
често задавани въпроси

трансграничен специалист
за заплати в Европа 

Wagecorp Payroll Management Limited
Company Number 10399195

Floor 3, 8 Princes Parade, Liverpool, England, L3 1DL



трансграничен специалист
за заплати в Европа 

Какво е компания-майка?
Компания-майка като Wagecorp е компания, която наема изпълнители от агенции, които
работят по временни договори, обикновено чрез агенция за набиране на персонал в
Обединеното кралство или Ирландия ..
 
Това означава, че агенцията ще плаща Wagecorp и Wagecorp, ще приспада необходимите
данъчни и национални осигурителни вноски и ще ви изплати заплатата.
 
Има ли значение дали работя за повече от една агенция?
Няма значение с колко агенции сте регистрирани - Wagecorp ви позволява да работите в
редица различни агенции по организиран и безпроблемен начин
 
Начислявате ли такси за регистрация или изход?
Не, ние не начисляваме нито една от тези такси - плащате само когато използвате услугата.
Лесно е да се включите или да напуснете по всяко време, което ви дава голяма гъвкавост.
 
Защо агенциите за подбор на персонал използват Wagecorp?
Wagecorp помага на агенциите да минимизират режийните си разходи, риска за заетостта и
административната тежест при управлението на временните служители. Позволяваме на
агенциите да имат повече време да се съсредоточат върху основната си функция, която е да
открият и намерят място за служители в съответните роли.
 
Трябва ли да ви осигуря P45?
Да. След като напуснете предишната си работа, тогава те трябва да ви издадат P45, което след
това трябва да препратите към нас. Това ще предотврати облагането с данък по спешен код. Ако
сте отскоро в Обединеното кралство и работите за първи път, не е необходимо да предоставяте
P45.
 
Данните ми за контакт са променени. Как мога да ги актуализирам?
Обадете се на нашия многоезичен екип за обслужване на клиенти, за да разберете повече за
актуализирането на данните на вашата сметка или ни изпратете имейл на info@wagecorp.com и
един от нашите мениджъри за връзки ще ви се обади обратно.
 
КАКВИ СА ПРЕДИМСТВАТА ОТ ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ WAGECORP КАТО ВАШАТА
КОМПАНИЯ-МАЙКА?
Има много ползи от използването на Wagecorp, вместо да създавате собствено дружество с
ограничена отговорност.
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Вашият правен статут е “зает”. Като служител имате пълно право на държавни обезщетения
като законно заплащане за болнични, законно майчинство и държавна пенсия.
Wagecorp действа като ваш работодател и така може да осигури непрекъснат трудов стаж,
който може да помогне при заявленията за заем и ипотека.
Точно данъчно облагане
Wagecorp обработва плащанията ви на база PAYE (удържане при източника). Вашите вноски
за данъци и национално осигуряване се изчисляват и приспадат автоматично.
Wagecorp управлява цялата администрация
Като директор на дружество с ограничена отговорност ще трябва да се справите с цялата си
администрация по отношение на заплащането и да гарантирате, че се съобразявате с всички
свързани правила и разпоредби. Ще трябва да подавате сами данъчни декларации и да се
уверите, че данъчните ви вноски се плащат навреме. Присъединяването към Wagecorp ви
спестява неприятностите, когато станете служител на база PAYE.

 
Какво е изпълнител?
Изпълнителите са професионалисти, които работят като служители на компания-майка, а не като
постоянен служител на предприятие.
 
Работници от агенции
Всяко лице, което приема договорна работа от агенция за набиране на персонал, може да
използва Wagecorp, за да се справи с администрацията си за заплати.
 
Wagecorp изпълнява функцията за обработка на заплащане на база PAYE за служителите си.
Wagecorp също позволява на изпълнителя да има правен статут на служител.
 
Имам ли нужда от собствена застраховка?
Краткият отговор е не!   Всички служители на Wagecorp автоматично се покриват от нашите
основни бизнес застраховки.
 
Гражданска отговорност (5 милиона лири)
Застраховката за гражданска отговорност покрива риска от злополуки или инциденти, които
засягат трети страни, в резултат на което те предявяват иск.
 
