
Vállalati Kártya Whitepaper



A Peak Financial Servicest 2013-ban alapítottuk azzal a céllal, hogy elsőként szolgáltassunk forint alapú 

prepaid kártyát a magyar piacon. A sikeres indulást dinamikus növekedés követte, így a Peak 2015-ben 

létrehozta első kiajánlható API szettjét, valamint mobil- és webalkalmazását. 2016-ban már 88 országban 

használták kártyáinkat világszerte, egy évvel később pedig stratégiai megállapodást kötöttünk a 

Mastercarddal. 2018-ban megvalósítottuk az első készpénzmentes projekteket, majd idén elindítottuk a 

PeakWallet mobilalkalmazás második generációját is.

Peak Financial Services

Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a digitalizációs folyamatok, a technológiai megoldások gyors adaptálása, 

illetve a szabályozói előírásoknak való megfelelés jelentős kihívást jelent a bankok számára. Az ügyfélszerzés 

költségei rendkívül magasak, az innovatív szolgáltatások házon belüli kialakítása pedig költséges és 

hosszadalmas folyamat. A Peak ezért 2019-ben bemutatta a Prometheus Platformot, amelyet több - 

hagyományos pénzügyi szolgáltató körében elvégzett - mélyinterjú és kutatás előzött meg.

A pénzügyi vállalkozások számára olyan dobozos megoldást kínálunk, amelynek implementációja csupán 

néhány hónapot vesz igénybe. Partnereink számára így egyedülálló megoldást biztosítunk: alacsony 

befektetési költséggel szinte azonnal használható másodlagos struktúrát, ami lehetővé teszi a költséghatékony 

és gyors ügyfélszerzést, valamint a partner központi informatikai rendszerébe történő integráció nélkül is 

képes önállóan működni. Megfigyelhető továbbá, hogy az ügyfelek egyre inkább a multifunkcionális pénzügyi 

megoldásokat részesítik előnyben, ez pedig hatékony keresztértékesítési lehetőséget is magában rejt. 

 

Prometheus Lite Banking Platform
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Selfie alapú ügyfélazonosítás
2 percen belül

Hatékony ügyfélakvizíció 
alacsony költségek mellett

Google és Apple Pay integráció

Push értesítések az ügyfelek 
elérésére és motiválására

Cross-selling megoldások

Saját arculatos
web- és mobilapp



A Peak SME és Corporate kártyái vállalati prepaid bankkártyák, mindegyikhez elkülönített elektronikus 

pénztárca és egyedi bankszámlaszám tartozik. A vállalat a meglévő pénzintézeti partnerénél vezetett 

bankszámlától függetlenül igényelheti a kártyákat, nem szükséges új céges számlát nyitnia. Gyors online 

vállalati ügyfélbeazonosítást követően online felületen keresztül rendelhet kártyákat tetszőleges számban, 

melyeket átutalással, vagy központi számlájához tartozó bankkártyájával tölthet fel valós időben. A kártyákat 

egytől egyik menedzselheti a vállalat számára szolgáltatott online banki felületen, korlátozásokat állíthat be, 

vagy akár letilthatja azokat.

 Online ügyfélbeazonosítás – Nem szükséges személyes ügyfélbeazonosítás, a teljes válallati   

 onboarding néhány percet vesz igénybe

 Online kártyarendelés – A vállalat beazonosítását követően néhány kattintással igényelhető új kártya

 Virtuális kártya – Amennyiben a kártya csak online vásárlásra kell, instant kibocsátású, azonnal  

 használható virtuális kártya is igényelhető

 Tömeges kártyarendelés – Több kártya rendelése akár batch feltöltésével is lehetséges, ami   

 további időt spórol meg a cégnek

 Egyedi kontroll funkciók – Minden kártya tranzakciótörténete egyedileg nyomonkövethető, és   

 kártya  szintű kontroll gyakorolható

Tapasztalataink és piackutatásunk alapján a vállalatokat egyszerű pénzforgalmi szolgáltatásokkal 

nehéz rávenni a bankváltásra, általában kedvezőbb finanszírozási megoldás miatt hagyják el aktuális 

pénzintézetüket. A PSD2 adta lehetőségek kiemelten hasznosak lehetnek egy vállalat esetében, egy AISP 

megoldással monitorozva a vállalati adatokat könnyen jó, és célzott ajánlatok lennének eljuttathatóak a 

cégvezetőkhöz. Itt komoly akadály, hogy a cégek még a magánszemélyeknél is jobban vigyáznak adataikra, 

