
ONLINE (ha van céges e-mail címed) SZEMÉLYESEN (ha nincs céges e-mail címed)

REGISZTRÁCIÓ, BELÉPÉS
•  www.aycm.hu -> Ügyfélkapu/Szerződéskötés 
• Ha már volt AYCM SportPassod – Belépés céges e-mail címmel 
• Ha még nem volt AYCM SportPassod -  regisztráció céges e-mail címmel
• Katt a 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 Rendelkezésre Állási Díj + éves adminisztrációs díj)
• Sikeres fizetés után automatikus visszairányítás következik, elkészülnek a dokumentumok

ÁTVÉTEL
AYCM PLASZTIK SPORTPASS
• 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
AYCM EPASS
• Töltsd le az AYCM app-ot mobilodra és lépj be AYCM ügyfélkapus jelszavaddal! Az ePASS 

aktiválása után már használható is így: érintsd meg a mobilod képernyőjének oldalán a 
Check-in feliratot és mutasd be az egyedi QR-kódot az elfogadóhelyünk recepcióján!

SZERZŐDÉS MEGÚJÍTÁS
• Kártya érvényessége: december 31.  
• Online az Ügyfélkapun keresztül tudod megújítani

REGISZTRÁCIÓ ÉS SZERZŐDÉSKÖTÉS AZ AYCM 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁN

• Cím, nyitva tartás alább 

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK
• A Főkártyás szerződési adatlap
• Igazolás, hogy AYCM munkáltató Partnernél dolgozol (Céges beléptető kártya vagy 

utolsó havi bérjegyzék felmutatása az irodában szerződéskötéskor)

FIZETÉS
• Csatlakozáskor fizetendő: választott csomag szerinti első 2 hónap Rendelkezésre 

Állási Díj és az éves adminisztációs díj 

ÁTVÉTEL
AYCM PLASZTIK SPORTPASS

• Igényléskor azonnal, helyben
• Ha nem tudsz bejönni hozzánk, a meghatalmazott intézkedik  

Szükséges dokumentumok: eredetiben aláírt megbízási szerződés adatlap, kitöltött/
aláírt meghatalmazás (AYCM weboldalról letölthető) és a céges azonosításhoz 
szükséges dokumentum

AYCM EPASS
• Töltsd le az AYCM app-ot mobilodra és lépj be AYCM ügyfélkapus jelszavaddal! Az 

ePASS aktiválása után már használható is így: érintsd meg a mobilod képernyőjének 
oldalán a Check-in feliratot és mutasd be az egyedi QR-kódot az elfogadóhelyünk 
recepcióján!

 SZERZŐDÉS MEGÚJÍTÁS
• Kártya érvényessége: december 31.  
• Személyesen az Ügyfélszolgálaton tudod megújítani

HOGYAN IGÉNYELJ AYCM SPORTPASS-T?

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

https://allyoucanmove.hu/
https://allyoucanmove.hu/content_files/meghatalmazas_2019.pdf
https://allyoucanmove.hu/content_files/meghatalmazas_2019.pdf
https://allyoucanmove.hu/tarskartya/aycm-tarskartya
http://www.aycm.hu

