GUIA PRÀCTICA PER A COMPLIMENTAR EL CONTRACTE
(Els camps marcats amb asterisc en el formulari, són obligatoris)



Nº de Comerç Presentador (no complimentar)



Nº d’Agrupació (a complimentar per la seva organització empresarial)



Contracte d’ús targetes Solred (trii la que millor s’adapti a les seves necessitats)
o
o
o

Solred CLÀSICA Targeta per viatjar per Espanya, Portugal i Andorra
Solred DKV SELECTION CARD  Targeta vàlida per viatjar per Europa
Solred GASOIL B i C  Gasoil Agrícola i Calefacció (en aquest cas haurà d’enganxar la etiqueta
identificativa en el lloc reservat per a això o adjuntar una còpia.



Dades de l’Empresa Adherida (complimentar obligatòriament)



Dades de Correspondència (complimentar únicament si és diferent a les dades de l’Empresa Adherida)



Enviament de targetes i/o dispositius (complimentar únicament si és diferent a les dades de l’Empresa
Adherida o de Correspondència)



Limitacions aplicables a totes les targetes del contracte (les limitacions únicament són vàlides en comerços
amb connexió al centre autoritzador SOLRED). Les limitacions són opcionals:

o

A  Tipus de carburants
 0 – Tot tipus de carburants
 1 – Diesel
 2 – Benzines
 5 – Autogas

o

B  Import màxim per operació
 0 – Sense límit
 1 – 450€
 2 – 300€
 3 – 150€
 4 – 60€
 5 – 1.000€
 6 – 1.500€
 7 – 100€



o

C  Màxim operacions per dia
 0 – Sense límit
 1 – 3 operacions al dia
 2 – 1 operació al dia
 3 – 5 operacions al dia

o

D  Import màxim diari per targeta (si no es marca cap, per defecte les targetes Solred CLÀSICA i
Solred DKV SELECTION CARD tindran un límit de 2.000€/dia/targeta.
 0 – Sense restricció
 1 – 1.000€
 2 – 500€
 3 – 250€
 4 – 100€
 5 – 1.500€
 6 – 2.000€
 7 – 80€
 8 – 150€

o

E  Restricció de dates
 0 – Sense restriccions
 1 – Cap de setmana i festes nacionals d’Espanya
 2 – Caps de setmana
 3 – Festes nacionals d’Espanya

o

F  Compres en botiga (per defecte no estan habilitades les compres de botiga en les estacions de
servei. Per habilitar aquesta opció en les targetes Solred CLÀSICA i Solred DKV SELECTION CARD
marqui la casella)

o

G  Import màxim mensual per targeta (Si no es maraca cap restricció, per defecte les targetes
Solred CLÀSICA i Solred DKV SELECTION CARD tindran un límit de 8.000€/mes/targeta.

o

I  Import màxim mensual per contracte (en aquest apartat podrà indicar l’import màxim que
desitgi consumir amb el total de les targetes al mes)

o

J  PIN (únicament marcar en el cas de sol.licitar la targeta Solred CLÀSICA. Si tria aquesta opció,
totes les targetes del contracte tindran PIN. Per defecte, l’ús del PIN és obligatori en les targetes
Solred DKV SELECTION CARD.

Dades de les targetes i sol.licitud de ViaT
o
o

És obligatori complimentar el camp MATRICULES amb, almenys, una matrícula.
Marqui la casella HViaT si desitja rebre un dispositiu per al pagament en autopistes i
aparcaments concertats a Espanya.

o
o

ViaT sense cost per els associats a Foment o a les seves organitzacions sectorials o territorials i per
els seus empleats.
Per sol·licitar restriccions diferents a les marcades en els apartats anteriors, pot especificar-les en
aquest apartat. Les limitacions no són aplicables als dispositius ViaT.



Consum mensual estimat amb el total de les targetes (dada necessària per al càlcul de la garantia)



Alta en Solred DIRECTO i FACTURACIÓ ELECTRÒNICA (Tindrà accés a la informació detallada dels seus
moviments i consums a través d’internet de forma gratuïta, així com la possibilitat de comptar amb
Facturació Electrònica. Per a sol·licitar el servei és imprescindible marcar les caselles corresponents i
informar d’una adreça de correu electrònic.

Enviï el formulari complimentat i signat a AEBALL/UPMBALL perquè
procedeixi a la tramitació. Enviar dues còpies originals.

Recordi acompanyar al Contracte original, l’ordre de Domiciliació de Deute
Directe SEPA-B2B (ordre de domiciliació). Signar per triplicat (exemplars pel
Client, Solred i Entitat Financera). Enviar un original a Foment del Treball

En el cas d’haver tramitat la garantia pel seu compte, a través de la seva
entitat financera, adjunti el document original de la garantia (aval bancari)



El termini de vigència de les targetes SOLRED emeses a l'empara del present acord serà de dos anys, essent
la seva renovació automàtica i gratuïta per un període de igual durada sempre que les targetes no es trobin
bloquejades o inactives en un període superior a 6 mesos.



La garantia necessària per a l'obtenció de les Targetes SOLRED, es pot aconseguir directament amb SOLRED,
la qual realitzarà (sense cost) un estudi de riscos i adjudicarà un límit. L'esmentat límit pot variar en
qualsevol moment en el que les condicions del contractant canviïn i revesteixin riscos financers sota el
criteri de l'empresa asseguradora i, fins i tot, poden arribar a la cancel·lació.



En el cas que la sol·licitud de garantia sigui rebutjada per l'Empresa d'Assegurances de Crèdit de SOLRED, la
gestió de l'aval bancari serà obligatòria, pel que recomanem demanar aquesta garantia, sense cap cost, a les
entitats financeres indicades en el següent enllaç.



L'import de l'aval ha de ser pel doble del consum mensual estimat i l'import mínim exigit és de 600€
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