és csak vonakodva adják ki azokat. Továbbá megállapítható tény, hogy a céges ügyfélkörben jogszabályi 

kötelezettségek miatt nem létezik az unbanked populáció, minden cégnek van minimum egy bankszámlája, 

így nincs olyan réspiac, mint a lakossági ügyfeleknél a 18 év alatti korosztály, vagy a felnőtt lakosságban 

bankszámlával nem rendelkezők köre.

Mi az, ami mégis hiánytermék a vállalati pénzforgalmi piacon? A készpénzmentesség irányába haladva 

egyre több vállalat számolná fel a fizikai pénzt működése során, a digitalizációs trendek pedig a legtöbb 

szolgáltatást már online intézhetővé teszik. Kivétel ez alól az új banki termékek igénylésének nagyrésze, 

így a bankkártyák, társkártyák, vagy kiegészítő számlák nyitása. Minden egyes új instrumentumhoz, új 

rendelkezőhöz, vagy új társkártya birtokoshoz személyes jelenlétet követelnek meg a szolgáltatók. Ilyen 

közegben nehéz megvalósítani egy olyan struktúrát, ahol a vállalat a fő bankszámlájától elkülönülve külön 

költséghelyeket hoz létre cégen belüli tevékenységi körök, vagy akár személyek szintjén.

Peak SME és Corporate Expense megoldás

SME és Corporate Expense kártya



 Több rendelkező – A céges felülethez egyszerűen, online hozzáadhatók további felhasználók, akár  

 egymástól eltérő módon korlátozott jogosultságokkal

 Card account – Amennyiben konkrét személy kapja a kártyát, egyedi user generálható hozzá, ahol  

 egy-egy kártya egyenlege és státusza követhető nyomon

 Money Request – Szükség esetén a kártya használója pénzt tud igényelni kártyájára a vállalati   

 központi felhasználótól

 PUSH üzenetek – Minden tranzakcióról push üzenetet kap a kártyahasználói fiók és a céges felület  

 felhasználója is. A Push üzenetek érkeztetése felhasználókhoz kötve állítható.

Az SME kártyamegoldás ökoszisztémájában két felhasználó típus különül el a Prometheus platformján. 

Az egyik az úgynevezett ’Corporate supervisor account’, míg a másik a ’Card account’. Ahogy a neve is 

sugallja, a Corporate supervisor account a teljes vállalati kártyaportfólió felett rendelkező, széleskörű 

jogosultságokkal bír, így akár a vállalat egyes kártyái között pénzt mozgathat, vagy vehet vissza egy kártyáról 

a vállalat számlájára. A Card account esetében pedig a vállalat munkatársai számára biztosít hozzáférést 

a rendszer az általuk használt kártyák kezelési felületéhez. Nagyon hasznos funkció, hogy az egyes kártyák 

számlatörténete szeparált, így a költségek elkülönítése az egyes munkacsoportok, vagy éppen értékesítők 

között egyszerű és kényelmes.

                                           Card account

 - Egyszerű kártyamenedzsment felület

 - Számlatörténet és egyenleg ellenőrzése

 - Kártya blokkolása, lopás jelentése

 - Money request küldése

                   Corporate  supervisor account

 - Egyszerű online regisztráció

 - Online kártyarendelés (akár batchben)

