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 معرفی

. حاال ه استدیجیتال اتفاق افتادهای وام ها وها با تمرکز بر پرداختتوسط استارتاپ Fintechموج اول انقالب 

. کنندرا به خود جلب می Fintechهای گذاران و مؤسسین شرکتئو بانک ها هستند که توجه سرمایهاین ن

تنها  نئو بانکوم مردم وجود دارد که گران و بانکداران و همچنین عمزیادی در میان تحلیل با این وجود، تردید

در مورد این که  شکاکانیک مد زود گذر است که با گذر زمان کم رنگ می شود. در این جا ما با پنج دلیل به 

  دهیم.میپاسخ  ،به رویداد مهم بعدی در جهان بانکداری تبدیل خواهد شد نئو بانکچرا 

 1UI/UXچیزی بیش از  (1

تمرکز زیادی بر ا هیک نئو بانک است، نئو بانک ، هستهدرحالی که تجربه مشتری و ذهنیت طراحی محور

ها و کنند سبد بزرگی از ابزارها همچنین تالش مید محصوالت و مدل تجاری دارند. آننوآوری در مور

گاه توسط و در نتیجه هیچ  بودهها اغلب ذاتا غیر اقتصادی را ارائه دهند، که بسیاری از آن نهادات ارزشمندپیش

 شوند. یک بانک سنتی ارائه نمی

 دارد.  ATMهای ارزش افزوده بسیاری مانند یک مکان یاب جهانی ابزار Niyoبرای مثال، اپلیکیشن موبایل 

  دهندمیمشتری را در مرکز همه امور قرار  هانئوبانک (2

تر از یک دانند که نباید به چیزی کم، مشتریان میامروزی به لطف بانکداری دیجیتال و تکنولوژی پرداخت

توانند ارائه دهند. می هانئوبانکاین دقیقا همان چیزی است که تجربه بانکی مشتری محور قانع شوند، که 

مات فردی و خد که  از نظر مشتریان سادگی، کنترل نشان دادههای متعدد، نظر مشتریان در بازار بررسی

شود مزایای هر نئوبانک به ها سبب میاین ویژگیها هستند. ابط بانکی آنها در رودیجیتال مهم ترین ویژگی

  معایب آن بیارزد. 

 ر و منعطفمقیاس پذی ،بر اساس پلتفرم کسب و کار( یک مدل 3

اند که مقیاس پذیر، خود را به شکلی ساخته کسب و کارهای تکنولوژی و مدل، ها از نظر طراحینئو بانک

های سنتی هایی که بانکها را از بسیاری از محدودیتد. این امر نئوبانکنمنعطف و بدون تفکیک مکانی باش
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و کسب و کار د تا به سرعت با تغییر دورنمای نسازادر میها را قو آن کردهبزرگ با آن ها مواجه هستند رها 

 انتظارات رو به تکامل مشتریان تطبیق یابند.

 

 همکاری به جای رقابت  (4

ها و کردند. اگرچه، اخیرا بانکشتریان یکسان با یکدیگر رقابت میبر سر مها همواره   Fintechها و بانک

Fintech  ی تقویت یکدیگر را ی همکاری به وسیلهها مزایای دو جانبهاساس پلتفرم، به ویژه نئوبانک های بر

های سنتی، رهبران غیر بانکی تشکیل یافته از بانک –ها اکوسیستم خدمات مالی اند. نئوبانکدریافته

(2NBFC و بیمه کنندگان ) دهند. از طریق همکاری ارائه می را با تمایل جالبی به رشد خارجی تجاری –ها

آمد فزاینده دیجیتال و در تحول دهد تا از مزایای نوآوری محصول،ر به بازیگران این عرصه امکان میاین ام

های توانند به پایگاهها مینئوبانک همچنیناستفاده کنند.  بزرگ هاییا خرید یگذارهبدون نیاز به سرمای

ها در درصد از بانک 7نشان داد که تنها  3تری دسترسی پیدا کنند. گزارشی از مورگان استنلیمشتریان بزرگ

داخلی مشارکت داشته اند. در عوض اکثریت بانک ها ارزش بیش تری در همکاری  یهای تکنولوژی روشتوسعه

 . انددیده Fintechیا سرمایه گذاری در شرکت های 

 ( این یک بازی بدون دستاورد نیست5

های مشخصی از مشتریان و های سنتی را در بخشها در تالشند تا سهم بازار بانکدرست است که نئوبانک

های جدید های مشتریان جدید و ایجاد کاربردی آوردن بخشبه وسیلهها یند، اما آنهای تجاری برباحادیهات

 دهند.ش میخود بازار را نیز گستر

های فیزیکی یا زینی تبادل پول خارجی به شکل ارزبه دنبال جایگ  DCB Niyoبرای مثال کارت جهانی 

کنند، با ها استفاده میها از آنطور سنتی در مخارج خود در مسافرتها به های مسافرتی که هندیچک

 دیجیتالی کردن اکوسیستم پرداخت بین المللی است. 

ها انکداری سریع و آسان به سمت نئوباجتناب از حق عضویت و استفاده از بانک ی که مردم مطمئنا برایدر حال

از طریق همکاری با یکدیگر و کامل کردن قدرت  Challengerهای سنتی و روند، شاید برای رشد بانکمی

 هم در آینده فضای کافی وجود داشته باشد. 
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