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Szeretteink védelmét életünk egyik legfontosabb feladatának érezzük. A folytonos 
aggodalmon nem segíthetünk, hiszen az soha nem múlik el, azonban ezzel az 
Életkártyával biztosíthatjuk azt, hogy bármilyen probléma, baleset, rosszullét esetén a 
megfelelő ellátást kapják meg szeretteink, akár már a mentők kiérkezése előtt.

Vészhelyzet esetén ugyanis a leggyorsabb és legfontosabb segítség az információ. Egy eszméletét 
vesztett ember nem képes kommunikálni, így nem mondhatja el, hogy mi a vércsoportja, milyen 
ismert betegsége, allergiája van vagy kit értesítsünk a bajban. Ezek pedig olyan információk, melyek 
baleset, rosszullét esetén a leginkább hasznosak, hiszen életet menthetnek! 

Az Életkártyának három különböző funkciója van. Az életmentő funkció lényege, hogy egy adatbázis 
tartalmaz minden egyes, egészségügyi szempontból fontos adatot, illetve az értesítendő személyek 
listáját és elérhetőségét, mely életmentő információkhoz a plasztikkártyán szereplő kóddal bárki 
hozzáférhet. Az egészségügyi adatbank szolgáltatás emellett lehetővé teszi a teljes kórtörténet 
feltöltését, egészségügyi dokumentumokkal kiegészítve, melyhez hozzáférést biztosíthat például 
háziorvosának! Végezetül a kártyához számos kedvezmény kapcsolódik, ráadásul az Életkártya 
elfogadóhelyek száma folyamatosan bővül. 

Bővebb információ/Kártyarendelés: http://mentok.eletkartya.hu/ vagy hívja ügyfélszolgálatunkat: 
+36-20/552-4593 vagy +36-20/805-2028

Üdvözlettel: www.keszenletimentok.hu 

http://www.keszenletimentok.hu/
http://mentok.eletkartya.hu/
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TUDÁSBÁZIS
 

3 NAGYON HASZNOS SZOLGÁLTATÁST KÍNÁLUNK ÖNNEK ÉS SZERETTEINEK!

Az Életkártya™ egy NFC chippel, QR kóddal, internetes címmel ellátott, egyedi azonosítót tartalmazó 
bankkártyához hasonló plasztikkártya, melynek alapvető feladata, hogy szükség esetén információkkal 
szolgáljon tulajdonosáról.

Az Életkártya™ szolgáltatásai 3 csoportra oszthatók. Vészhelyzetek kezelése, egészségügyi adatbank és egy 
kedvezménykártya.

ÉLETMENTŐ KÁRTYA EGÉSZSÉG ADATBANK KEDVEZMÉNY KÁRTYA

Baleset, öntudatlan állapot?
 Ha van Életkártyája, bárki segít-

het Önnek!

Nincs több elkallódott lelet, 
zárójelentés! Megőrizzük 
dokumentumait, ha akarja, orvosa
bármikor hozzáférhet. 

Használja ki - a folyamatosan bővülő
- partnerhálózatunk által felkínált 
kedvezményeket! 

1. ÉLETMENTŐ KÁRTYA

Az életmentő funkció egy esetleges vészhelyzet késlekedés nélküli kezelését (ICE - In Case of 
Emergency) szolgáló és támogató információs adatbank. Ha Ön vészhelyzetbe kerül, és rendelkezik 
Életkártyával, bárki segíthet Önnek! A személyes azonosító bármilyen internetképes eszközzel 
lekérdezhető, a fontos információk - személyes adatok, egészségügyi információk, kapcsolati adatok - a 
képernyőn azonnal megjelennek! Az információ életet menthet!

2. EGÉSZSÉGÜGYI ADATBANK

Rendszerünk tagjainak rendelkezésére bocsátunk egy Egészségügyi adatbank szolgáltatást, ahova 
tagjaink feltölthetik fontos egészségügyi dokumentumaikat, dátummal és megjegyzéssel ellátva. Nincs 
több elkallódott dokumentum, mert rendszerünkben mindig megtalálja amit oda elhelyezett. Orvosa 
részére létrehozhat egy jelszóval védett hozzáférést adatbázisához, így Ő könnyen át tudja böngészni 
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kórelőzményét, mely nagyban segíti munkájának hatékonyságát, illetve segíti az alkalmazott kezelések 
helyes megválasztásában.

3. KEDVEZMÉNY KÁRTYA

Folyamatosan bővülő partnerhálózatunk tagjai különleges kedvezményekkel kényeztetik az Életkártya™ 
tulajdonosokat! Ha Életkártya™ elfogadó helyen jár, csak mutassa fel kártyáját és máris igénybe veheti a 
partnerünk által kínált kedvezményeket. A Kedvezményt biztosító partnerek - folyamatosan frissülő - 
listája megtekinthető portálunkon.

MILYEN KÁRTYÁK VANNAK FORGALOMBAN?

