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A MEDICOVER AESTHETICA KÖZPONT ZRT. ÁLTAL KIBOCSÁTOTT  

MEDICOVER AESTHETICA AJÁNDÉKUTALVÁNY  

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI  

(a továbbiakban: „ÁSZF”) 

-hatályos: 2022. december 1-től- 

 

1. Az ÁSZF hatálya 

 

1.1. Jelen ÁSZF hatálya a Medicover Aesthetica Központ Zrt. (székhely / postai cím: 1134 

Budapest, Váci út 29-31., cégjegyzékszám: 01-10-141513, adószám: 27819612-2-41; a 

továbbiakban, „Kibocsátó” vagy „Társaság”) által kibocsátott Medicover Aesthetica 

Ajándékutalványt (a továbbiakban: „Medicover Aesthetica Ajándékutalvány” vagy 

„Ajándékutalvány”) igénylő (a továbbiakban: „Szerződő Fél”), valamint az azt 

mindenkor birtokló és felhasználó személy (a továbbiakban, mint a „Felhasználó”) 

között a Medicover Aesthetica Ajándékutalvány igénylésével és felhasználásával 

kapcsolatban létrejött jogviszonyra terjed ki. 

 

1.2. Jelen ÁSZF a címben rögzített időponttól hatályos. 

 

2. A Medicover Aesthetica Ajándékutalvány igénylése, kifizetése és átvétele 

 

2.1. Medicover Aesthetica Ajándékutalvány igénylője lehet természetes személy vagy jogi 

személy. 

 

2.2. A Medicover Aesthetica Ajándékutalvány az alábbi módokon igényelhető: 

 

a) a Medicover Esztétikai Klinikán, személyesen, az alábbi címen:  

• 1062 Budapest Teréz krt. 55-57. szám, 1. emelet 

 

b) A Medicover Call Center-en keresztül (normál díjas hívás) történő, telefonos 

megrendeléssel, a +36 1 465 3155-ös telefonszámon.  

 

2.3. Az igényléskor a Szerződő Fél megadja a Felhasználó (megajándékozott) nevét, születési 

idejét és azt az összeget, melyet az Ajándékutalványra fel kíván tölteni. Az 

Ajándékutalvány tetszőleges összeggel tölthető fel. A legkisebb feltöltésnek a 25.000 Ft-

ot el kell érnie. A feltöltött összegnek kerek egész, 1000-el osztható számnak kell lennie.  

 

2.4. A Medicover Aesthetica Ajándékutalvány fizetése történhet: 

 

a) a Medicover Esztétikai Klinikán, személyes igényléskor, a helyszínen bankkártyával 

vagy készpénzzel. A pénzügyi teljesítésről számlát állítunk ki, a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően. 

 

b) A Medicover Call Center-en keresztül történő, telefonos igénylés esetén a Szerződő 

Fél (megrendelő / ajándékozó) részére, elektronikus úton (e-mailben) díjbekérő kerül 

kiküldésre. A díjbekérőben szereplő összeget a Szerződő Fél a Kibocsátó 12001008-

01783931-00100001 (Raiffeisen Bank Zrt.) számú bankszámlájára történő 

átutalással teljesítheti. A közlemény rovatban fel kell tüntetni a megajándékozott 

nevét, születési dátumát és a „Medicover Aesthetica Ajándékutalvány” jelzést.  
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 A díjbekérőben szereplő összeg beérkezését és a Kibocsátó általi lekönyvelését 

követően számla kerül kiállításra és elektronikus úton megküldésre a Szerződő Fél 

részére.  

 

2.5. A pénzügyi teljesítést követően az Ajándékutalvány átvételére az alábbiak szerint kerül 

sor:  

a) a Medicover Esztétikai Klinikán történő, személyes igénylést és fizetést követően a 

helyszínen elkészítjük az Ajándékutalványt és átadjuk a Szerződő Félnek. Az 

Ajándékutalványon a megajándékozott neve, születési ideje és az Ajándékutalványra 

feltöltött összeg is feltüntetésre kerül. Az Ajándékutalvány a Felhasználó részére 

történő eljuttatása a Szerződő Fél feladata.  

