BRILLEPOLITIK
Formål:
Denne brillepolitik beskriver den firmaaftale der er indgået mellem Persolit og Synoptik vedrørende køb af
sikkerhedsbriller med styrke og skærmbriller samt erstatning ved skade på egne briller.
Brillepolitikken erstatter tidligere brillepolitik dateret den 24. oktober 2016.

Beskrivelse:
Synoptik - sikkerhedsbriller med styrke:
Medarbejdere med en anciennitet over 6 måneder, kan ifølge aftale med nærmeste leder bestille
sikkerhedsbriller med styrke hos Synoptik. Sikkerhedsbriller fra Synoptik er i henhold til EN166.
Medarbejderen skal udfylde og medbringe Synoptiks rekvisition på sikkerhedsbriller samt én rekvisition fra
IT-systemet Maconomy. Begge rekvisitioner skal underskrives af nærmeste leder.
Synoptiks rekvisition på sikkerhedsbriller er tilgængelig på Intranettet under blanketter eller via dette link.
Hos Synoptik er aftalt ”sortiment 1” indeholdende:
• Stel - UVEX
• Enkeltstyrke- og flerstyrkeglas (glidende overgang) - Polycarbonat (hærdet glas).
• Antirefleks
Bemærk: For at sikkerhedsbrillen kan overholde EN166 er der +max/-max for styrke i glassene.
Ifølge det aftalte sortiment hos Synoptik er max. pris 3.176 kr. for en sikkerhedsbrille med styrke.
Synoptik – skærmbriller:
Medarbejdere med en anciennitet over 6 måneder, kan ifølge aftale med nærmeste leder bestille
skærmbriller hos Synoptik.
Ifølge arbejdsmiljøloven har medarbejdere der arbejder ved skærmterminaler mere end 2 timer om dagen
krav på skærmbriller betalt af arbejdsgiver.
Medarbejderen skal udfylde og medbringe Synoptiks rekvisition på skærmbriller samt én rekvisition fra ITsystemet Maconomy. Begge rekvisitioner skal underskrives af nærmeste leder.
Synoptiks rekvisition på skærmbriller er tilgængelig på Intranettet under blanketter eller via dette link.
Ifølge det aftalte sortiment hos Synoptik er max. pris 2.625 kr. for en skærmbrille
Synoptik – privatkøb:
I firmaaftalen med Synoptik er der ligeledes en aftale om rabat ved privatkøb af briller og solbriller
gældende for medarbejderen dennes husstand.
Ønsker I at gøre brug af dette så følg linket Medarbejderfordele hos Synoptik som er gældende til
31.12.2022.
Erstatning ved skade på egne briller:
Hvis egen brille skades i forbindelse med arbejdets udførelse, vil man hos nærmeste leder få udleveret en
rekvisition til Synoptik, hvor der kan købes nye egne briller med et samlet tilskud på:
Briller med enkeltstyrke:
900 kr.
Briller med flerstyrke:
1.650 kr.
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