Примерите включват щети на имущество, травми на трети лица и съдебни разноски. Дори много
незначителни инциденти могат да доведат до големи искове от трети страни, достатъчно, за да
съсипят бизнеса ви, затова си струва внимателно да разгледате този тип политика. Освен това
повечето клиенти ще настояват да имате покритие за гражданска отговорност, преди да
започнете работа, в този случай това всъщност е задължително.

Какво е компания-майка?
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Професионална отговорност (5 милиона лири)
По същество застраховката за професионална отговорност (ПО) е покритие срещу евентуални
претенции за небрежност. Ако допуснете грешка при изпълнение на задълженията си или
причините по друг начин финансови загуби на клиенти, те могат да предявят иск срещу вас.
 
ПО покрива всички щети, които трябва да заплатите в резултат на такъв иск, както и вашите
съдебни разходи. Освен небрежност, имайте предвид, че този вид застраховка покрива загуба на
данни или документи, нарушения на интелектуалната собственост и случаи на клевета.
Когато поемате работа или проект, често има договорно задължение за определено ниво на
покритие на професионална отговорност.
 
Отговорност на работодателя (10 милиона лири)
Застраховката за отговорност на работодателя осигурява покритие на отговорност за всякакви
наранявания или болести в резултат на работата ви с нас. Това е законово изискване за всеки
бизнес, който има служители. Често договорите използват стандартни формулировки, които
правят този вид застрахователно покритие задължително.
 
Всичко на място
Винаги предоставяме копия от застраховките си на агенции и клиенти, преди да започнем да
работим с тях, така че всичко ще е на мястото си, преди да започнете работа.
 
Как и кога да получа заплащане?
Вашата агенция или краен клиент обикновено задават честотата на фактуриране, като искат
Wagecorp да издава фактури, за седмични или месечни периоди. След това ще бъде ваша
отговорност да предоставяте на Wagecorp седмични или месечни справки за изработено време.
След като изпратите своята справка, ние ще се погрижим фактурата да бъде проверена и
издадена директно на вашата агенция или крайния клиент. Тук, в Wagecorp, ние гарантираме, че
всички фактури се обработват по ефективен начин.
 
Плащания на същия ден като стандарт, без допълнителна такса.
 
Ние плащаме чрез FasterPayment като стандарт, така че средствата обикновено ще са налични
по сметката ви до 17:00 същата вечер, като вашият платежен фиш ще бъде издаден в този момент,
за да потвърдите нетното плащане, което ще пристигне във вашата банкова сметка.

Какво е компания-майка?
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Как да открия сметка в Wagecorp?
Трябва да сте служител на Wagecorp Payroll Management Limited. За да откриете сметка или да
кандидатствате за Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard®, свържете се с един от нашите
мениджъри на отношения. След това един от нашите мениджъри на отношения ще ви обясни
нашите критерии.
 
Колко бързо мога да получа моята карта Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard?
Поръчките за карти отнемат от 7 до 10 работни дни, за да ги получите по пощата.
 
Какво да правя, когато за първи път получа картата си?
Пълните инструкции се съдържат в писмото, което изпращаме до вас, заедно с картата.
Съобщенията трябва да идват от мобилния номер, който сте се регистрирали. Препоръчваме ви
да изтриете съобщението, след като знаете ПИН кода. Вашият ПИН е достъпен по всяко време
онлайн и можете също да промените ПИН кода си на повечето банкомати.
 
Мога ли да отворя сметка за бизнеса си?
Да. Ние имаме програми както за лични, така за бизнес сметки. За повече информация относно
откриването на бизнес сметка се свържете с нас наinfo@wagecorp.com
 
ЗАРЕЖДАНЕ НА СМЕТКАТА
 
Как да заредя сметката си?
Можете да заредите сметката само със заплатата си, която се изплаща от Wagecorp Payroll
Management Limited.
 
Кой може да зарежда средства в моята сметка?
Wagecorp Payroll Management Limited.
 
Колко време отнема да се появи зареждането в сметката ми?
Веднага.
 
Каква е минималната сума, която мога да заредя в сметката си?
Няма минимална сума.
 