 

b) A Call Center-en történő megrendelést és átutalást követően kiállításra kerül az 

Ajándékutalvány a Felhasználó (megajándékozott) nevére (és születési idejére), a 

feltöltött összeggel és az Ajándékutalvány a számlával együtt kiküldésre kerül a 

Szerződő Félnek, elektronikus úton (e-mailben). A Szerződő Fél a Felhasználó 

(megajándékozott) részére nyomtatást követően tudja az Ajándékutalványt eljuttatni. 

 

2.6. A Felhasználó (megajándékozott) részére a Kibocsátó saját ügyfélnyilvántartási 

rendszerében létrehoz egy adatlapot (a továbbiakban: „Adatlap”), melyen rögzíti a 

Felhasználó nevét, születési idejét, az Ajándékutalvány összegét és a kifizetéshez tartozó 

számla sorszámát.  

 

2.7. A Medicover Aesthetica Ajándékutalvány átvételét követően az utalvány 

megrongálódása vagy elvesztése esetén a Kibocsátó nem vállalja az Ajándékutalvány 

cseréjét és pótlását. Annak kezelése és megőrzése a Szerződő Fél és a Felhasználó 

felelőssége. 

 

2.8. Az Ajándékutalványon lévő összeg egyösszegben vagy tetszőleges részletekben a 

különböző kezelésekre használható fel, az utalványra feltöltött összeg erejéig – azzal, 

hogy az adott alkalommal felhasználásra kerülő összeget a Felhasználó jogosult 

kiegészíteni. (Ez a fizetés a felhasználás helyszínén, készpénzben vagy bankkártyával 

történhet.)  

 

2.9. Az Ajándékutalvány összegének felhasználása során a Felhasználó jogosult a Medicover 

Aesthetica Központ Zrt. által biztosított kedvezmények igénybevételére, azzal, hogy az 

Ajándékutalványon szereplő összegből pénzt nem adunk vissza.  

 

2.10. Egy Szerződő Fél több Ajándékutalványt is megvásárolhat, egyszerre és külön-külön is. 

 

2.11. Az Ajándékutalvány jóváírása és felhasználása is magyar forintban történik.  

 

2.12. Az Ajándékutalványon lévő összeg nem váltható át készpénzre, továbbá az összeg után a 

Kibocsátó kamatot nem fizet, és nem ír jóvá az Ajándékutalványra. Az Ajándékutalvány 

nem minősül pénznek vagy értékpapírnak. 

 

2.13. A Medicover Aesthetica Ajándékutalvány megvásárlása egy másik Medicover Aesthetica 

Ajándékutalvánnyal, vagy egyéb a Medicover cégcsoport által kibocsátott 

ajándékkártyával / ajándékutalvánnyal nem lehetséges. 
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3. A Medicover Aesthetica Ajándékutalvány felhasználása 

 

3.1. Az Ajándékutalványt az a természetes személy használhatja fel, akit a Szerződő Fél az 

utalvány megvásárlásakor megnevezett és akinek a neve és születési ideje az 

Ajándékutalványon „Ajándékozott”-ként szerepel. Az Ajándékutalvány más személyre 

nem ruházható át.  

 

3.2. Az Ajándékutalványt a Felhasználónak (megajándékozott) a felhasználás előtt aktiválnia 

kell. Az aktiváláshoz a Call Center felhívása (+36 1 465-3131) és a Felhasználó 

beazonosítása (név + születési idő) szükséges. Az Ajándékutalvány a beazonosítást 

követően válik aktív státuszúvá és ezzel felhasználhatóvá az összege.  

