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A Cellum és amerikai leánycége is döntősök a Citi Mobile 
Challenge ázsiai fordulójában 

 

Budapest/Szingapúr, 2015. október 30. – A magyar Cellum és a mobiltárca-szolgáltató kaliforniai 
leányvállalata, a motionQR is bejutott a világ egyik legrangosabb innovációs versenyének, a Citi 
Mobile Challenge-nek a döntőjébe. A nemzetközi pénzügyi óriás által szervezett, a kelet-ázsiai 
térséget lefedő fejlesztői verseny célja a „mobilbankolás forradalmasítása”. A döntőt november 
elején tartják a régió négy különböző nagyvárosában. 

 
A Cellum a QLoan nevű alkalmazással került a legjobbak közé, aminek segítségével a felhasználók 
mobiltelefonjukon keresztül, gyorsan, biztonságosan és egyszerűen igényelhetnek hitelt a banktól, 
illetve a többi felhasználótól. Az utóbbi funkció az ún. „közösségi hitel” (crowdlending), ahol a 
finanszírozást a felhasználói közösség nyújtja, gyakran alacsonyabb kamattal, mint amit a 
hagyományos pénzintézetek kínálnak. 

A kaliforniai motionQR egy innovatív, feltörésbiztos személyazonosító megoldással jutott be a 
döntőbe, ami lehetővé teszi a bankok számára, hogy a fiókjaikba betérő ügyfelek azonosításához ne 
kelljen fényképes igazolványt kérniük – ez ugyanis egyes ázsiai országokban a helyi viselet és 
szokások miatt nem praktikus megoldás. 

A Cellum és a motionQR november 6-án Szingapúrban mutatják be a pályamunkáikat, ahol a 
társaság a közelmúltban nyitotta meg kelet-ázsiai irodáját. 

 

 
 

# VÉGE # 

A Cellumról 

A Cellum Európa egyik vezető nemzetközi mobiltárca-szolgáltatója. Újításai az okostelefonon 
keresztül történő vásárlásokat egyszerűbbé, és biztonságossá tették. A cégcsoport banki 
biztonsági szintű megoldásai a mobilkereskedelem minden területét lefedik, beleértve a 
vásárlást és a fizetést, valamint az érintésmentes (NFC) technológiákat. A Cellum Csoport PCI 
DSS 3 Level 1 megfelelési tanúsítvánnyal rendelkezik, amit a régió mobilfizetéssel foglalkozó 
cégei közül elsőként szerzett meg, így megfelel a legnagyobb nemzetközi kártyatársaságok 
legfontosabb biztonsági szabványának. 

A Cellum által üzemeltetett rendszer közel kétmillió biztonságos tranzakciót kezel havonta. A cég 
számos országban szorosan együttműködik olyan partnerekkel, mint az OTP Bank, az Erste Bank, 
az FHB Bank, a MasterCard, a Magyar Telekom, a Telenor, a PaysBuy, az Evercoss, a Kalixa és a 
Credorax. 

A 2000-ben létrejött vállalatcsoport nagyszabású nemzetközi terjeszkedésbe kezdett 2011-ben, 
több leányvállalatot alapított Európában, Észak-Amerikában és Ázsiában is.  

www.cellum.com 
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