
 

 

 

 ؟بانک Challengerتفاوت میان نئو بانک و 

زاده، هیأت علمی دانشگاه الزهرارضا سمیع  

Rezasamizadeh@me.com 

بزرگ بعدی محسوب می شوند،  رویداد کههای بزرگی هستند ها کسب و کاربانک challengerها و نئوبانک

 اما تفاوت میان این دو چیست؟ 

در دهه ی اخیر رشد بسیار زیادی داشته اند. در حقیقت، نرخ  challengerدر بخش بانکداری، بانک های نئو و 

و این نرخ فوق العاده به نظر  درصد است. 46های بانکی ( برای هر دو این بخش 1CAGR)  مرکب ساالنهرشد 

ها غیر قابل انکار است. هر دو این ر آمریکا برسد. موفقیت این بانکمیلیون دال 356به  2025رسد تا سال می

دهند. اما تفاوت های قابل توجهی میان تریان رو به افزایش خود ارائه میها به نظر خدمات مشابهی را به مشانکب

 ها وجود دارد. های آنین گزینه های بانکی جدید و ویژگیا

 تر بخوانید. ی این موضوع بیشدر ادامه درباره

 بانکداری دیجیتال 

ها به طور کلی دیجیتال ها است. نئو بانکحضور فیزیکی آن challengerهای نئو و تفاوت مهم اول میان بانک

ارائه  های موبایل به مشتریان خود خدماتهای اینترنتی و اپلیکیشنای ابری هستند که از طریق پلتفرماساس فضو بر

های ساده برای لحدازی شد، بر اساس ایده ارائه راهراه ان 2010این نوع بانک که اولین بار در سال دهند. می
2SME های استارتاپی بود. ها و شرکت 

انک از این نوع بودند. دیگر هستند که اولین ب Atom Bankو  MONZOهای پیشرو، در حال حاضر، نئو بانک

 هستند.   Movenو  VOLT ،Chime ،Starling ،N26گیرند ه بازار را به سرعت در اختیار میهایی کبانک

 

 

 

                                                            
1 Compound annual growth rate 
2 Small & Medium Enterprises 

mailto:Rezasamizadeh@me.com


 

 

 

 ؟دهند امکاناتی ارائه میئو بانک ها چه ن

پذیری و قابلیت دسترسی به دهند، انعطافها ارائه میها و استارتاپSME ها به ویژگی که نئوبانکترین بزرگ

باشد، دارای حساب جاری میتنها ه که ن کنندعرضه میی وسیعی از خدمات است. نئوبانک ها پلتفرمی را گستره

 دهد. ت حسابداری اتوماتیک را ارائه مید مدیریت مخارج و خدمابلکه ویژگی های جانبی دیگری مانن

های مالی هایی برای چالشگذارند که راه حلاز خدمات جانبی را در اختیار می اینئوبانک ها همچنین گستره

مکان ها ا APIدهند. در کنار این امکان، آن ها به ، ارائه میها درگیر هستندها معموال با آن SMEعمده ای که 

 های کاری تجاری را با ملزومات بانکداری یکپارچه سازند. دهند که جریانمی

متکی هستند.  ها مجوز بانکداری ندارند. به جای آن، برای کار کردن، آن ها به یک بانک همکاراگرچه، نئو بانک

 تری را ارائه دهند. توانند خدمات بانکی سنتی بیشها نمیاین یعنی آن

Challenger  بانک ها چه هستند؟ 

Challenger گیرند. اگرچه، ثر کردن فرایندهای بانکداری بهره میها نیز از تکنولوژی برای ساده و مؤبانک

ها نیز در کل خیلی کنند. حضور فیزیکی آنحفظ می FinTechها حضور فیزیکی را نیز عالوه بر عملکرد آن

 کوچکتر از دیگر موارد موجود در بخش بانکداری است. 

ها متفاوت ها با نئوبانکد دارند. این بانکبانک در حال کار در جهان وجو challenger 100امروزه، در حدود 

ت بانکداری ای از خدماتوانند گسترهمی و در نتیجه شتهها یک مجوز بانکداری دا، زیرا هر کدام از آنهستند

های پذیرتر نسبت به بانکن خدمات سنتی نیز به شکلی انعطافهای دیجیتال ارائه دهند. ایبه همراه ویژگیسنتی 

 اصلی قابل دسترس و استفاده هستند. 

، Revolut ،Allica ،Tandem ،Amicusهای اصلی در صنعت، بانک challengerدر حال حاضر، 

Monese ،Metro  وMyBank .هستند  

 ها بانک challengerآینده ی نئو و 

درحالی که خود مشتری باید تشخیص دهد که کدام نوع بانک کارایی بهتری برای او دارد، یک چیز واضح 

باقی خواهند ماند و تبدیل به بخشی نیرومند در صنعت بانکداری خواهند  challengerاست: بانک های نئو و 

کند، که مقررات مطلوب دولتی، صدق می challengerهای نئو و بانک ل این امر برای خدمات هر دوشد. دلی

 ساعته و رابط کاربری راحت برای مشتریان را ارائه می دهند.  24افتتاح حساب سریع و راحت، پشتیبانی بانکی 
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