 

3.3. Az Ajándékutalvány felhasználhatósági ideje az alábbiak szerint alakul:  

a) amennyiben az utalványra 200.000 Ft-ot meg nem haladó összeg kerül feltöltésre, az 

Ajándékutalvány fél (0,5) évig érvényes,  

b) amennyiben a feltöltésre kerülő összeg a 200.000 Ft-ot meghaladja (200.001 Ft-tól), 

az Ajándékutalvány egy (1) évig érvényes.  

 

3.4. A 3.3. pontban rögzített felhasználási idők az első kezelési alkalommal indulnak, attól a 

dátumtól, amikor a Felhasználó az első alkalommal az Esztétikai Klinikán szolgáltatást 

vesz igénybe. (Az érvényesség kezdete nem azonos az aktiválás időpontjával.) A 

Kibocsátónak nem feladata az érvényesség nyomonkövetése és a Felhasználó 

figyelmeztetése az érvényességi idő lejáratára.  

 

3.5. A Medicover Aesthetica Ajándékutalvánnyal kizárólag a Medicover Esztétikai Klinika 

által nyújtott esztétikai (egészségügyi) szolgáltatások vehetők igénybe, oly módon, hogy 

az Ajándékutalványon szereplő összeghez igazodó mennyiségű beavatkozás vehető 

igénybe, a mindenkor érvényes árlista és az esetleges kedvezmények alapján. Az 

Ajándékutalvány oly módon is felhasználható, hogy azzal több kezelést tartalmazó bérlet 

(pl. lézeres szőrtelenítés) kerül megvásárlásra.  

 

3.6. A Felhasználó az elérhető kezelésekről mindenkor a Kibocsátó weboldalának 

https://medicoveresztetika.hu/ „Kezeléseink” menüpont alatt tájékozódhat. A kezelések 

aktuális árai ugyaneezen a weboldalon az „Áraink” menüpont alatt tekinthetőek meg.  

Kérjük, hogy a felhasználás (minden alkalom) előtt mindenkor tájékozódjanak az 

Esztétikai Klinikán, kollégáinktól, a honlapon vagy a Call Center-nél.  

 

3.7. A szolgáltatások Ajándékutalvánnyal történő igénybevételéhez minden esetben előzetes 

időpontegyeztetés szükséges, a Medicover Call Centerén keresztül (+ 36 1 465 – 3131). 

 

3.8. Időpontfoglaláskor a Felhasználónak jeleznie kell, hogy a szolgáltatás / kezelés árát 

Medicover Aesthetica Ajándékutalvánnyal szeretné kiegyenlíteni. Az első kezelési 

alkalommal az Ajándékutalványt magával kell vinnie és át kell adnia a felhasználás 

helyén. 

 

3.9. Amennyiben a Felhasználónak mégsem alkalmas az előre lefoglalt időpont, azt minimum 

24 (huszonnégy) órával a beavatkozás / szolgáltatás igénybevétele előtt le kell mondania, 

a foglalással azonos módon (Call Centeren keresztül). Egyúttal új időpont is foglalható. 

https://medicoveresztetika.hu/
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 Amennyiben az előre lefoglalt időpontban a helyszínen a kezelés elvégzését a Kibocsátó 

szakembere nem javasolja, a Felhasználó a helyszínen új időpontot egyeztethet.   

 

3.10. Az első kezelés alkalmával egy konzultáció keretében állapotfelmérés történik és a 

Felhasználó részletes tájékoztatást kap az általa igénybe venni kívánt szolgáltatásról 

(előnyök, kockázatok, egyéb tudnivalók). Ennek során feltérképezésre kerül, hogy a 

Felhasználónál az általa igénybe venni kívánt beavatkozás egészségügyi szempontból, az 

irányadó kezelési protokollok szerint elvégezhető-e. Amennyiben ennek eredményeképp 

a Felhasználó nem tudja igénybe venni a kívánt szolgáltatást, másik kezelést választhat. 

Ha az Esztétikai Klinika kínálatában nincs olyan kezelés, amit a Felhasználó 

egészségügyi állapotára tekintettel igénybe vehet, az Ajándékutalványra feltöltött összeg 

a Szerződő Félnek visszautalásra kerül.  