 - További (korlátozott) felhasználók hozzáadása

 - Rálátás az összes kártyára

 - Kontroll a kártyák felett

 - Rendszeres kártyafeltöltés beállítása

Corporate supervisor account és card account



                                   Peak vállalati kártya

 - Rugalmasan alakítható díjazás

 - Online végigvezethető vállalati onboarding  

 10 percen belül

 - Beazonosított vállalati ügyfél esetén nem  

 szükséges a munkatársak ügyfélazonosítása

 - Külön elektronikus pénztárca prepaid   

 Mastercard kártyával

 - Egyedi applikáció: saját arculatos web-  

 és mobilapp

 - Kommunikációs csatorna, marketplace:   

      push értesítések az ügyfelek elérésére és  

 motiválására cross-selling lehetőségek

 - Kontrollálható, transzparens és nyomonkövethető

 - További modulokkal fejleszthető

                    Banki társkártya

 - Éves díja van (átlagosan kb. 1100 ft/hó)

 - Lassú onboarding: cégvezetővel együtt   

 váltható ki személyesen a bankfiókban

 - Direktben a vállalati számlához kapcsolódik 

 - Visszaélés esetén hosszadalmas eljárás

 - Nincsen a munkatárs számára külön online  

 felület

 - Nem monitorozható a számlatörténet

 - Nem kontrollálható, nincs külön egyenleg

 - A vállalati számlához tartozó társkártya   

 limitei nehezen konfigurálhatóak

 - Nem önálló termékként működik

 - Nem használható kommunikációs   

 csatornaként

A KKV szektorban az a megszokott, hogy egy cég a folyószámlájához egy, vagy maximum néhány 

bankkártyát tud hozzárendelni, amelyek jellemzően a cégvezető birtokában vannak, így gyakran előforduló 

probléma, hogy egy cég munkatársai nem tudnak bankkártyás tranzakciókat lebonyolítani, így vagy a 

lassabb, nehézkesebb banki utalást, vagy pedig a készpénz használatát választják. Ennek fő oka, hogy a 

klasszikus bankok nem biztosítanak könnyen, gyorsan, személyes jelenlétet nem igénylő, online igényelhető 

kártyaterméket, illetve az elérhető termékek sem rendelkeznek külön zsebbel, vagy szofisztikáltan 

állítható költési limitekkel. Jelentős bizalmat igényel a cégvezető részéről, hogy a cég számlájához tartozó 

bankkártyát rábízza a munkatársakra, ezzel szemben a Peak SME kártya megoldása esetén teljesen 

kontrollált körülmények között használhatják a cég pénzét. 

A regisztráció és a kártyarendelés teljes egészében online, szemben a bankokban megszokott személyes 

folyamatokkal, valamint néhány perc alatt elvégezhető, így egy vállalati számlanyitás és a munkatársak 

részére történő kártyarendelési folyamat nem igényel jelentős időbeli ráfordításokat.

Társkártya vs SME kártya



A Prometheus Platformon fejleszthető vállalati kártyatermékek teljes egészében a KKV és nagyvállalati 

szektor igényei szerint alakíthatók. A teljes testreszabhatóság érdekében olyan extra funkciókat is elérhetővé 

teszünk, amelyek segítik a vállalat pénzügyeinek rendben tartását és egyszerűsítik adminisztratív feladatait 

a vállalat munkatársainak.

 Vállalati egyenleg vezetése – Amennyiben a vállalat igényli, a meglévő bankszámlájától   

 elkülönített egyeneleget hozhat létre, ezt vállalati elektronikus pénztárcáján helyez el,   

 melyet a céges felületen kezelhet

 Azonnali pénzküldés – A vállalati elektronikus pénztárcáról valós idejű átvezetések indíthatók  

 a kártyákra, így bármikor juttatható pénz a kártyákra, amikor szükség van rá

 Előre ütemezett átutalások – A vállalati elektronikus pénztárca terhére egyszerűen beállítható   

 előre ütemezett átutalás, akár kártyánként eltérő összeggel és időben.

 Egyenleg visszavétele kártyáról – Amennyiben egy kártyát túltöltenek, nem használják el teljes  

 egyenlegét, vagy a munkavállaló távozik a cégtől, a céges felületen egyszerűen visszavezethető  

 az összeg a vállalati elektronikus pénztárcára

 API kapcsolódás – A kártyarendelések és a pénzátvezetés egyaránt menedzselhető API-kon   

 keresztül, akár a vállalat megszokott CRM rendszerén keresztül

 Számla és blokk fotózás  – A kártyahasználók push értesítést kapnak minden tranzakciókról,   

 amihez igény esetén befotózható a tranzakcióhoz tartozó blokk, vagy számla.

