HOGYAN IGÉNYELJ AYCM SPORTPASS-T?

ONLINE

SZEMÉLYESEN

REGISZTRÁCIÓ, BELÉPÉS
•
•
•
•
•

REGISZTRÁCIÓ ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS AZ AYCM ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN

www.aycm.hu -> Ügyfélkapu/Szerződéskötés
Ha már volt AYCM Klubkártyád – Belépés privát e-mail címmel
Ha még nem volt AYCM Klubkártyád - regisztráció privát e-mail címmel
Katt a Főkártyás szerződéskötés menüpontra
Validálás céges e-mail címmel

SZERZŐDÉSKÖTÉS
• Adatok megadása, csomag - és kezdő hónap,fizetési ütemezés választás,
átvétel módja

FIZETÉS
• Folyamat végén automatikus átírányítás a fizető felületre (OTP), első részlet
fizetése ( választott csomag szerinti első 2 hónap tagdíja + éves adminisztrációs díj)
• Sikeres fizetés után automatikus visszairányítás következik, elkészülnek a
dokumentumok

ÁTVÉTEL

• Személyes átvétel: Akár az igénylés napján az AYCM Ügyfélszolgálaton.
Szükséges dokumentumok: személyi igazolvány, kinyomtatott és aláírt
regisztrációs lap (AYCM Ügyfélkapuból letölthető)
• Postázás: igénylést követő munkanapon biztosított küldeményben postázásra
kerül a kártya. Költsége 1.000 Ft.
• GLS Futár: A szerződést követő második munkanapon kerül kézbesítésre.
Költsége 1.500 Ft.
• Ha nem tudsz bejönni hozzánk, töltsd le, nyomtasd ki, és aláírva küldd el a
következő dokumentumok eredeti példányát: regisztrációs lap, meghatalmazás

• Cím, nyitva tartás alább

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
• A Főkártyás szerződési adatlap
• Igazolás, hogy AYCM munkáltató Partnernél dolgozol (Céges beléptető
kártya vagy utolsó havi bérjegyzék vagy egy e-mail az info@aycm.hu címre
saját, céges e-mail címről)

FIZETÉS
• Csatlakozáskor fizetendő: választott csomag szerinti első 2 hónap
szolgáltatási díj és az éves adminisztációs díj

ÁTVÉTEL
• Igényléskor azonnal, helyben
• Ha nem tudsz bejönni hozzánk, a meghatalmazott intézkedik
Szükséges dokumentumok: eredetiben aláírt megbízási szerződés adatlap,
kitöltött/aláírt meghatalmazás (AYCM weboldalról letöthető) és a céges
azonosításhoz szükséges dokumentum

Amikor már rendelkezel saját, aktív AYCM kártyával, igényelhetsz egy AYCM Társkártyát.
Részletes információk: https://allyoucanmove.hu/tarskartya/aycm-tarskartya

HOW TO APPLY FOR AYCM SPORTPASS?

ONLINE

PERSONALLY

REGISTRATION, LOG ON
•
•
•
•
•

www.aycm.hu -> Customer panel/Signing a contract
If you have already had AYCM Club Card – Log in with private e-mail address
If you haven’t had AYCM Club Card – registration with private e-mail address
Click on the menu: Main Card Agreement
Validation with the company e-mail address

SIGNING A CONTRACT
• Provide personal data, choosing package - and beginner month, payment
schedule selection, method of reception

PAYMENT
•

•

At the end of the process automatic redirection to the paying panel (OTP),
paying the first part (according to the chosen package the first 2 month’s fee +
3.000 HUF annual administration fee)
After the successful paying automatic return back to AYCM website,
documents will be done

RECEIVING

• Personal receiving: even on the day of the request at the AYCM customer
service office. Necessary documents: ID card, printed and signed registration
paper (downloadable from AYCM customer panel)
• In case of choosing mailing: the next workday after the request, the card will be
send in consignment on postal. Postal fee costs 1.000 HUF.
• Shipping with GLS: The card will be delivered on the second workday after
contracting. Shipping fee is 1.500 HUF.
• If you can’t come to our office send us the original copies of the downloaded,
printed, signed registration paper and filled out, signed authorization.

REGISTRATION AND CONTRACT SIGNING AT THE AYCM CUSTOMER
SERVICE OFFICE
• Address, opening hours below

NECESSARY DOCUMENTS
• A copy of the Main Card Agreement
• Certification which confirms that you work in an AYCM employer Partner
(entering card to the company or payroll of the last month or an e-mail to the
info@aycm.hu address from your own company e-mail)

PAYMENT
• Payable while joining: according to the chosen package the first 2 month’s fee
+ 3.000 HUF annual administration fee

RECEIVING
• At the time of the request, immediately, on the spot
• If you can’t come to our office the accredited person takes action
Necessary documents: originally signed Main Card Agreement, filled out/
signed authorization (downloadable from AYCM website) and the document
about the identification of company

When you have already had your own, active AYCM card, you can apply for AYCM Partner Card.
Details: https://allyoucanmove.hu/tarskartya/aycm-tarskartya

