
  

  
 

sajtóközlemény 

10 éves a Vodafone M-Pesa, a világ vezető mobilfizetési rendszere 
 

Mérföldkövek: 

 

2007. március Az M-Pesa bevezetése Kenyában 

2007. november Az M-Pesa aktív felhasználóinak száma eléri az 1 milliót 

2008. április Az M-Pesa bevezetése Tanzániában 

2008. szeptember Az M-Pesa aktív felhasználóinak száma eléri a 4 milliót 

2009. augusztus M-Pesa a Western Unionnal közösen lehetővé teszi az ügyfelek számára 

az Egyesült Királyságból érkező összegek jóváírását 

2010. június Az M-Pesa aktív felhasználóinak száma eléri a 10 milliót 

2010. szeptember Az M-Pesa bevezetése Dél-Afrikában 

2011. március A Safaricom és a Western Union globális megállapodást köt, amely 

lehetővé teszi az M-Pesa ügyfelei számára, hogy 5 országból fogadjanak 

nemzetközi átutalással küldött összegeket; többek között az USA-ból, 

Kanadából, Olaszországból és az Egyesült Királyságból 

2011. január A LipaKaro lehetővé teszi az oktatási intézmények számára, hogy az M-

PESÁ-n keresztül szedjék be a tandíjakat.  

2012. november Az M-Pesa bevezetése a Kongói Demokratikus Köztársaságban 

2012. november Az M-Shwari megtakarítási és hitelezési szolgáltatás bevezetése 

Kenyában. Az előfizetők száma 4 hónap alatt eléri a 2,3 milliót.  

2013 A Vodafone Alapítvány megbízza az M-Pesát, hogy biztosítson 

hozzáférést   alapvető egészségügyi szolgáltatásokhoz a 

’TexttoTreatment’ segítségével  

2013. április A Vodafone és az ICICI Bank bevezeti az M-Pesát Indiában, ahol többszáz 

millió embernek nincs bankja 

2013. május Az M-Pesa bevezetése Mozambikban 

2013. június Az M-Pesa bevezetése Lesothoban 

2013. június A Vodafone Cash bevezetése Egyiptomban 

2013. június A Lipa na M-Pesa bevezetése, amely lehetővé teszi, hogy az ügyfelek 

kereskedőknél és kiskereskedelmi egységekben az M-Pesánkeresztül 

fizessék ki a termékek és szolgáltatások árát 

2014. március A Vodafone M-Pesa bevezetése Romániában; ezzel a szolgáltatás első 

alkalommal válik elérhetővé Európában 

2014. május Az M-Pawa bevezetése Tanzániában 

2015. március Az M-Pesa bevezeti első nemzetközi fizetési szolgáltatását Tanzánia és 

Kenya között 

2015.május A Vodafone M-Pesa bevezetése Albániában 

2015. december A Vodafone M-Pesa bevezetése Ghánában 
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2015 A Vodafone globális keretmegállapodást hoz létre az M-Pesa 

szolgáltatásra az együttes működés biztosítása érdekében, ezzel 

lehetővé téve az M-Pesa ügyfelei számára, hogy más szolgáltatásokhoz is 

tudjanak kapcsolódni, több országon átívelően is 

2016 Az Élelmezési Világprogram (WFP) az M-Pesa segítségével juttatja el 

élelmiszersegély-programját a kenyai menekülttáborokba 

2016. április Az M-Pesa aktív felhasználóinak száma eléri a 25 milliót 

2016. június A Safaricom megnyitja Kenyában az M-Tiba egészségügyi pénzforgalmi 

felületet 

 


