
 
 

 

 

 

 

Kedves Kollégák!  

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a MÁV-csoport szerződést kötött az All You Can Move SportPass (AYCM) 

kibocsátójával, így mostantól a vállalatcsoport minden munkavállalója élhet ezzel az egyedülálló, a rendszeres 

sportolás széles körű biztosítását segítő lehetőséggel. 

Az AYCM weboldalán ONLINE, vagy a belvárosi irodában van lehetőség a SportPass kiváltására, amellyel a normál 

uszoda/fitnesz/jógabérletek töredékéért lehet rendszeresen és változatosan sportolni szinte bárhol 

Magyarországon, országszerte 800+, Budapesten 430+ helyszínen, akár minden nap!  

Az AYCM elfogadó helyein a fitnesz termi szolgáltatások (fitnesz, cardio, csoportos órák) mellett úszás (uszodák és 

gyógyfürdők), jóga, tánc, gyógytorna, falmászás, küzdősportok, tenisz, squash, evezés, ketrecfoci, korcsolya, pilates 

és még 100+ mozgásforma elérhető. A 2019. évre vonatkozó ajánlat a https://allyoucanmove.hu/elfogadohelyek 

linkre kattintva érhető el. Az elfogadóhelyek köre az év során folyamatosan bővül. 

AYCM SportPass-t kizárólag az AYCM kibocsátójával szerződésben álló cégek munkavállalói igényelhetnek 

év végéig (2019.december 31-ig) tartó HŰSÉGIDŐVEL.  

 

Főkártyásként lehetőség van 1 db Társkártya megrendelésére az AYCM Felhasználási Szabályzata szerint: 

https://allyoucanmove.hu/tarskartya 

 

 

 

MENNYIBE KERÜL AZ AYCM SPORTPASS? 

 
 

 

+ 3.000,-Ft/fő/év adminisztrációs díj  

 

A csomagok közti különbség az elfogadóhelyek száma. 

 

 

Lehetőség van évközben magasabb csomagot választani az upgrade díj (3000ft) befizetésével.  

A kártya névre szóló, nem átruházható és naponta egy elfogadóhelyen, egy napijegyes/alapáras 

szolgáltatásra lehet felhasználni. 

  

https://allyoucanmove.hu/elfogadohelyek
https://allyoucanmove.hu/tarskartya/a-szolgaltatasrol
https://allyoucanmove.hu/tarskartya


 

 

 

FIZETÉSI MÓDOK 

 

 havidíjas fizetéssel előre utalással, vagy csoportos megbízással, vagy egyösszegben az év hátralévő 

részére 

 ONLINE az AYCM Ügyfélkapun keresztül: Bankkártyával (SimplePay), Edenred Ajándékkártyákkal 

 Belvárosi ügyfélszolgálati irodában: a fentieken kívül készpénzzel, Erzsébet Utalvány Plusz kártyával, 

Posta Paletta Utalvánnyal vagy ezek kombinációival 

 

 

HOGYAN IGÉNYELHETŐ  AZ AYCM SPORTPASS? 

 

Online az AYCM Ügyfélkapuján (ehhez saját céges e-mail cím szükséges) vagy az AYCM belvárosi irodájában 

személyesen is igényelhető az AYCM SportPass, a választott csomag szerinti első két havi rendelkezésre 

állási díj (vagy egy összegben az éves díj) valamint az adminisztrációs díj befizetésével.  

Az AYCM virtuális kártyája az ePass, az ingyenesen letölthető AYCM applikációján keresztül azonnal 

aktiválható, sőt, váltani is lehet ePass-ra, ha a felhasználó jelenleg aktív plasztik kártyával rendelkezik. 

A plasztik kártya átvehető az AYCM irodában, vagy kérhető a postázás (1000,-Ft), illetve GLS futárral (1500,-Ft) 

történő kiszállítás.  

Amennyiben a felhasználó nem rendelkezik céges e-mail címmel, akkor az AYCM belvárosi irodájában 

személyesen igényelhető az AYCM SportPass. Személyes jelentkezéshez szükség van a személyi igazolványra 

és a munkáltatói igazolásra, amelyet csatoltunk! Természetesen arra is van lehetőség, hogy az aláírt iratokkal 

egy meghatalmazott intézkedjen. A meghatalmazás letölthető: 

 https://allyoucanmove.hu/content_files/meghatalmazas_2019.pdf 

Amennyiben a felhasználónak nincs saját céges e-mail címe, és sem a személyes, sem a meghatalmazott általi 

ügyintézés nem megfelelő, akkor először e-mailben, majd postán szükséges elküldeni a dokumentumokat az 

AYCM Ügyfélszolgálatára. 

Bővebb információ a SportPass igénylés lépéseiről: https://allyoucanmove.hu/content_files/2019_Kisokos.pdf 

 

Tart a hűségidőtől? Fél, hogy közbejön egy baleset? 

A Sportbérlet mellé válassza az AYCM SportPass-ra is kiterjedő 

CHERRISK BALESETBIZTOSÍTÁST! 

További részletek a CHERRISK weboldalán! 

 

ALL YOU CAN MOVE ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODA ELÉRHETŐSÉGEI  

1053 Budapest, Károlyi u. 12. 

Tel.: + 36 1 445 15 63  

Fax: +36 1 266 0381   

Email: info@aycm.hu 

 

https://ugyfelkapu.allyoucanmove.hu/ukapu/
https://allyoucanmove.hu/content_files/meghatalmazas_2019.pdf
https://allyoucanmove.hu/content_files/2019_Kisokos.pdf
https://www.cherrisk.com/hu/biztositasaink/balesetbiztositas
mailto:info@allyoucanmove.hu

