO 
VYPLACENÝCH ZÁLOH 
OD ZAMĚSTNAVATELE

Zaměstnavatel může poslat všem uživatelům 
zprávu – například pozvánku na mimořádnou směnu, 
informace o zaměstnaneckých výhodách atp.

PalmApp pečuje o finanční gramotnost uživatelů 
sérií osvětových informací.

Příležitost pro úsporu speciálními programy PalmApp.

Výplata zálohy je výhradně za již odpracovanou 
a vykázanou dobu. 

Aktuální data o docházce se bezpečně čtou z docházkového 
nebo mzdového systému firmy.



CO PŘINÁŠÍ PALMAPP FIRMÁM

Spokojený zaměstnanec 
neodchází a je efektivnější

Se službou 
PalmApp:

Dáte svým lidem možnost pokrýt nečekané výdaje jako je 
třeba vyšší záloha za energie, vyšší náklady na potraviny nebo 
školní pomůcky.

Můžete online sledovat, kdo si vybírá zálohu a v jaké výši – lze 
tak včas indikovat případné finanční potíže zaměstnance 
a včas je s ním řešit. Až přijde oznámení o exekuci, je pozdě.

Řešení PalmApp běží automaticky a online čte data z vašich 
systémů. Průběžně probíhá též kontrola.

Snížíte pravděpodobnost, že vám někdo odejde ke konkurenci 
jen kvůli penězům.

Získáte výhodu při získávání nových pracovníků.

V Evropě je průměrná fluktuace zaměstnanců kolem 20%. 
Získat a zaškolit nového zaměstnance stojí (podle sektoru) 
evropskou firmu průměrně 50 000 korun. (zdroj: Eurostat)20%
pracovníků ve finanční tísni hledá jiného zaměstnavatele, 
který by se zajímal o jejich finanční zdraví (zdroj: Even)72%
lidí se stává, že na konci měsíce nevyjdou s výplatou a musí 
výdaj odložit, použít rezervu nebo si půjčí (zdroj: DataStories). 
Půjčí si 38% lidí.

58%
Když své zaměstnance osvobodíte od tradičního cyklu čekání na výplatu, umožníte 
těm zranitelným získat část peněz za již odpracovanou dobu dříve a dáte jim tím 
tolik očekávanou finanční jistotu.
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PLATEBNÍ KARTA K VÝPLATĚ

Nevybírejte si zálohu, 
rovnou plaťte

S platební kartou 
PalmApp
v mobilu mají 
vaši zaměstnanci 
přístup 
k financím 
vždy při ruce.

KDYKOLI mají přístup ke zdroji jejich vlastních 
financí – jsou to přece jejich peníze.

ZPÁTKY vrátíme procento ze zaplacené 
částky U KAŽDÉ PLATBY.

Možnost VÝHODNÝCH NÁKUPŮ v některých 
prodejnách.

Místo výběru zálohy přes naši mobilní aplikaci, s kartou 
vaši lidé ROVNOU ZAPLATÍ své nutné výdaje za potraviny, 
dopravu či jiné. Sami pak automaticky zpracujeme 
a vyřídíme jejich žádost o zálohu na mzdu.

PŘIPRAVUJEME
KE SPUŠTĚNÍ 
BĚHEM ROKU 

2023.

Nečekejte, až to přijde.
Požádejte o demo zdarma nebo získejte další nezávazné informace:

739 99 44 99
obchod@palmapp.com

palmapp.com