Каква е максималната сума, която мога да заредя в сметката си?
Няма ограничение за сумата, която можете да заредите във вашата сметка. Зареждането на
картите е ограничено до максимум 10 000 британски лири на ден до максимално салдо от 100 000
британски лири или еквивалент във валута. Дневният лимит за личните карти е 5000 британски
лири на ден.

Често задавани въпроси - карта и акаунт
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ЧУЖДЕСТРАННА ВАЛУТА
 
Как да купя валута?
Обадете ни се и ние ще организираме покупката на валута за вас.
 
Може ли курсът да се промени след като щракна, да потвърдя закупуването на валута?
Ние ви продаваме валута по същия курс, по който я купуваме. Тъй като валутните курсове се
движат постоянно, първо трябва да закупим валутата, преди да можем да потвърдим постигнатия
точен курс. Разликата между показания курс и реално достигнатия курс обикновено е много
малка и може да бъде по-висок или по-нисък от показания начален курс.
 
За колко време закупената валута пристига в сметката ми?
Когато купувате валутата си, моля, опитайте се да планирате предварително, за да постигнете
най-добрите курсове и бъдете наясно, че може да отнеме до следващия работен ден на банките,
за да пристигнат физическите средства. Винаги ще получавате известие по имейл, когато вашите
средства са депозирани и можете да проследявате предстоящите транзакции, като изберете
Предстоящи транзакции на началната страница.
 
Какво се случва, ако закупя валута, но забравя да прехвърля средствата към моята карта
Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard?
Транзакцията ще бъде отхвърлена, ако във вашата карта няма достатъчно средства. Ако имате
достатъчно салдо в друга валута на вашата карта, ще се извърши автоматизирано превалутиране
за покриване на транзакцията. В този случай има такса за превалутиране. Вижте пълния списък с
такси.
 
Какво означава пазарен курс?
Банките, картовите компании и обменните бюра таксуват от 2% до над 9% от стойността на всяка
покупка на валута чрез коригиране на курса. Това е известно като спред. Ние ви продаваме
валута по същия курс, по който я купуваме, което се нарича пазарен курс. Ние предлагаме
валутни курсове в реално време, взети от глобалния валутен пазар на едро.
 
Мога ли да имам различни валути на картата си едновременно?
Да. Можете да държите до 15 различни валутни салда по всяко време. Когато харчите от картата
Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard, вашето салдо в тази валута автоматично ще бъде
дебитиран от салдото на вашата карта в тази валута.

Често задавани въпроси - карта и акаунт



трансграничен специалист
за заплати в Европа

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАРТАТА
 
Какви са таксите за използване на предплатена Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard?
Всички наши такси са прозрачни и можете да ги видите на нашия уебсайт.
 
За какво мога да използвам моята карта Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard?
Можете да използвате вашата Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard, за да извършвате покупки
онлайн, по телефона и на място в над 39,6 милиона места по целия свят и да теглите на над 2,1
милиона банкомата по целия свят, където се приема Mastercard. Локатор на ATM за Mastercard.
 
Мога ли да получа напомняне на моя ПИН код?
Получаването на ПИН код е лесно. Просто влезте в акаунта си наwww.wagecorp.com като
задържите курсора на мишката над името си и изберете Разкриване на ПИН.
 
Като алтернатива можете да ни изпратите текстово съобщение на +44 (0) 7860 024 357, с текст 
ПИН {Последните осем цифри от вашия 16-цифрен номер на картата}. Това е дългият номер на
лицевата страна на вашата карта. Съобщението трябва да бъде изпратено от мобилният номер, с
който Сте се регистрирали.
 
Например, ако номерът на вашата карта е 5302 6901 2345 6789. Съобщението, което трябва да ни
изпратите, трябва да гласи:
 
PIN 23456789
 
След като получим това съобщение, ще върнем SMS на телефона с вашия ПИН. Моля, пазете своя
ПИН код и не го разкривайте пред никого.
 