 Mastercard Spend Control – Részletes, több száz kombinációs lehetőséget kínáló kontroll és  

 alert rendszer, ami egyedileg állítható minden kártyán a céges felületen keresztül

 Mastercad Smart Data – Fejlett adatgyűjtő, és elemző modul a Mastercard gondozásában

Kiegészítő modulok és extra funkciók



A vállalati adminisztrátor számára webes admin fiókot ad, az egyes kártyákat pedig a Soldo 

mobilapplikációval lehet kezelni. A Soldo Mastercardok, egyedi limitekkel, kiadásfigyeléssel és a 

fogyasztási helyek korlátozásával személyre szabható vállalati prepaid kártyák. Be lehet állítani például, 

hogy POS terminálnál lehessen fizetni a kártyákkal, az online vásárlásokat viszont ne engedje a rendszer.

Emellett a Soldo mobilappjába fel lehet tölteni a vásárlások után kapott bizonylatok fotóit, ami egyszerűbbé 

teszi a költések elszámolását. Mind az alkalmazottak, mind a vállalat számára teljes körűen ellenőrizhetők 

a kiadások a web- és mobilalkalmazáson keresztül, a Xero integráció segítségével pedig jegyzetek is 

hozzáadhatók az egyes tranzakciókhoz, ezzel tovább csökkentve az adminisztrációs terheket.

A Soldo három különböző árazású csomagot biztosít a vállalatok számára (Start, Pro, Premium) amely 

az alapvető megoldásoktól kezdve a speciális funkciókig bővíthető – mindezt alacsony devizakonverziós 

árfolyam mellett és a vállalati kártyák közti ingyenes átutalási lehetőséggel.

Pleo - 7 GBP/hó/kártya

A 2015-ben alapított dán fintech szolgáltatásai nagyon hasonlítanak a Soldoéra, ez is jelzi a vállalati igények 

egyértelműségét és letisztultságát. A szolgáltatás alapvetően arra épít, hogy ügyfeleik már rendelkeznek 

általános bankszámlával, a Pleo kártyák használatához nem szükséges bankot váltani, csupán a meglevő 

szolgáltatásokat egészítik ki. Prepaid kártyáik egyszerűen hozzárendelhetők a vállalat munkavállalóihoz 

és egyénileg meghatározott limiteket, költési korlátokat lehet rajtuk beállítani. A rendszer könnyedén 

integrálható a vállalat belső számviteli- és könyvviteli szoftvereihez, igy megkönnyíti az elszámolási 

folyamatokat és szinte nullára csökkenti a papírmunkát. A kártyák közti összegek átvezetése gyors és 

díjmentes.

A Pleo 7 fontot kér el havonta egy aktív felhasználóért (aktív felhasználó, aki havonta legalább 30 

fonton költ), de személyre/vállalatra szabott ajánlatot is biztosítanak. Az alapértelmezett megoldást 50 

felhasználóig veheti igénybe a vállalat.

A pénzügyi szolgáltatások mellett a közeljövőben egyéb, a Pleo Mastercardra épülő kiegészítő termékekkel 

szeretnék bővíteni a portfóliót, úgy, mint a hitelezési lehetőség vagy a különböző mobilfizetési megoldások. 

SME globális kitekintés
A nemzetközi vállalati kártyatermékeket vizsgálva számos hiánypótló termékkel találkozhatunk, a közép-

kelet európai piacon azonban egyelőre nincs megfelelő termék. A Prometheus Platformon fejlesztett 

termékekkel banki partnereink a piaci igényekre tökéletes választ adhatnak.

Soldo - Start 0€ / Pro 4€ / Premium 7€/hó/kártya (csomagtól függően)



sales@peakfs.ioinfo@peakfs.io

www.peakprometheus.com


