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Bankkártyáról bankkártyára lehet 

pénzt küldeni Viberen 

 

Magyarok fejlesztették a megoldást, amely a 

Mastercard és a Visa azonnali fizetési rendsze-

rét használja. Nem lesz olcsó. 
 

 
 
Magyarországon vezeti be először a Rakuten 
Viber az azonnali üzenetküldőjén keresztüli pénz-
küldő szolgáltatását. A magyar viberezőknek napo-
kon belül élesedik a Moneytou szolgáltatás, amivel 
kisebb-nagyobb összeget tudnak küldeni egymás-
nak a felhasználók. A szolgáltatás első lépésben 
csak magyar kibocsátású bankkártyákkal használ-
ható, de tervezik más piacokon is bevezetni. 
 
Bármikor és néhány perc alatt 
 
A szolgáltatás alapját a Mastercard MoneySend 
technológiája adja, de magát a Moneytou szolgál-
tatást a NeoPay fejlesztette ki (a startup a 2002-
ben alapított Neo Interactive digitális reklámügy-
nökségből kinőtt fintech projektcég, amely elsősor-
ban a közép-kelet-európai régió piacára fejleszt 
innovatív szolgáltatásokat). A szolgáltatás pénz-
ügyi és technológiai hátterét a Libra Internet Bank 
és a Wirecard biztosítja. 
 
A Moneytou a küldő és a fogadó bankkártyája 
közötti tranzakciót hajt végre. Nem úgy működik 
mint egy mobiltárca, nem kell feltölteni, nincs 
egyenlege stb. A pénz küldéséhez még csak a 
másik fél bankszámlaszámát sem kell ismerni, 
bőven elég, ha két fél a Viber appon keresztül 
kapcsolatban van egymással. 

A tranzakció késleltetése mindössze pár perc – az 
esti órákban és hétvégén is –, azaz a címzett küldés 
után pár perccel már fel tudja használni a küldött 
összeget. (Annyiban ez nem újdonság, hogy a ban-
kok szintén ilyen átfutással kezelték a bankkártyák 
közötti tranzakciókat a nyitvatartási időn túl is.) 
 
A Viber-használó több kártyát (értelemszerűen 
Mastercard vagy Visa) is regisztrálhat az alkalma-
zásba, és eldöntheti, hogy melyiket szeretnék 
használni az adott tranzakcióhoz. A funkció aktivá-
lása egyszerű, a Viber alkalmazáson belül rá kell 
bökni a Moneytou ikonra, és persze regisztrálni 
kell a bankkártyá(ka)t. 
 
Az ügyféltámogatáshoz a Moneytou saját chatbo-
tot is kap, az segít a felmerülő kérdések megvála-
szolásában, a problémák kezelésében. 
 
Nem lesz olcsó... 
 
A szolgáltatással – az EU pénzmosásról szóló 
szabályozásának megfelelően – havonta maxi-
mum 125 ezer forintot, évente pedig maximum 780 
ezer forintot lehet küldeni, ha a kártyakibocsátó 
bank nem határoz meg további korlátozásokat. A 
kényelmi szolgáltatásnak azonban megvan az ára: 
3000 forint összegig 79 forintot (a maximum ösz-
szeg 2,63 százaléka) számolnak fel egy tranzakció 
után, ha valaki ennél többet akar küldeni, akkor 79 
forint mellett a 3000 forint fölötti rész 1,5 százalé-
kát kérik. Az év végéig szombatonként kedvezmé-
nyesen lehet használni a Moneytou-t: az alapdíj 
(3000 forintig) csak 49 forint lesz. 
 
Bár drága, mégis praktikus, például sokkal egysze-
rűbbé teszi egy közös éttermi számla szétdobását 
vagy a gyerekeknek gyorssegély eljuttatását. Igaz, 
erre szintén adott már egy sor másik szolgáltatás 
(például a Revolut, vagy a Transferwise) is. 

 
Forrás: https://bitport.hu/bankkartyarol-bankkartyara-

lehet-penzt-kuldeni-viberen 

 

Válogatta: Fonyó Istvánné 
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