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Ahhoz, hogy megkösse Edenred Gyerek 
Kártya szerződését, és a kártyát online 

aktiválni tudja, regisztrálnia kell a 
www.edenredkartya.hu oldalon vagy a 
Google Play-ből és az AppleStore-ból 

letölthető Edenred Kártya Pro 
mobilapplikációban. 


Regisztrációhoz Gyerek kártya esetén 
Önnek szüksége lesz:


A kártyabirtokos (18 év alatti gyerek) és 
az Ön érvényes e-mail címére

Edenred kártyája hátoldalán található 
10 számjegyű szériaszámra, fényképes 
okmányára és lakcímkártyájára,


kamerával rendelkező eszközre 
(okostelefon, tablet, webkamerás 
számítógép). 


E-mail cím ellenőrzése,

előzetes tájékoztatás

A regisztráció során megadott (a törvényes 
képviselő) e-mail címére küldjük el a részletes 
tájékoztatást a szerződéskötési folyamatról, az 
Általános Szerződési Feltételeket, valamint az 

e-mail cím megerősítéséhez szükséges 
ellenőrző kódot.



Ennek a kódnak a megadásával tudja tovább 
folytatni a szerződéskötést, kérjük, figyeljen rá, 

hogy pontosan adja meg.



A későbbiekben a törvényes képviselő e-mail 
címével és a generált jelszóval (GyerekXXXX, 
ahol a Gyerek szó után a kártyaszám utolsó 4 
számjegye szerepel) tud a gyermek belépni a 

felhasználói felületre, hogy ellenőrizze 
tranzakcióit, egyenlegét. 

Ügyfél-azonosítási folyamat


Jogszabályi előírások miatt a folyamat során 
ellenőriznünk kell először gyermeke, majd az 

Ön személyazonosságát. Emiatt nem kell 
befáradniuk hozzánk, a kártya aktiválását 
megelőzően online történik az azonosítás.



Ehhez szükség lesz a gyerek, valamint az Ön 
egyik fényképes okmányára, 

lakcímkártyájára és egy kamerával 
rendelkező eszközre (okostelefon, tablet, 
webkamerás számítógép). Kérjük, készítse 

elő ezeket a regisztráció megkezdése előtt.



Kérjük továbbá, hogy az adatokat az 
okmányokban szereplő adatoknak 

megfelelően adja meg.
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Amennyiben telefonos ügyfélszolgálatunk segítségét veszik 
igénybe a jövőben, ezt a törvényes képviselő tudja majd 

megtenni, e-mail címének és személyes adatainak 
megadásával. 

Ügyfél-azonosítás fotó alapján


Ebben a lépésben az alábbi képeket kell 
elkészítenie és feltöltenie:

Miután végzett a kártyabirtokos (gyermek) 
azonosítására szolgáló képek feltöltésével, 
ugyanezeket a képeket el kell készítenie és 
feltöltenie a saját okmányairól is. Utolsó lépésként 
a törvényes képviselő esetében szükség van még 
egy szelfi készítésére, melyen Ön és a fényképes 
okmánya fényképet tartalmazó oldala is látszanak. 
Erre a lépésre gyermeke esetében nincs szükség!

Fénykép készítése a gyermeke 
személyazonosságának igazolására 
szolgáló okmány fényképet tartalmazó 
oldaláról (pl. személyi igazolvány)


Fénykép készítése a személyazonosság 
igazolására szolgáló okmány másik 
oldaláról


Fénykép készítése a gyerek lakcímét igazoló 
hatósági igazolvány (lakcímkártya) címet 
tartalmazó oldaláról


Szerződéskötés

Az ügyfél-azonosítást követően a Mentés 
gomb megnyomásával létrejön az online 

szerződéskötés. A kitöltött szerződés 24 órán 
belül kiküldésre kerül a törvényes képviselő 

és a kártyabirtokos e-mail címére.


Kártya aktiválása és

PIN-kód megtekintése


Az online aktiválás gombra kattintva

a kártya pár másodpercen belül aktiválódik 

és használatra kész. 

Az aktiválás utolsó lépéseként, szintén

a felületen tekintheti meg a kártyához 

tartozó PIN-kódot. 
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