Kártya- és
utalványismertető

2022

A következőkben bemutatjuk
2022-ben forgalomban lévő
kártyáinkat és utalványainkat.
Haladjon a korral, legyen Ön is
kártyás elfogadóhelyünk, kössön
velünk szerződést gyorsan és
egyszerűen!
Elfogadóhelyi partnereink számára
minden évben számos újdonsággal
és technikai fejlesztéssel szolgálunk.
Tájékozódjon új lehetőségeinkről,
vegye fel velünk a kapcsolatot.

+36 1 413 5410
bevaltok-hu@edenred.com
www.edenred.hu

A Ticket Restaurant újra Magyarországon!

Edenred Ticket Restaurant
SZÉP Kártya
2022 januárjában megújult, digitális formában tért vissza a Ticket
Restaurant hazánkba. Az Edenred Magyarország által kibocsátott Edenred Ticket Restaurant SZÉP Kártya a munkavállalók
egészséges és minőségi étkezését hivatott támogatni.
A SZÉP Kártyák között elsőként az Edenred Ticket Restaurant
SZÉP Kártya az, amely alkalmas POS terminálon érintéses fizetésre is. Emellett lehetőség nyílik a kártyával online webshopban,
Edenred applikáción, illetve telefonos engedélyeztető központon keresztül is fizetni.
Egy sor további fejlesztés is szolgálja mind a felhasználók, mind
az elfogadóhelyek kényelmét (Extranet felületek, térképes kereső). Komoly előnyt jelent továbbá, hogy a POS terminálon való
fizetés azonnali bevételt eredményez elfogadóhelyeinknél.

Ne feledje, a juttatások szakértője
2022-ben is az Edenred.
Szerződjön velünk és növelje
forgalmát az új fizetési
lehetőséggel!

Csatlakozzon hálózatunkhoz, munkatársaink várják megkeresését!
(+36 1) 413 5410

bevalto.szepkartya@edenred.com

További információ: https://edenred.hu/elfogadohelyek

A munkáltatói gondoskodás új formája

Edenred Családi kártyák
A 2020-as év sok változást hozott a fizetési megoldások és a juttatások piacán is. A pandémia hatására egyre több munkavállalónak
változik meg az anyagi helyzete (akár családtagjai révén is), kevesebb reáljövedelemből kell gazdálkodniuk a családoknak. Ráadásul
a munkavállalók gyakran több családtagjuk mindennapi megélhetését is támogatják rendszeresen jövedelmükből. Ezt a helyzetet felismerve született meg az Edenred új termékcsaládja, Edenred Családi
Kártyák néven. A kártyákra töltött elektronikus pénzzel a munkáltatók
közvetlenül támogathatják munkavállalóik családjának mindennapi
megélhetését, ráadásul igen költséghatékonyan.

Edenred Szülő Kártya
és Edenred Társ Kártya
Minden szerződött elfogadóhelyünknél
használható

Hasonlóan a Juttatási kártyákhoz, ezek a kártyák is 4 jegyű PIN kóddal
rendelkező, chipes, névre szóló, dombornyomott Mastercard kártyák.
A kártyák használata a Kártyabirtokos célcsoport igényeihez illeszkedik.

Önnek, mint elfogadóhelynek ezzel kapcsolatban nincs
teendője, hiszen a kibocsátó Edenred Magyarország Kft.
technikai rendszereiben automatizáltan szabályozza
a kártyák elfogadhatóságát.

Edenred Gyerek Kártya
Felhasználható az alábbi termékkörökben:
ÉTTERMEK, BÜFÉK, GYORSÉTTERMEK • PAPÍR,
ÍRÓSZER • CIPŐ, RUHÁZAT • HIPER- ÉS SZUPERMARKETEK, ÉLELMISZERBOLTOK • MOZI • ELEK
TRONIKA/ SZÁMÍTÁSTECHNIKA • DROGÉRIA

Edenred Juttatási kártyák
Juttatási kártyáink olyan újratölthető Mastercard kártyák, melyet a vállalatok dolgozói jutta
tásra, illetve eladás- és vásárlásösztönzésre használnak. Minden Juttatási kártyánk 4 jegyű
PIN kóddal rendelkező, chipes, névre szóló, dombornyomott Mastercard kártya. Ezüst és
Arany Juttatási kártyánkat a cafeteria rendszerekben megszokott, meghatározott termékkörökre használhatják fel kártyabirtokosaink. Platina kártyánk korlátozás nélkül használható
minden magyarországi POS terminálon, ezen felül készpénzfelvételre is alkalmas.
Önnek, mint elfogadóhelynek ezzel kapcsolatban nincs teendője, hiszen a kibocsátó
Edenred Magyarország Kft. technikai rendszereiben automatizáltan szabályozza a kártyák
elfogadhatóságát.

