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Bizum redueix el nombre de
transferències que es poden rebre
cada mes
L'aplicació acota el límit a menys de la meitat del topall actual

Només es podran rebre un total de 60 transferències | Pixabay

L'aplicació Bizum, que permet fer operacions instantànies, posa límit a la seva capacitat operativa.
La companyia redueix el topall de transferències que es poden rebre cada mes a menys de la
meitat de les actuals, segons informa Invertia.
El límit mensual de transferències per a cada usuari particular passarà a ser de 60 a partir del
pròxim 15 de juny, mentre que ara el topall està en 150. Aquest màxim s'aplicarà a tota la banca, tot i
que cada entitat podrà decidir establir un límit inferior. La decisió d'aquesta mesura es fa per una
"política de seguretat", segons expliquen des de Bizum al mateix mitjà
(https://www.elespanol.com/invertia/empresas/banca/20210427/bizum-limita-transferenciasmaximas-puede-recibir-particular/576693768_0.html) .
Bizum va néixer fa cinc anys i actualment ja supera els 15 milions d'usuaris. En part això és per la
tendència entre particulars d'utilitzar cada cop menys efectiu en el dia a dia, i a la qual s'hi han
sumat alguns comerços i autònomes que també ofereixen cobrar a través d'aquesta via.
La tendència d'utilitzar cada cop menys l'efectiu en el dia a dia i a la qual s'hi han sumat alguns
comerços i autònoms que han començat a oferir als seus clients els pagaments per aquesta via.
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El problema és que alguns ho fan com a particulars, en lloc de com a comerços electrònics, fet que
suposa una operació irregular, ja que Bizum estableix que el servei que pot oferir un comerç o un
autònom és diferent de l'enviament de diners entre particulars, motiu pel qual s'ha de contractar
amb el banc.
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