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Digitális Pénzügyi 
Asszisztens
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Az idő pénz. 

Ez az örök érvényű megállapítás hatványozottan igaz a mikro-, kis- és 

középvállalkozói szektor szereplőire. Egy vállalkozás sikeres működtetéséhez 

gyakran elkerülhetetlen, hogy naponta több óra menjen el a kötelező 

adminisztrációs feladatok ellátásával a főtevékenység kárára. Ezeknek a 

mindennapi terheknek a csökkentésére alkottuk meg a BUPA digitális pénzügyi 

asszisztenst.





A BUPA már a legkisebb vállakozások számára is megteremti, hogy egy helyen 

kezelhessék pénzügyeiket a számlázástól a pénzforgalmon át, a pénzügyi 

asszisztenciával bezárólag. Így segítjük ügyfeleinket, hogy az egyik legfájóbb 

problémájuk, az adminisztráció helyett az üzletmenetükre összpontosíthassanak, 

jelentős időt és energiát megtakarítva számukra.
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A BUPA digitális pénzügyi asszisztens nem csupán nyomonköveti 

kiállított számláid kifizetését, de hozzáférést biztosít a fiókoddal 

összekötött vállalkozói bankszámláidhoz* is, ahol teljes áttekintést ad 

egyenlegeidről, kintlévőségeidről és fizetendő tételeidről. A BUPA 

lehetővé teszi, hogy a bejövő számláknál már ne kelljen extra adatot 

megadnod, pár kattintással előkészítheted fizetendőd az utalásra*, sőt 

hozzáférést adhatsz könyvelődnek is.


*Támogatott bankkal fennálló aktív internetbank kapcsolat esetén.



https://bupa.hu/bupa/bankok
https://bupa.hu/bupa/bankok
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*Támogatott bankkal fennálló aktív internetbank kapcsolat esetén.



Számla kiállítása

Műveletek számlákkal 

Számla elküldése

Összekapcsolás a NAV rendszerével

Összekapcsolás egy, vagy több bankszámlával*

Beérkezett utalások automatikus nyomonkövetése*

Értesítés ki nem egyenlített, lejárt számláról*

Tranzakció indítása*

Cash-flow előrejelzés

Magasfokú biztonságot garantáló banki háttér

Mi a különbség az online számlázó és a 

pénzügyi asszisztens között?

Egy digitális pénzügyi asszisztens mindent tud, amit egy 

online számlázó, de annál még sokkal többet! Összeszedtük, 

hogy mik a legfőbb előnyei a BUPA-nak egy online számlázó 

rendszerrel szemben.

Számlázó BUPA
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https://bupa.hu/bupa/bankok


A BUPA számokban

Büszkék vagyunk arra, hogy a BUPA két éves fennállása alatt 

több tízezer kisvállalkozó regisztrált és kezdte el használni 

szolgáltatásainkat.

Az MBH Bank Nyrt.több mint 100 bankfiókjában informálódhatsz a 

szolgáltatásról

700+
több mint 700 regisztrált 

könyvelő

több mint 25 000 regisztrált 

vállalkozás

25 000+ 290 000+
120.000 mrd ft

több mint 290 ezer számla kerültkiállításra, 

120 milliárd ft értékben

35 000+
10 mrd ft

több mint 35 ezer számla került 

befogadásra, 10 milliárd ft értékben
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100+
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A BUPA fejlődik!

A BUPA csapatánál azon dolgozunk, hogy a lehető legjobb felhasználói 

élményt nyújtsuk a hazai mikro-, kis- és középvállalkozók számára, amivel 

tehermentesítjük a mindennapi ügyintézést.


Az elkövetkezendő időszakban számos izgalmas funkcióval bővítjük 

rendszerünket. Hamarosan érkezik a multibanking modul, melynek 

segítségével fokozatosan egyre több hazai kereskedelmi bank ügyfelei 

vehetik majd igénybe a BUPA nyílt banki szolgáltatásait. Felhasználóink 

elégedettsége elengedhetetlen a számunka, ezért az ügyfélszolgálatunkra 

érkezett visszajelzések folyamatos monitorozása szintén fontos szerepet 

játszik szolgáltatásaink továbbfejlesztésében.





Töltsd le a BUPA mobilapplikációt iOS-re és Androidra, 

és intézd pénzügyeidet a telefonodról!*

A BUPA már ott van

a zsebedben is!

*Támogatott bankkal fennálló aktív internetbank kapcsolat esetén.
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https://apps.apple.com/hu/app/bupa/id1605556202
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eszkozfin.bupa
https://bupa.hu/bupa/bankok


Töltsd le a BUPA mobilapplikációt iOS-re és Androidra 

és intézd pénzügyeidet a telefonodról!*

A BUPA már ott van 


a zsebedben is! 

*Támogatott bankkal fennálló aktív internetbank kapcsolat esetén.
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https://bupa.hu/bupa/bankok


Mi az a Beyond Banking?

Olyan, nem hagyományos banki szolgáltatások csoportja, 

amelyek a kisvállalkozások működtetéséhez elengedhetetlen 

feladatokra adnak egyszerű, felhasználóbarát megoldást. 

Ilyenek lehetnek a teljesség igénye nélkül: fizetések 

befogadása és feldolgozása, könyvelés, munkáltatói 

bérfaktoring, számlázás, pénzügyi tanácsadás, NAV felé 

történő adatszolgáltatás, számlanyitás. Ezeknek a 

funkcióknak az integrálásával és automatizálásával jelentős 

időt és költséget spórolhat a vállalkozó.

10Bupa.hu

A BUPA jövője

A BUPA a Magyar Bankholding egyik legfontosabb digitális 

fejlesztése a vállalati szegmensben. A célunk több mint 200 ezer 

vállalati ügyfél kiszolgálása 5 éven belül. Terveink között szerepel 

olyan kapcsolt, nem hagyományos banki szolgáltatások bevonása is 

(Beyond Banking), amelyek jóval túlmutatnak a hagyományos banki 

szolgáltatásokon.



Facebook

Blog

Instagram

Website

LinkedIn

info@bupa.hu+36 20 444 4202

Budapest Eszközfinanszírozó Zrt., 1138 Váci út 193
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Kövesd a BUPA-t online!

Tanácsok. tippek cégvezetőknek az aktuális 

trendekről, újdonságokról!

https://www.facebook.com/bupaofficial/
https://blog.bupa.hu/
https://www.instagram.com/bupa.hu/
http://bupa.hu/
https://www.linkedin.com/company/bupa-hu/
mailto:info@bupa.hu

