
                      
 SALARIUM

BENEFICIUL CARE CONTEAZĂ



Avansul Salarial
Simplificat 

Prima platformă de plată
instantă a avansului salarial și
educație financiară din
România. 
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Beneficiul Salarium constă în
flexibilizarea și simplificarea
acordării salariului în avans.

Îmbunătățim retenția de
personal, performanța
angajaților și ajutăm la
construcția brandului de
angajator. 

Salarium simplifică
procesul de acordare a
avansurilor salariale și
degrevează echipa de
salarizare de efortul
suplimentar.

Salarium acoperă costul
avansurilor până la ziua
de salariu pentru a nu
impacta rulajul financiar
al companiei.

De ce Salarium? 



Principalele cauze ale stresului în rândul angajaților -PwC 2020

Provocările
financiare 

54%

2021 -Nevoile angajaților s-au schimbat, la fel se schimbă și ecosistemul beneficiilor  

Locul de muncă

18% 

Relațiile

12% 

Sănătatea

11% Altele

5% 



Flexibilitatea financiară înseamnă  stres
redus și un plus de motivație la locul de
muncă. Angajații își doresc și au nevoie
de o astfel de soluție.

Satisfacție sporită a angajatului  în
relație cu compania

Beneficiile pentru companie

 " Să ai grijă de cei care au grijă de tine." 

Salarium oferă gratuit componentă de
educație financiară, menită să
îmbunătățească cunoștințele de
gestionare a veniturilor și permite
angajatorului să aibă grijă de
securitatea angajatului.

Educație financiară gratuită

Sprijinul real acordat angajaților este
modalitatea ideală de a construi un
brand puternic de angajator. Astfel,
impactul pozitiv nu va fi doar în relație
cu angajații de astăzi, dar va crește
atractivitatea companiei și în rândul
viitorilor angajați. 

Îmbunătățirea identității de bun
angajator

Oferind confort financiar angajaților,
veți încuraja loialitatea lor față de
companie. Iar plusul de atenție și grijă
pentru nevoile lor va fi răsplătit cu
implicare mai mare si pe termen lung. 

Fluctuație redusă de personal



Cum acordăm beneficiul Salarium?
Pe locuri! Fiți gata! START!

A
Beneficiul

Primul
Pas

Agrearea și semnarea
contractului  de mandat prin

care Salarium plătește
avansurile angajaților în numele

companiei, sumele fiind
acoperite de către Salarium.

În ziua de salariu, angajații vor
primi diferența dintre valoarea
totală a salariului net și avansul

încasat, iar Salarium va primi
contravaloarea avansurilor

acordate.

B

Pasul
Doi

C

Pasul
Trei 

Salarium integrează cu soluția
de Payroll sau colaborează cu

departamentul intern de
salarizare, fără a afecta      
 Cash-Flow-ul companiei. 

 Aplicarea  Rezultatul



Beneficiul concret al angajatului este că
își poate accesa  banii oricând dorește,
are nevoie sau se confruntă cu o situație
neprevăzută. Astfel, el va putea accesa, 
 ca avans salarial, banii pentru zilele deja
lucrate, fără a aștepta până la ziua de
salariu. 

Cu Salarium,
jumătatea goală a 
 paharului se poate
umple oricând



Salarium la nevoie se cunoaște

7 Pași simpli spre
implementare:

1.Compania anunță  noul beneficiu
Salarium 
2.Angajatul descarcă aplicația Salarium
din AppStore sau Google Play 
3.Își crează cont 
4.Va vedea în aplicație avansul disponibil 
5. Alege și transferă suma dorită 
6.Primește suma instant pe card
7.În ziua de plată primește restul salariului
( salariul net- avansurile primite în lună)



Simplu, sigur și rapid, noul avans
salarial 

Compania alege mixul de
beneficii care se potrivește
angajaților săi. Dar atunci
cănd alegi  să acorzi
avansuri salariale, Salarium
este partenerul tău de
încredere. 

Astfel, vei deține în
permanență controlul
salariilor  și vei simplifica
efortul  depus pentru un
plus de eficiență și  timp. 

Simplu 

Salarium ușurează procesul de
acordare a avansului salarial. 
 Implementarea devine simplă, fără
implicarea resurselor companiei. 

Sigur 

Fără risc financiar pentru angajator,
fără comisioane și dobânzi pentru
angajat. Modul de lucru este în
conformitate cu GDPR, iar modelul de
business este aprobat de BNR. 

Rapid

Timpii de lucru se scurtează
semnificativ cu ajutorul Salarium. 
Iar prin intermediul aplicației,
angajatul își poate primi banii instant
pe card. 



Angajații pot solicita pâna la 50% din
totalul salariului net și doar banii pentru
zilele deja lucrate. Cu fiecare zi
încheiată, angajatul va avea disponibilă
jumatate din suma aferentă acelei zile
de muncă. 

Câți bani pot lua angajații în avans?

FAQs: Întrebări Frecvente

Angajatii pot solicita mai multe avansuri  
in timpul unei luni, dar nu mai mult de
50% din salariu net și vor accesa doar
sumele pentru zilele deja lucrate. 

Câte avansuri pot fi solicitate într-o
lună?

Parteneriatul având scopul de testare și
îmbunătătire a serviciului Salarium nu va
implica niciun cost din partea
companiei, în afara sumelor care
reprezintă avansurile salariale acordate. 

Cât costă beneficul Salarium?

Avansul salarial este actualizat în urma
colaborării dintre echipa de salarizare a
companiei și echipa Salarium. 

Cum devine avansul salarial
disponibil în aplicație?

Implementarea beneficiului este simplă și asistată de către echipa
Salarium la fiecare pas.

1. Vom organiza un webinar explicativ pentru întreaga echipă .

2. De asemenea. vom pregăti materiale de promovare a beneficiului în
răndul angajaților. 

3. Echipa Salarium, împreună cu echipa de salarizare au întocmit fluxul
necesar acordării avansurilor salariale. 

4. În ziua de salariu, angajatul va primi salariul net minus totalul
avansurilor plătite în lună.

Cum se va desfășura implementarea proiectului ?



Alina Ștefan  

0744 530 334 

alina@salarium.ro 
Mulțumim! 