Az alap Életkártya™ mellett gondoltunk a gyermekekre is, ezért megjelent az Életkártya™ lány és fiú 
gyermekek részére is.

 Életkártya™ lány gyermekek részére™

 Életkártya™ fiú gyermekek részére

Különleges esetekre is készítettünk kártyákat. Sajnos 3 olyan jelentős csoport is létezik napjainkban, 
akikre külön is fel kell hívnunk a figyelmet vészhelyzetben. Ezek a kártyák megjelenésükben eltérnek 
egymástól és fontos üzenetet hordoznak önmagukban is.

 Életkártya™ cukorbetegek részére

 Életkártya™ mozgássérültek számára

 Életkártya™ szív és érrendszeri megbetegedésben szenvedők részére
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A felmerülő igények alapján további Életkártya™ típusok is kerülhetnek kibocsátásra.

REGISZTRÁLJON FONTOS ADATAIVAL

Egyszerűen, a fontos alapadatok megadásával hozza létre profilját. A személyes,- egészségügyi,- és 
kapcsolati adatok vészhelyzetben az életét menthetik meg! A szolgáltatás önkéntes adatszolgáltatáson 
alapszik, csak azokat az adatokat töltse ki, melyeket nyilvánosnak szán.

ADATAIT TITKOSAN KEZELJÜK

Rendszerünkben az Ön által megadott adatok biztonságban vannak. Adatkezelési szabályzatunkban 
minden részletet megismerhet.

HOGYAN JUTHAT ÉLETKÁRTYÁHOZ?

Egyszerű regisztrációt követően, vagy a Shopból történő megrendelést követően postán juttatjuk el 
Önhöz Életkártyáját. Ezen kívül folyamatosan bővülő viszonteladói hálózatunkban vagy Üzletkötőinknél is 
megvásárolhatja azt. Viszonteladói pontjaink listája megtalálható portálunkon.

BÁRKI SEGÍTHET ÖNNEK

A kártyán található webcímen segítője az Ön személyes azonosítójának megadása után azonnal látja az 
Ön által közzétett életmentő információkat, így értesíteni tudja hozzátartozóit, illetve információkat tud 
adni a mentésben résztvevőknek.

ÖN HOGYAN SEGÍTHET MÁSOKON?

Írja be mobileszközének böngészőjébe a www.eletkartya.hu címet, vagy olvassa le a bajbajutott 
Életkártyáján található QR kódot, esetleg (NFC képes eszköz esetén) érintse mobileszközét a kártyához. 
Az így megnyitott weboldalon gépelje be a segítségre szoruló személy Életkártyáján található 8 jegyű 
azonosítóját, majd nyomja meg a "Lekérdezés" gombot. A rendszer a bajbajutott személy által közzétett 
adatokat azonnal megjeleníti.

MENNYIBE KERÜL?

A szolgáltatás éves díja bruttó 3.500 Forint. A szolgáltatási díj magában foglalja az Életkártya™ árát, az 
adatbank rendelkezésre állási díját, valamint - az egyre bővülő - kedvezményeket nyújtó partnereink által 
kínált üzleti előnyök igénybevételének lehetőségét. Egyéb rejtett költségek nélkül.

HOGYAN FIZETHET?

A szolgáltatás ellenértékét képviselőinknél készpénzben is fizetheti. Amennyiben Ön online weboldalunkon
rendeli meg a szolgáltatást, úgy biztonságos felületen bankkártyával vagy átutalással, illetve Paypal 
segítségével fizetheti ki azt.

MI AZ A QR KÓD, ILLETVE AZ NFC CHIP?
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- A QR-kód (mobilkód) egy kétdimenziós vonalkód, melyet a japán Denso Wave cég fejlesztett ki 1994-
ben. Jelentése Quick Response, azaz gyors válasz. Esetünkben a www.eletkartya.hu oldalra irányítja a 
kód a felhasználót. A legtöbb új telefon már rendelkezik saját QR-kód (mobilkód) olvasó szoftverrel, 
amely nagyban megkönnyíti a QR-kódok beolvasását.

- Az NFC Chip (Near Field Communication) az Életkártyába integrált chip, mely lehetővé teszi, hogy azt az
arra képes eszközök segítségével értelmezve azonnal megnyíljon a www.eletkartya.hu oldal. Használata 
igen egyszerű. Az erre alkalmas eszközt elég csak hozzáérinteni a kártyához.

Bővebb információ/Kártyarendelés: http://mentok.eletkartya.hu/ vagy hívja ügyfélszolgálatunkat: 

Magyar Balázs

Készenléti Mentők Kft.

Ügyvezető Igazgató

+36-20/552-4593

Kristóf László

Készenléti Mentők Kft.

Ügyvezető Igazgató

+36-20/805-2028

Kölcsönös együttműködésünkben bízva, üdvözlettel:

www.keszenletimentok.hu

http://www.keszenletimentok.hu/
http://mentok.eletkartya.hu/

