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در  کنند. آیا جهان بانکداری آیندهها کمک مییابی به اهداف مالی آنها و افراد در دستبه سازمان هابانک

 ؟ها خواهد بودی نئوبانک سلطه

 را ها عملکرد بهتری از همتایان خود خواهد داشت و این رقابت اقتصادیؤال این است که کدام نوع از بانکس

گوییم زیرا تکنولوژی کامال جهان بانکداری را متحول کرده است. از پرداخت های . ما این را میخواهد برد

 ری را بهبود بخشیده است. بانکدا ،و حاال نئو بانک ها، هر تکنولوژی جدید Fintechدیجیتالی تا 

با ثبت رکورد بیش ترین  2025جهانی تا سال  Fintechدهند، بازار ور که بسیاری از مطالعات نشان میهمانط

و درمیان  Fintechهای در میان بزرگترین روند میلیارد دالر خواهد رسید. 460درصدی به ارزش  11.67رشد 

 توان نادیده گرفت. ها در اکوسیستم بانکداری را نمیرفت های تکنولوژی، تأثیر نئوبانکاین پیش

یک مورد نسبتا جدید در اکوسیستم بانکی هستند.   Challenger بانک های نئوبانک های شناخته شده با نام

خالف همتایان ت بانکداری را ارائه می دهند. برنئو به معنی جدید است و این بانک ها تفسیر مدرنی از خدما

به دهند. را به صورت آنالین انجام می چیزها به شعبه های فیزیکی متکی نیستند و همه وبانکسنتی خود، نئ

ها دهند. نئوبانکگستره ای از خدمات را ارائه می ههای مالی دیجیتال هستند کبیان ساده، نئوبانک ها سازمان

های گفت ، و همچنین به رباتوعیهای هوش مصندهند، به ابزارگذاری زیادی انجام میروی تکنولوژی سرمایه

 .کنندتوجه میتنها با هدف ساده تر کردن امور بانکی برای مشتریان  ،و گو و غیره

 در این باره در سایت زیر بیش تر بخوانید: 

USA Technologies Names Scott Stewart as New Chief Accounting Officer 

ها به دلیل پیشتازی در نعت بانکداری سنتی، این نئو بانکبه دلیل رقابت سنگین و نبود منابع در ص

 Monzoو  Revolutهایی مانند دید عملکرد خوبی دارند. استارتاپهای جحلرسانی به مشتریان با راهخدمت

در  هاهای دیگری مانند آند و استارتاپانهای فیزیکی ایجاد کردهنون نیز رقابت سختی را برای بانکهم اک

 سراسر جهان محبوبیت می یابند. نئوبانک ها آینده ای روشن در پیش خواهند داشت. 
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 : موفق و محبوب در جهان Challengerبرخی از بانک های 

1. Monzo 

بانک  4کند. این بانک در میان شده در انگلستان و آمریکا کار میراه اندازی  2017این بانک که در سال 

challenger  برتر جهان قرار دارد و به دلیل سیستم بانکی منصفانه و شفاف خود توانسته این جایگاه را کسب

های مالی خود ایجاد شده مام رؤیابرای دستیابی شما به ت Monzoدرصد،  16کند. با سهم بازاری بیش از 

 است. 

2. Revolut 

ی ساحل اقیانوس آرام در آسیا رشد کرد. به سرعت در اروپا و ناحیهاین بانک در انگلستان راه اندازی شد اما 

 سال عبور کرده است.  4میلیون مشتری در  6این بانک یکی از بهترین ها در بخش نئو بانک است و از مرز 

3. Chime 

Chime راه اندازی شد. در نگاه اول ممکن است این  2013بانک دیجیتالی آمریکایی است که در سال  یک

ی آن ممکن است بهتر از هر های نوآورانهاما برخی از ویژگی ،بانک یک اپلیکیشن بانکداری ساده به نظر برسد

 دیگری در جهان باشد.  Challengerبانک 

4. Crypterium 

ر جهان قابل بانکی است که در سراس Crypteriumی خاص تعلق دارند اما ها به یک منطقهبیش تر نئوبانک

راه حل مناسب برای شماست.  Crypterium های دیجیتال مورد نیاز شما باشد دسترسی است. اگر ارز

Crypterium انک یک بChallenger  راحت در خرید، ذخیره، خرج کردن و نقد کردن  شما که به است

  کند. کمک می Cryptoهای تمام ارز

5. Nubank 

ست. این راه اندازی شده تمام بانک های دیگر را به رقابت کشانده ا 2014این بانک آمریکای التین که در سل 

که در خارج از برزیل واقع شده، به  Nubankهای نئو بانک در این ناحیه است. بانک یکی از بهترین مثال

میلیون  9ال حاضر این بانک در ح دهد.می ارائه مشتریان خود که به دنبال امور مالی ساده هستند خدمات

 میلیون دالر در اختیار دارد.  4حساب به ارزش بازار 

6. Varo Money 

دهد. این آمدی را به مشتریان خود ارائه میکند که خدمات بانکداری دیجیتال ساده و کارادعا می Varoبانک 

کند. این تریان خود کار میی هرکس ایجاد شده و بر حسب انتظارات مشهای روزمرهبانک برای کمک به نیاز



 

 

بانک یک راه حل عالی برای دریافت به موقع پول، افزایش پس انداز، بهبود امکانات امنیتی و بسیاری موارد 

 دیگر است. 

7. Grasshopper  

اگر به دنبال بانکداری رایگان کارآمد و راحت هستید، این بانک راه حل خوبی به نظر می رسد. 

Grasshopper ح نئوبانک شامل افتتا اولین بانک دیجیتال راه اندازی شده در آمریکا است و امکانات متنوع

 ، بهترین پیشنهادات کارت اعتباری و غیره است. حساب راحت، قیمت گذاری مستقیم

 در این باره در سایت زیر بیش تر بخوانید: 

Tuned.com Nominated for Best Trading Platform in Global Fintech Awards 

 

8. Monese 

بانک  4درصد در صنعت بانکداری داشت و در میان  7این بانک سهم بازاری معادل  2019در سال 

Challenger  میلیون مشتری،  14تر جهان قرار داشت. با بیش از برMonese ی  صد رکورد رشد هر ساله

ی اروپا در ها برای کشور های اتحادیهبانک تندرصدی را به خود اختصاص داده است. با وجود این که این 

 . دسترس است، در نظر دارد که بروکراسی های قدیمی موجود در بخش بانکداری را از میان بردارد

9. Yolt 

Yolt دهد. حساب تان و به صورت دیجیتالی ارائه میها در انگلسها را برای مدیریت دارایییکی از بهترین روش

نید که چه طور پس اندازتان خود را باز کنید، در مسیر درست حرکت کنید، هوشمندانه خرج کنید و ببی

های بانکی توانید دیگر حسابشما میاست که  این Yoltدهد. یکی از نکات خوب درمورد تان را شکل میآینده

 ها را برای افراد آسان تر می سازد. کنید و بنابراین، مدیریت دارایی خود را با این اپلیکیشن یکپارچه

. با کمک نئوبانک ها، مشتریان ما شاهد افزایش تقاضا و وابستگی به نئوبانک ها در سراسر جهان هستیم

 به شعبه های فیزیکی را ذخیره کنند.  توانند زمان رفت و آمدمی

 منبع:

-top-the-of-some-and-neobanks-of-future-https://globalfintechseries.com/the

/platforms-neobanking-innovative 
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