CSL Plasma donor juttatási csomag kalkuláció

1. Éves juttatási lehetőség
 Egy évben maximum 45 alkalommal adhatsz plazmát. Ez 45-ször 4 630 Ft-ot jelent.
 Minden - az adott donációdtól független - felmérésünkben való részvételedért 4 000 Ft-os,
minden ötödik felmérésben való részvételedért pedig 10 000 Ft-os vásárlási utalványt kapsz
tőlünk, amennyiben hiánytalanul kitöltve behozod központunkba elégedettségi vagy
igényfelmérési kutatásainkhoz kapcsolódó nyomtatványainkat.
 Minden új regisztrációért 10 000 Ft egyszeri regisztrációs jutalmat adunk vásárlási utalvány
formájában.
Ha mindezt összegezzük, akkor egy évben akár 452 350 Ft értékű juttatással kalkulálhatsz.

2. Az alkalomhoz kapcsolódó juttatási lehetőség
A CSL-nél minden plazmaadást követően – ha részt veszel felméréseinkben is – akár 8 630 Ft-os
juttatással kalkulálhatsz, minden ötödik alkalmat követően pedig akár 14 630 Ft-os juttatással.
A pontos matek a következő:
A CSL-nél minden donációt követően 4 630 Ft költségtérítés jár, ha pedig részt veszel - az adott
donációdtól független - elégedettségi vagy igényfelmérési kutatásainkban is, akkor felmérésenként
plusz 4 000 Ft-os vásárlási utalvánnyal háláljuk meg értékes visszajelzéseidet, minden ötödik
alkalommal kitöltött kérdőív után pedig 10 000 Ft-os utalvánnyal.

3. Havi juttatási lehetőség
A plazmaadások között 2 plazmaadás mentes napnak kell eltelnie. Egy hónapban ezt a szabályt
figyelembe véve max. 9 alkalommal adhatsz plazmát (ez a gyakoriság akkor jöhet ki, ha 31 napos egy
hónap, és a hónap első napja hétfőre esik). A CSL-nél minden donációt követően 4 630 Ft
költségtérítés jár, ha pedig részt veszel - az adott donációdtól független - elégedettségi vagy
igényfelmérési kutatásainkban is, akkor felmérésenként plusz 4 000 Ft-os vásárlási utalvánnyal
háláljuk meg értékes visszajelzéseidet, minden ötödik alkalommal kitöltött kérdőív után pedig 10 000
Ft-os utalvánnyal.
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Jelen kalkulációk a hatályos és érvényben lévő juttatási szabályok figyelembe vételével lettek
kikalkulálva. A fenti összegek változhatnak, amennyiben a juttatások mértéke a jogszabályok, vagy a
CSL Plasma belső szabályzatainak megfelelően módosul.

