


Ordainsari Malguaren programa bat da, bazkide/langilearen 
ordainsariaren birbanaketan datzana, produktu jakin 
batzuen zerga onurak aprobetxatuz hobeto kobratzeko, 
produktu horiek enpresaren bidez kontratatzen badira.

Produktu bakoitzak izango duen zerga-eragina errenta
aitorpena egiten den lekuaren arabera ezberdina izan
daiteke (Foru Lurraldea, Estatuko Ogasuna) eta ondorioz,
hobekuntza     posiblearen      analisia       beti      indibiduala     izango     da. 

ZER DA ULMAPLUS?



Ekipo Informatikoak 

Jatorduetarako Txartelak

Istripu Aseguruak

Mediku Asegurua 

Formazioa 

Haurtzaindegia

Produktu hauetako
baten kontsumitzailea
bazara edo izateko
asmoa baldin badaukazu, 



ZEIN DA KOSTUA?

ZER KONTRATATU DAITEKE?
Lehenengo aldi honetan, produktu hauek kontratatu 
ahal izango dira: 

|Mediku-Asegurua (Lagun Aroko Onuradun Bereziak bazkideentzat eta 

inoren konturako langileentzat, aldi baterakoak ez direnentzat, mediku-aseguru 

poliza).

|Ekipo Informatikoen erosketa 
|Formazioa
|Haurtzaindegi zerbitzua

ULMAn dagoeneko indarrean dauden jatorduetarako 
txartelen eta istripu aseguruen tratamenduak ere hobetu 
daitezke,  produktu hauen kontsumitzailea den bazkide/
langileak hala nahi badu.

Programak –Mercer-ek babestua– urteko administrazio 
kostua dauka, ULMA Taldeak estaliko duena. 
Interesa duen bazkide/langileak bere gain hartu behar 
du administrazio indibidualeko ataleko koordainketa, 
urtean 30€-koa  (produktuetan interesa ez dutenengan 
kosturik gabe). 



NOLA EGINGO DUT EROSKETA?
Maiatzaren 24tik aurrera https://flexes.mercer.com/
loginulma.aspx gunean sartuz, zure NAN-arekin eta egun 
batzuk lehenago emango zaizun pasahitzarekin, produk-
tu bakoitza sakon ezagutu, zure ordainsari garbian izango 
duen eragina simulatu eta gehien interesatzen zaizkizun 
produktuak aukeratu ahal izango dituzu.

NOLA EGIN DEZAKET?
Produktuak kontratatu ahal izateko sistema maiatzaren 
24an irekiko da ekainaren 10era arte, biak barne. 
ULMAPLUS programaren hasiera-data uztailaren 1a 
izango da.

ULMA Taldeko edozein bazkide edo langilek (aldi bate-
rakoa ez denak) kontratatu ditzake ULMAPLUSen auke-
ratutako produktuak. 
Eta borondatezkoa denez, zuk aukeratuko duzu produktua 
eta zuk erabakiko duzu kontratatzea interesatzen zaizun 
ala ez. 

NORK KONTRATATU DEZAKE?



NORA JO DEZAKET INFORMAZIO 
BILA?

Informazio gehiago nahi izanez gero, hemen aurkituko 
duzu: www.plus.ulma.com.

Gainera, behin irekieraren berri emanda, laguntzarako 
bitarteko ezberdinak egongo dira, bai ULMA Taldean, 

bai Mercer-en, behar den bezala jakinaraziko direnak. 

Erreferentzia moduan:  

902 107 562

ulma.plus@mercer.com

https://flexes.mercer.com/loginulma.aspx 

Arretarako eta zalantzak argitzeko telefonoa:

Emaila:

Web simulatzailea:


