
Tisztelt Kártyafelhasználó!

Örömmel adjuk át Önnek névre szóló Erzsébet-utalvány
Plusz kártyáját, ami ezentúl a megszokott, papír alapú
Erzsébet-utalványt fogja helyettesíteni.

Az eddig használt Erzsébet-utalványok kiosztása helyett
munkáltatója mostantól erre a kártyára fogja feltölteni béren
kívüli juttatásait.

A sikeres internetes vagy telefonos aktiválás után kártyája 
aktív, első használat előtt írja alá a kártya hátoldalán, ezután 
vásárlásra használható.

Segítség és további információ: 06 1 224 16 16

Milyen juttatásokat tölthet fel
munkáltatója a kártyára?

A kártya több, úgynevezett elektronikus “utalványzsebbel” 
rendelkezik, ezért munkáltatója az Ön valamennyi, eddig papír
alapú Erzsébet-utalványban járó juttatását (például étkezési
utalvány, ajándékutalvány, iskolakezdési utalvány stb.) a csatolt
elektronikus kártyára (a megfelelő utalványzsebbe) töltheti fel.

Milyen üzletekben és szolgáltatóknál fizethet
új Erzsébet-utalvány Plusz kártyájával?
Az Erzsébet-utalvány Plusz kártya elfogadását az adott üzlet
bejáratán elhelyezett matrica jelzi.

A szerződött elfogadóhelyekről a
www.erzsebetutalvanyplusz.hu oldalon
tájékozódhat.

Felhívjuk figyelmét, hogy még nem minden
Erzsébet-utalvány elfogadóhelyen üzemel a
POS-kártyaterminál. Ezekben az üzletekben
átmeneti ideig továbbra is csak a papír alapú
Erzsébet-utalványokkal fizethet.

 Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.

Cím 1146 Budapest, Hermina út 63.

Telefon 06 1 224 1616

Aktiválás telefonon

1.  Olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót a  
www.erzsebetutalvanyplusz.hu honlapon.

2.  Hívja fel a 06 1 224 16 16-os telefonszámon az  
Ügyfélszolgálatot.

3. Válassza a 2-es menüpontot.
4.  Adja meg Erzsébet-utalvány Plusz kártyájának utolsó 8 

számjegyét.
5. Adja meg Telekódját (kártyaszáma utolsó 3 számjegye).
6. Az aktiválás előtt fogadja el az Adatkezelési Nyilatkozatot.
7. Adja meg adóazonosító jelét (10 számjegy, kötőjelek nélkül).
8. Adja meg mobiltelefonszámát (egyben, pl. 06301234567)

Aktiválás az interneten 

1. Keresse fel a www.erzsebetutalvanyplusz.hu honlapot.
2. Olvassa el az Adatkezelési tájékoztatót.
3. Kattintson az Egyenleglekérdezés menüpontra.
4.  A megjelenő oldalon töltse ki az üres mezőket az alábbi adatokkal: 

• kártyaszám: 16 számjegyű kártyaszámának utolsó 8 számjegye; 
• jelszó: kártyaszámának utolsó 3 számjegye.

5. Fogadja el az Adatkezelési Nyilatkozatot.
6. Adja meg adóazonosító jelét (10 számjegy, kötőjelek nélkül).
7. Az első belépést követően változtassa meg jelszavát (kötelező).
8. Adja meg e-mail címét.

Aktiválja 
MOST!

FONTOS!
Erzsébet -utalvány Plusz kártyáját az első vásárlás előtt telefonon vagy interneten aktiválnia kell, illetve aláírni a hátoldalon.

Aktiválja most Erzsébet -utalvány Plusz kártyáját:



Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt. ● 1146 Budapest, Hermina út 63. ● 06 1 224 1616

Hogyan használhatja fizetéskor az Erzsébet-utalvány Plusz
elektronikus kártyát?

1.   Adja oda a pénztárosnak a kártyát. 
Az adott üzletben használható utalványzseb kiválasztását a POS-terminálon minden 
esetben − az utalványok felhasználhatóságának szabályait betartva − az üzlet pénztárosa 
végzi el.

2.   Adja meg a terminálon Erzsébet-utalvány Plusz kártyája PIN kódját. 
A PIN kódot levelünkön, a ragasztott kártya alatt találja. PIN kódját bármikor 
megváltoztathatja, ennek módját alább találja.

3.  A terminál ezután a megfelelő utalványzsebből vonja le a vásárlás összegét.

4.   A fizetés során nyomtatott bizonylatból Ön is kap egy példányt. 
A bizonylaton megtalálja a vásárlás során használt utalványzseben maradt egyenleget, vagyis a későbbiek során az adott utalványzsebből 
még elkölthető összeget

Reméljük, az Erzsébet-utalvány Plusz kártya az Ön számára is kényelmes és gyors megoldást jelent majd az 
Erzsébet-utalványcsalád további használata során!