Adjon kedvezményeket Edenred kártyabirtokosoknak, vonzza
magához őket és üzlete forgalma akár 25-30%-kal is nőhet.
Keresse meg az Önnek és vásárlóinak leginkább vonzó megoldást!
Örömmel várjuk a kedvezményt adók körében!

Edenred
Bevásárló kártya

Edenred
Ezüst kártya

Edenred Cafeteria Kártyák
Korábban kibocsátott cafeteria kártyáink a kártya lejárati idején
belül használhatóak.
Az elfogadás biztonságát a Mastercard háttér garantálja.
Önnek, mint elfogadóhelynek ezzel kapcsolatban nincs teendője, hiszen a kibocsátó Edenred Magyarország Kft. technikai
rendszereiben automatizáltan szabályozza a kártyák elfogadhatóságát.

Edenred
Arany kártya

Egy érintéses kártya

a papír utalvány

számlálgatása helyett!

Komfort Kártyánk kiváló
alternatívája utalványainknak!
Mi az Edenrednél 29 éve elkötelezett hívei vagyunk az újításnak és a digitalizációnak. Több mint tíz éve azon dolgozunk,
hogy a papír utalványokat a piacon egyszerű és jól kezelhető
kártya váltsa fel.
Az Edenred Komfort kártya kényelmes minden elfogadóhelynek, hiszen a papír utalványok érvénytelenítése, számlálása,
beküldése helyett a POS terminálon akár egy érintéssel működik, a
 z összeg pedig azonnal az elfogadóhelynél realizálódik.
Elfogadóhelyeink megkötött Edenred kártyás szerződése
a Komfort kártyára is érvényes változatlan feltételekkel.
Legfontosabb tudnivalók:
• chip-es és paypass-os fizetésre alkalmasak, 4 jegyű PIN kódos biztonsággal
• anonim kártyák, azaz a felhasználó neve nem szerepel rajtuk (mivel csak kisebb összegű feltöltésre alkalmasak)
• csak szerződött elfogadóhelyi hálózatunkban használhatók, akár online fizetésre is
Edenred Elfogadóhelyi Csapata
+36 1 413 5410   bevaltok-hu@edenred.com   www.edenred.hu

Edenred Ajándékutalványok
A következőkben bemutatjuk forgalomban lévő ajándékutalványainkat, amelyek felhasználhatóság szempontjából egy bővebb és egy szűkített felhasználhatóságú terméket jelentenek.
A két utalvány biztonsági elemei, vonalkódja, hátoldala és megjelenése megegyezik.

Edenred Ajándékutalvány
A szélesebb körben elkölthető utalványunk
a már megszokott termékkörökre
használható fel.

Edenred Ajándékutalvány

kizárólag fogyasztásra kész hidegés melegételre
A szűkített felhasználhatóságú utalván�nyal kizárólag fogyasztásra kész hideg- és
melegétel vásárolható.

Figyelem!
Szűkített felhasználhatóságú utalványunkat az „Ajándékutalvány” elnevezés alatt a termékkör megjelölésével különböztetjük meg a szélesebb
felhasználási körű ajándékutalványoktól. A termékek közötti különbségre kérjük szíveskedjen kollégái figyelmét is felhívni!

Utalványaink
2022. december 31-ig
érvényesek.
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		 Biztonsági elemek
1.	Vízjel: az utalvány papírján a fény felé fordítva EDENRED
felirat és a cég logója látható
2.	ICRI: érmével kaparásra előtűnik az ábra
3.	Dombornyomás: TICKET felirat (nem nyomtatott, hanem
domború)
4.	Hőfolt: Edenred monogram logo, mely meleg hatására
elhalványodik
5.	H betű mögött optikailag változó tulajdonságú festék
rész, amely a rátekintés szögétől függően változó színű.

		 Egyéb elemek
6. Jegysorszám
7. Érvényesség
8. Névérték
9. Mikroírás
10. Vonalkód mező: kérjük, ne írjon rá!
11.	Érvénytelenítés helye, kérjük beváltás után lepecsételni!

A le nem pecsételt, vagy sérült vonalkóddal ellátott utalványok beváltását az Edenred Magyarország Kft. megtagadhatja.
Az utalvány alapszíne kék. Kérjük, csak azt az utalványt fogadja el, amely a biztonsági elemek mindegyikét tartalmazza, formai
és tartalmi szempontból azonos az ábrákkal, és az utalvány hátoldalát más beváltóhely bélyegzőjével még nem látták el!
A 2022. december 31-ig érvényes lebélyegzett utalványokat 2023. január 31-ig váltjuk vissza.

