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بانکها به سازمانها و افراد در دستیابی به اهداف مالی آنها کمک میکنند .آیا جهان بانکداری آینده در
سلطهی نئوبانک ها خواهد بود؟
سؤال این است که کدام نوع از بانکها عملکرد بهتری از همتایان خود خواهد داشت و این رقابت اقتصادی را
خواهد برد .ما این را میگوییم زیرا تکنولوژی کامال جهان بانکداری را متحول کرده است .از پرداخت های
دیجیتالی تا  Fintechو حاال نئو بانک ها ،هر تکنولوژی جدید ،بانکداری را بهبود بخشیده است.
همانطور که بسیاری از مطالعات نشان میدهند ،بازار  Fintechجهانی تا سال  2025با ثبت رکورد بیش ترین
رشد  11.67درصدی به ارزش  460میلیارد دالر خواهد رسید .در میان بزرگترین روندهای  Fintechو درمیان
این پیشرفت های تکنولوژی ،تأثیر نئوبانکها در اکوسیستم بانکداری را نمیتوان نادیده گرفت.
نئوبانک های شناخته شده با نام بانک های  Challengerیک مورد نسبتا جدید در اکوسیستم بانکی هستند.
نئو به معنی جدید است و این بانک ها تفسیر مدرنی از خدمات بانکداری را ارائه می دهند .برخالف همتایان
سنتی خود ،نئوبانکها به شعبه های فیزیکی متکی نیستند و همه چیز را به صورت آنالین انجام میدهند .به
بیان ساده ،نئوبانک ها سازمانهای مالی دیجیتال هستند که گستره ای از خدمات را ارائه میدهند .نئوبانکها
روی تکنولوژی سرمایهگذاری زیادی انجام میدهند ،به ابزارهای هوش مصنوعی ،و همچنین به رباتهای گفت
و گو و غیره ،تنها با هدف ساده تر کردن امور بانکی برای مشتریان توجه میکنند.
در این باره در سایت زیر بیش تر بخوانید:
USA Technologies Names Scott Stewart as New Chief Accounting Officer
به دلیل رقابت سنگین و نبود منابع در صنعت بانکداری سنتی ،این نئو بانکها به دلیل پیشتازی در
خدمترسانی به مشتریان با راهحلهای جدید عملکرد خوبی دارند .استارتاپهایی مانند  Revolutو Monzo
هم اکنون نیز رقابت سختی را برای بانکهای فیزیکی ایجاد کردهاند و استارتاپهای دیگری مانند آنها در
سراسر جهان محبوبیت می یابند .نئوبانک ها آینده ای روشن در پیش خواهند داشت.

برخی از بانک های  Challengerموفق و محبوب در جهان:
Monzo .1
این بانک که در سال  2017راه اندازی شده در انگلستان و آمریکا کار میکند .این بانک در میان  4بانک
 challengerبرتر جهان قرار دارد و به دلیل سیستم بانکی منصفانه و شفاف خود توانسته این جایگاه را کسب
کند .با سهم بازاری بیش از  16درصد Monzo ،برای دستیابی شما به تمام رؤیاهای مالی خود ایجاد شده
است.
Revolut .2
این بانک در انگلستان راه اندازی شد اما به سرعت در اروپا و ناحیهی ساحل اقیانوس آرام در آسیا رشد کرد.
این بانک یکی از بهترین ها در بخش نئو بانک است و از مرز  6میلیون مشتری در  4سال عبور کرده است.
Chime .3
 Chimeیک بانک دیجیتالی آمریکایی است که در سال  2013راه اندازی شد .در نگاه اول ممکن است این
بانک یک اپلیکیشن بانکداری ساده به نظر برسد ،اما برخی از ویژگیهای نوآورانهی آن ممکن است بهتر از هر
بانک  Challengerدیگری در جهان باشد.
Crypterium .4
بیش تر نئوبانکها به یک منطقهی خاص تعلق دارند اما  Crypteriumبانکی است که در سراسر جهان قابل
دسترسی است .اگر ارزهای دیجیتال مورد نیاز شما باشد  Crypteriumراه حل مناسب برای شماست.
 Crypteriumیک بانک  Challengerاست که به شما در خرید ،ذخیره ،خرج کردن و نقد کردن راحت
تمام ارزهای  Cryptoکمک میکند.
Nubank .5
این بانک آمریکای التین که در سل  2014راه اندازی شده تمام بانک های دیگر را به رقابت کشانده است .این
بانک یکی از بهترین مثالهای نئو بانک در این ناحیه است Nubank .که در خارج از برزیل واقع شده ،به
مشتریان خود که به دنبال امور مالی ساده هستند خدمات ارائه میدهد .در حال حاضر این بانک  9میلیون
حساب به ارزش بازار  4میلیون دالر در اختیار دارد.
Varo Money .6
بانک  Varoادعا میکند که خدمات بانکداری دیجیتال ساده و کارآمدی را به مشتریان خود ارائه میدهد .این
بانک برای کمک به نیازهای روزمرهی هرکس ایجاد شده و بر حسب انتظارات مشتریان خود کار میکند .این

بانک یک راه حل عالی برای دریافت به موقع پول ،افزایش پس انداز ،بهبود امکانات امنیتی و بسیاری موارد
دیگر است.
Grasshopper .7
اگر به دنبال بانکداری رایگان کارآمد و راحت هستید ،این بانک راه حل خوبی به نظر می رسد.
 Grasshopperاولین بانک دیجیتال راه اندازی شده در آمریکا است و امکانات متنوع نئوبانک شامل افتتاح
حساب راحت ،قیمت گذاری مستقیم ،بهترین پیشنهادات کارت اعتباری و غیره است.
در این باره در سایت زیر بیش تر بخوانید:
Tuned.com Nominated for Best Trading Platform in Global Fintech Awards

Monese .8
در سال  2019این بانک سهم بازاری معادل  7درصد در صنعت بانکداری داشت و در میان  4بانک
 Challengerبرتر جهان قرار داشت .با بیش از  14میلیون مشتری Monese ،رکورد رشد هر سالهی صد
درصدی را به خود اختصاص داده است .با وجود این که این بانک تنها برای کشور های اتحادیهی اروپا در
دسترس است ،در نظر دارد که بروکراسی های قدیمی موجود در بخش بانکداری را از میان بردارد.
Yolt .9
 Yoltیکی از بهترین روشها را برای مدیریت داراییها در انگلستان و به صورت دیجیتالی ارائه میدهد .حساب
خود را باز کنید ،در مسیر درست حرکت کنید ،هوشمندانه خرج کنید و ببینید که چه طور پس اندازتان
آیندهتان را شکل میدهد .یکی از نکات خوب درمورد  Yoltاین است که شما میتوانید دیگر حسابهای بانکی
خود را با این اپلیکیشن یکپارچه کنید و بنابراین ،مدیریت داراییها را برای افراد آسان تر می سازد.
ما شاهد افزایش تقاضا و وابستگی به نئوبانک ها در سراسر جهان هستیم .با کمک نئوبانک ها ،مشتریان
میتوانند زمان رفت و آمد به شعبه های فیزیکی را ذخیره کنند.
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