A szoc
ciális cé
élú Erzs
sébet-uttalvány vásárlá
ásának
folya
amatleíírása
A telep
pülési támogatások és
s egyéb szzociális célú
ú juttatások
k biztosítássára természetbeni
szociáliss célú jutta
atásként a fogyasztássra kész étel
é
vásárlá
ására felhassználható Étkezési
É
Erzsébe
et-utalvány, vagy az élelmiszerr, tanszer és ruháza
at vásárlásáára felhasz
ználható
Gyerme
ekvédelmi Erzsébet-uta
E
alvány rend
delhető.
zsébet-utalvványok kizárólag online
e rendelhetőők.
Szociáliis célból jutttatandó Erz
Az Online Megren
ndelő Felület elérhető
ő az Erzsé
ébet-utalván
ny honlapjáának főolda
alán, az
elés menüp
pontra katttintva, vag
gy megtalá
álható a következő címen:
Online Megrende
megrendele
es.erzsebetu
utalvany.hu
https://m


Kérjük, új megrendelők
m
ként előszö
ör regisztráljjon az Onlin
ne Megrenddelő Felülete
en.
A megrend
delőnek nyiilatkoznia kkell arról, hogy
h
a Szo
ociális célúú Erzsébet-utalvány
vásárlásána
ak Általáno
os Szerződ
dési Feltéte
eleit (ÁSZF) elfogadjaa, valamint hogy a
megrendeltt utalványok
kat szociáliss céllal hasz
ználja fel. A megrendeelő a regiszttráció és
a nyilatkoza
at megtétele
e után válikk jogosulttá az Erzsébe
et-utalvány, mint termés
szetbeni
sszociális jutttatás rende
elésére. A m
megrendelő felület használatához segítséget nyújt az
o
oldalak tete
ején találhattó Súgó me
enüpont.



Kérjük, a megrendelés
m
s során vála
asszon az Alap
A
Szociá
ális, Bővíteett Szociális, illetve
a
az Alap Gy
yermekvéde
elmi, Bővíttett Gyerme
ekvédelmi lehetőségeek közül.
A
Az online megrendelés során a https://m
megrendeles
s.erzsebetuutalvany.hu oldalon
e
egyszerre rendelheti
r
meg
m mindké
ét utalványtíípust.



A
Az Étkezé
ési és a Gyermekvvédelmi Errzsébet-utalványok azz alapszolgáltatás
keretében 500
5
és 100
00 forintos címletekben, a bővített szolgáltattás keretéb
ben 300,
4
400, 500, 600
6 és 1000
0 forintos cím
mletek rend
delhetők.



Kérjük, a borítékokat
b
‒ technika
ai okokból ‒ páratlan számú, m
maximum 27 darab
utalványbóll állítsa össz
ze. A minim
mum boríték
kérték 1000
0 forint.

olattartójátt, vagy
vábbi segítségre va
an szüksé
ége, keres
sse dedikált kapcso
Ha tov
ügyféls
szolgálatun
nkat az aláb
bbi elérhető
őségek bármelyikén.
Telefo
on: 06 1 248 2150
E-mail: ug yfelszolgalat@euf.hu
u
Köszön
njük, hogy a természe
etben adha
ató szociális juttatáso
okat Ön is Erzsébet-u
utalvány
formájá
ában nyújtjja!