 

3.11. Amennyiben az Ajándékutalvány több kezelés igénybevételét teszi lehetővé, az egyes 

kezeléseket és ezek az Ajándékutalvány terhére történő elszámolását a Kibocsátó az 

Adatlapon rögzíti. A Felhasználó az Ajándékutalványon még rendelkezésre álló 

összeggel kapcsolatban az Esztétikai Klinikán vagy a Call Center-nél érdeklődhet.  

 

3.12. Amennyiben Felhasználó nagyobb értékű szolgáltatást vesz igénybe, mint amekkora 

összeg az Ajándékutalványra feltöltésre került, a különbözetet a felhasználás helyén meg 

kell térítenie (készpénzben vagy bankkártyával). 

 

4. Egyéb rendelkezések 

 

4.1. Az Ajándékutalvány igénylésével és kifizetésével egyidejűleg a Szerződő Fél a jelen 

ÁSZF rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el. 

 

4.2. Az Ajándékutalvány megvásárlására és felhasználására kizárólag a jelen Általános 

Szerződési Feltételek mindenkor hatályos változata vonatkozik. 

 

4.3. A Kibocsátó fenntartja a jogot, hogy a jelen ÁSZF tartalmát bármikor megváltoztassa, 

amely megváltoztatott tartalmú ÁSZF a https://medicoveresztetika.hu/ajandekutalvany 

weboldalon történő közzététel napjától hatályos. 

 

5. Személyes adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatás 

 

5.1. A Kibocsátó által a Szerződő Félre és a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok 

kezelésének célja az Ajándékutalvány szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötése és 

teljesítése, az Ajándékutalvány felhasználásának lehetővé tétele.  

 

5.2. Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont).  

 

5.3. A Szerződő Fél saját és a Felhasználó személyes adatait az Ajándékutalvány 

szolgáltatásra vonatkozó megállapodással összefüggésben, a megrendelés leadásakor, 

Ajándékutalvány vásárlásakor adja meg a Kibocsátó részére, amely nélkül szerződés nem 

köthető, a megrendelés nem teljesíthető, szolgáltatás nem nyújtható. A Felhasználó az 

Ajándékutalvány felhasználása során további személyes adatokat ad meg a Kibocsátó 

részére. 

 

https://medicoveresztetika.hu/
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5.4. A Kibocsátó a személyes adatokat a számvitelről szóló törvény szerinti az 

Ajándékutalvány megvásárlásától számított 8 (nyolc) évig őrzi. E határidők elteltével a 

személyes adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek. 

 

5.5. A Kibocsátó a személyes adatokat nem továbbítja az EU-n kívüli harmadik országba és 

az adatokat automatizált döntéshozatal céljából nem használja fel.  

 

5.6. Az Ajándékutalvány megfizetésének módjától függően a tranzakció adatai (beleértve a 

Szerződő Fél személyes adatait is) továbbításra kerülhetnek a Szerződő Fél számlavezető 

bankja felé (bankkártyás fizetés esetén).  

 

5.7. A Kibocsátó adatkezelésével kapcsolatban a Szerződő Fél és a Felhasználó tájékoztatást 

kérhet személyes adatainak kezeléséről, kérheti hibásan szereplő személyes adatainak 

helyesbítését, joga van az adatkezelés ellen tiltakozni, annak korlátozását kérni és jogai 

érvényesítése érdekében bírósághoz, hatósághoz fordulhat.  

 

5.8. Az adatkezeléshez és a fentiekben részletezett jogok gyakorlásához kapcsolódó 

valamennyi kérdésben a Kibocsátó adatvédelmi tisztviselőjéhez lehet fordulni (e-mail 

cím: dpo@medicover.hu, levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 29-31.), illetőleg panasz 

nyújtható be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9., e-mail: 

ugyfelszolgalat@naih.hu, tel.: +36 (1) 391-1400; website: http://naih.hu). 

 