Üdvözlettel:
Erzsébet Utalványforgalmazó Zrt.

Ha Erzsébet-utalvány Plusz kártyáján a használni kívánt zsebben  
nem áll rendelkezésre elegendő összeg, vagy az adott terméket/
szolgáltatást nem kívánja teljes egészében Erzsébet- utalvány Plusz 
kártyájával kifizetni, kérjük, ügyeljen arra, hogy egyes üzletekben 
az utalványon felül fizetendő összeget lehetséges, hogy csak  
készpénzben egyenlítheti ki. 

Felhívjuk figyelmét, hogy üzletenként eltérően előfordulhat, hogy 
a vásárlási tranzakcióban csak egyféle utalványzseb egyenlege 
használható .
 Egyes elfogadó helyek az Erzsébet-utalvá ny Plusz kártyával történő 
fizetés esetén kérhetik, hogy a kártyával kiegyenlíteni kívánt 
termékeket elkülönítetten helyezzék el a pénztárszalagon.

Tranzakciók elutasításának lehetséges okai

Vásárlás során az Erzsébet-utalvány Plusz kártyával kezdeményezett 
tranzakciók bizonyos esetben elutasí tásra kerülhetnek az alábbi 
okokból:

•  Az adott utalványzseb egyenlege nem fedezi a fizetendő összeget.
•  Az adott üzlet nem szerződött Erzsébet-utalvány Plusz elfogadó hely.
•  Az adott üzlet a tranzakció során megadott Erzsébet-utalvány Plusz 

utalványzsebre (utalványtípusra) nem rendelkezik elfogadóhelyi 
szerződéssel.

•  Az Erzsébet-utalvány Plusz kártya érvénytelen (lejárt, letiltott).
•  Az Erzsébet-utalvány Plusz kártyához nem megfelelő PIN kódot 

adott meg.
•  Az Erzsébet-utalvány Plusz kártya inaktív (még nem aktiválta 

telefonon vagy interneten).

Az elutasítások okáról a pénztáros a kártya-terminál elutasító
üzenete alapján tud felvilágosítást adni.

FONTOS!

Felhívjuk figyelmét, hogy a nevére 
szóló kártyáját csak Ön használhatja, 
az elfogadóhelyek ellenőrizhetik a 
Kártyafelhasználó személyazonosságát.

További tudnivalók az Erzsébet-utalvány Plusz kártyás fizetéshez

•    PIN kódját levelünkön a beragasztott kártya alatt találja.
•    PIN kódját bármikor megváltoztathatja a 

www.erzsebetutalvanyplusz.hu honlapon keresztül.
•   PIN kódjának elvesztése, elfelejtése esetén telefonos 

Ügyfélszolgálatunkon kaphat segítséget, a 06 1 224 16 16-os 
telefonszámon.

PIN kód

Kártyaegyenlegének lekérdezése

Az Erzsébet-utalvány Plusz kártyán lévő egyes utalványzsebek 
 egyenlegei lekérdezhetők a www.erzsebetutalvanyplusz.hu
honlapon vagy a 06 1 224 16 16-os telefonszá mon.

•    A kért egyenlegadatok kizárólag a kártya felhasználójának 
beazonosítását követően érhetők el.

•    Amennyiben a kártya aktiválásakor mobiltelefonjának számát is 
megadta, egyenlegeinek feltö lté sé rő l SMS-ü zenetben is é rtesítjük.

Kérjük, hogy az adott üzletben érvényes szabályokról vásárlás
előtt, a helyszínen tájékozódni szíveskedjék.

Ellopott, elveszett, sérült Erzsébet-utalvány Plusz kártya

•    Amennyiben kártyáját elveszti/ellopják, de rendelkezésére 
állnak annak adatai, haladéktalanul tiltsa le kártyáját a 
www.erzsebetutalvanyplusz.hu honlapon.

•    Amennyiben a letiltáshoz szükséges adatokat nem tudja megadni, 
a letiltás érdekében hívja a 06 1 224 16 16-os telefonszámot.

•    Elveszett, ellopott, sérült kártyájának pótlását kizárólag 
munkaadóján keresztül kérheti.

Segítség és további információ: 06 1 224 16 16

Ügyintézéshez minden esetben készítse elő
Erzsébet-utalvány Plusz kártyáját!

Az Erzsébet-utalvány Plusz kártyával kapcsolatos további információk