Мога ли да използвам моята карта Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard за гаранционни
депозити?
Не използвайте картата си за депозити, когато наемате кола или се настанявате в хотел. Трябва
да ги обезпечите с кредитна карта и да използвате вашата Wagecorp Centtrip Prepaid
Mastercard само за да уредите сметката. Когато се използва карта по този начин, това блокира
средствата за разрешената сума на тази карта. Тъй като вашата карта Wagecorp Centtrip Prepaid
Mastercard има предплатен баланс, блокът ще ви спре да харчите тази сума.
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Мога ли да използвам моята карта Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard за плащане на тол
такси?
Изискваме търговеца да потърси разрешение, преди да достави стоки или услуги. По принцип
пътищата и мостовете с тол такси в Европа не търсят това разрешение, така че трябва да
избягвате използването на Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard в повечето станции за пътни
такси.
 
Използване на банкомат Travelex / Moneycorp
Когато изтеглите пари от повечето банкомати на обменни бюра, доставчикът ще преобразува
парите ви, използвайки техния собствен валутен курс (дори ако решите да бъдете таксувани във
валутата, която изтегляте) и ще таксува вашата карта в британски лири. Това може да доведе до
автоматизирано превалутиране на вашата карта. Бихме препоръчали да изчакате, докато
намерите друг банкомат, за да изтеглите в местна валута.
 
Какво трябва да направя, ако картата ми бъде изгубена или открадната?
Ако вашата карта е изгубена или открадната, моля, влезте в акаунта си, отидете на Настройки и
изберете Блокиране/отблокиране на карта. Можете незабавно да блокирате и отблокирате
картата си при необходимост и не се допускат дебити или тегления. Ако сте сигурни, че картата е
загубена или открадната, обадете ни се на +44 (0) 20 7127 8130 и следвайте предоставените
инструкции.
 
Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard нормална дебитна карта ли е или кредитна карта?
Wagecorp Centtrip Prepaid Mastercard не са кредитни карти, карти за зареждане или дебитни
карти. Предплатената Mastercard на Wagecorp Centtrip са зареждащи се карти, издадени от
финансова институция за електронни пари. Всеки път, когато се използва картата, стойността на
покупката се приспада от средствата, налични на картата. За да харчите пари от вашата карта,
първо трябва да заредите средства в сметката си, след това можете да закупите валута и да
преместите закупената валута към картата си. Картата не предлага кредит. По същество трябва да
заредите средства на картата си, преди да можете да ги използвате.
 
Ще получа ли лихва по салдото на моята сметка или карта?
Няма да спечелите никакви лихви върху остатъка от средства, заредени във вашата сметка или
карта, или да натрупате лихва върху разходите си.
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ОНЛАЙН АКАУНТ
 
Как да вляза, ако не помня паролата си?
Отидете на страницата за вход и изберете Забравена парола Въведете своите данни за
сигурност. След това ще ви бъде изпратен имейл за потвърждаване и създаване на нова парола.
Ако не помните данните си за сигурност, моля, обадете ни се или изпратете имейл на
info@wagecorp.com
 
Ако не помня данните си за сигурност?
Ако не помните данните си за сигурност, моля, обадете ни се или изпратете
имейлinfo@wagecorp.com и нашият екип за обслужване на клиенти ще ви помогне.
 
Какво става, ако не разпозная транзакция от картата си?
Ако имате някакви запитвания, свързани с транзакции от вашата карта, моля, обадете ни се или
изпратете имейл наinfo@wagecorp.com до 07:00 до 17:00 GMT от понеделник до петък.
 
ПЛАЩАНИЯ
 
Към кого мога да изпращам плащания?
Можете да изпращате плащания в повечето валути и в повечето страни. За повече информация
относно конкретните ви изисквания, моля, обадете ни се или изпратете имейл
наinfo@wagecorp.com между 07:00 до 17:00 GMT от понеделник до петък.
 
Колко време отнемат плащанията?
Обикновено отнема до 1 работен ден на плащането да стигнете до банковата сметка на
получателите. Има някои разлики в зависимост от държавата и държавата, в която се изпращат
средства и от време на време могат да възникнат изключения. Всички международни плащания
включват маршрутизация през банките и времето за доставка зависи от това колко са ефективни
тези банки. За повече информация относно конкретните ви изисквания, моля, свържете се с нас
на action@wagecorp.com или ни се обадете на  +44(0)207 193 5831  между 07:00 до 17:00 GMT от
понеделник до петък.
 
Има ли такси за извършване на плащания?
Вижте списък с таксите на нашия уебсайт.
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МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ
 
Какви функции са налични в приложението?
 
Можете да блокирате и деблокирате картата си по всяко време с помощта на функцията за
безопасен режим. Някои допълнителни функции, налични в приложението, включват:
Преглед на транзакции на карта и незабавно споделяне на подробности по имейл,
 
Преглед и маркиране на транзакции в реално време, за да следите лесно разходите си.
 
Непрекъснато добавяме нови функции, затова ви препоръчваме да проверявате редовно, за да
сте сигурни, че разполагате с най-актуалната версия.
 
Какви устройства се
 
поддържат? Поддържани
 
устройства на Apple:
 
Поддържани устройства с 
 
минимална версия на iOS 9.0
iPhone 4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus.
iPod touch (пето поколение)
 
Поддържани устройства с Android:
Поддържаме устройства с Android, работещи
 
под операционната система 4.4.x. Как да
 
докладвам за проблем?
 
Ако имате проблеми или имате някакви предложения за подобрения, моля, уведомете ни чрез
имейл на action@wagecorp.com или ни се обадете.
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СИГУРНОСТ
 
Как да знам, че парите ми са на сигурно място?
Клиентските средства се съхраняват в отделни банкови сметки от първи ред в рамките на
Barclays Client Trust Accounts. Всички средства остават разделени и отделно от нашите
собствени средства по всяко време.

Wagecorp регулиран ли е?
Нашият фирмен номер е 11008852. Нашият доставчик на услуги; Centtrip Limited е упълномощен и
регулиран от Органа за финансово поведение като Институция за електронни пари (EMI). Нашият
референтен номер е 900717. wage|corp Centtrip Prepaid Mastercard® се издава от Prepaid
Financial Services Limited съгласно лиценз от Mastercard International Incorporated. Prepaid
Financial Services Limited също е регулирана като институция за електронни пари от Органа за
финансово поведение (регистрационен номер 900036); седалището им е Пети етаж, Langham
House, 302-308 Regent Street, Лондон W1B 3AT.
 
С каква защита разполагам, ако картата ми бъде изгубена или открадната?
Използвайки приложението или онлайн платформата, можете да получите достъп до сметката си,
за да премахнете всички средства, които са на картата. Също така можете да блокирате картата
си чрез приложението или онлайн платформата. След като това е направено, можете да се
свържете с бюрото за помощ на   wage|corp, което може да гарантира безопасността на парите
ви и да подготви карта за замяна.
 
Как защитавате данните ми?
В   wage|corp вашата сигурност и поверителност са много важни, така че нашият доставчик на
услуги полага големи грижи за запазване на личните ви данни и информация и спазване на
всички приложими законодателства като великобританските и европейските закони за защита
на данните и стандарти за сигурност, включително ISO 27001 ,
Те предоставят най-доброто възможно и сигурно онлайн изживяване за нашите клиенти. За да
гарантират вашата сигурност, те криптират всички данни и използват потребителски имена със
силни пароли, които прекъсват вашите сесии след период на неактивност. Те също така
защитават своите системи с най-новите защитни стени и непрекъснато наблюдават
технологията си, за да се защитават от потенциалните рискове от хакери и измамници.
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Как Wagecorp спазва разпоредбите за борба с изпирането на пари и борбата с
финансирането на тероризма?
Wagecorp Payroll Management Limited, WageCorp Limited (wagecorp) и Centtrip Limited
(Centtrip) се ангажират да се борят с изпирането на пари (ИП) и финансирането на тероризма
(ФТ) и възприема пропорционален подход, основан на риска от експозиция. По дефиниция това
означава, че от Centtrip се изисква да имат подходящи политики и процедури. Собственото
ръководство на Centrip за борба с изпирането на пари (БИП) и борбата с финансирането на
тероризма (БФТ) е одобрено от PFS и подкрепено от техните собствени политики и процедури. То
подлежи на одобрение от всички свързани партньори по обслужване и при необходимост от
клиенти.
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