
یهایداخلنئوبانکبررسی
شوربررسی ویژگی ها، امکانات و مزایای نئوبانک ها و شبه نئوبانک های ک

به نام خدا

1400تیر 



آمدند؟نئوبانک داخلیازکجا

دراداقتصوزارتتوسطدیجیتالبانکداریراهنقشهتدوینسندانتشار‒

.بودکشوردردیجیتالبانکداریحوزهعطفنقاطازیکی،1398سال

ورکشدررادیجیتالبانکداریسویبهحرکتآغاززنگنوعی،بهسنداین‒

هایبانکایندولتی،هایبانکاززودترطبیعتا،وآورددرصدابه

بهانستندتو بیشتر،چابکیودقیقترمنابعتخصیصباکهبودندخصوصی

.کنندحرکتمهماینسمت

وبانکیفعلیهایفرایندبه«دیجیتال»برچسبچسباندنالبته‒

اکثریتکههستندجداگانهمقولهدوها،آنواقعی«شدندیجیتالی»

.هستنداولدستهازمتاسفانهبازار،درموجوداقدامات

بانکنئو اندتوانستهبینایندرخاورمیانهوسامانبانکدووجوداینبا‒

یانداز راهبانکی شان،هایظرفیتبرتکیهباجدید،هاییقالبدرراخود

.کنندعرضبازاربهونموده
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مستقلبانکازکامالسازمانینظرازاماگرفته،شکلبانکیکذیلدسته،ایننئوبانک های

.ارنددراباالدستیبانکمجوزهایوهازیرساختتمامیازاستفادهامکاننئوبانک هااین.می باشند

.کنندمیفعالیتمالکبانکلیسانستحتنوعاین

شکل(تلکامیابزرگخرده فروشی هایمعموال)غیربانکیکارهایوکسبذیلدسته،ایننئوبانک های

رمپلتفبرنوینبانکیخدماتارائهدرباالدستیشرکتهایظرفیتومجوزهامنابع،ازوگرفته

.دارندینسباستقاللمالکشرکتازسازمانیساختارنظرازنیزدستهاین.گیرندمیبهرهموبایل

وزهایمجبانکی،هرازمستقلکامالصورتبهتوانسته انددسته،ایننئوبانک های

.بپردازندفعالیتبهوکردهاخذمربوطهومسئولنهادهایازرامالیخدماتارائه

ترجیحآن،هایهزینهیامجوزدریافتامکانعدمدلیلبهدستهایننئوبانک های

ازوجوداینبا.کننداستفادهخودهایفعالیتبرایبانکیکمجوزازکهداده اند

.نیستندهمکاربانککنترلیامدیریتتحتمنظریهیچ

خود،نامودبرنتحتسنتیبانک های.هستندسنتیبانک هایتوسطشدهارائهخدماتیافتهارتقانسخه هایدیجیتالبانک های

یکی.کنندارزشخلقمشتریان،دیجیتالنیازهایبهتوجهبامی کنندسعیوپرداختهموبایلیهایپلتفرمدرخدماتشانارائهبه

ویژگی هایازجدیدخدماتارائهومحصوالتدرنوفناوری هایازاستفاده.می باشد4نسخهبانکبانک ها،ایننام هایازدیگر

.بانک هاستاین

هر دو نئوبانک داخلی در این 
.  دسته قرار می گیرند



بانکینو:نئوبانکداخلی

مدتکوتاهاندازپسحسابافتتاحامکان–

(تومانهزار50)حسابافتتاحبرایکارمزددریافت–

کاربرتصویرضبطصورتبههویتاحراز–

اربرکآدرسبه(مشخصاتتاییدازپس)شتابیکارتارسال–

(20تا8ساعتاز)چتوتلفنیپشتیبانی–

اربرکنیازبهتوجهباحسابامنیتیتنظیماتتغییرامکان–
(IPGازکارتباخریدامکانعدممثال)

یاپلیکیشندرونتعامالتازسادهگیریگزارشقابلیت–

هزار10≈  تعداد کاربر  یانهوابسته به بانک خاورمنئوبانک : نوع1399: سال تاسیس

پایا •

ساتنا•

خدمات رمز اول و دوم•

ت به ازای دریاف)مساعده یک میلیون تومانی •

–هامتیاز و به شرط واریز حقوق نزد بانک خاورمیان10

یا ماهانه یک ( امتیاز1)دریافت امتیاز با افتتاح حساب 

(امتیاز به ازای هر یک میلیون مانده

ر به سایامتیاز باشگاهی امکان انتقال  •

کاربران

کارت به کارت •

پرداخت قبض•

(نپرداخت با اسک)کیف پول •

خدمات پرداختی خدمات باشگاهیبانکیخدمات

ویژگی های کلی





بلوبانک:نئوبانکداخلی

مدتکوتاهاندازپسحسابافتتاحامکان–

رایگانحسابافتتاح–

معرفکدباحسابافتتاحازایبهتومانهزار30اعطای–

کاربرتصویرضبطصورتبههویتاحراز–

(ساعته24)چتوتلفنیپشتیبانی–

رنگ3)کاربرآدرسبه(مشخصاتتاییدازپس)شتابیکارتارسال–

(متفاوت

پایا •
ساتنا•
خدمات رمز اول و دوم•

کارت به کارت •
پرداخت قبض•
شار و بسته اینترنت موبایل•
(پرداخت با اسکن)کیف پول •

خدمات پرداختی خدمات بانکی

ویژگی های کلی

نامشخص:  تعداد کاربر انوابسته به بانک سامنئوبانک : نوع1399: سال تاسیس

تمرکز شدید 
روی بلوبانک  

شبکه های 
اجتماعی و 
ه بازاریابی دهان ب

دهان قابل توجه 
.است





گردشپی:شبهنئوبانکداخلی

وباشدنمینئوبانکپیگردش)گردشگریبانکالکترونیکیشعبه–

(.استگردشگریبانکالکترونیکیشعبهیکصرفا

مدتکوتاهاندازپسحسابافتتاحامکان–

رایگانحسابافتتاح–

بانکمشتریانامورسامانهبایکپارچهپشتبیانی–

کاربرتصویرضبطصورتبههویتاحراز–

آدرسبه(مشخصاتتاییدازپس)شتابیکارتارسال–

(گردشگریبانکنامبه)کاربر

امکان استفاده از خدمات •

همراه بانک و اینترنت 

بانک گردشگری پس از 

افتتاح حساب

کارت به کارت •

پرداخت قبض•

شار و بسته اینترنت موبایل•

(پرداخت با اسکن)کیف پول •

نیکوکاری•

خالفی خودرو•

در حال حاضر هیچ )سوپرمارکت مالی•

(سرویسی ندارد

کارت هدیه •

س امتیاز هواداری باشگاه پرسپولی•

س می بانک گردشگری اسپانسر رسمی پرسپولی)

.(باشد

خدمات پرداختی خدمات بانکی

ویژگی های کلی

نامشخص: تعداد کاربر ریمتعلق به بانک گردشگ: نوع1400: سال تاسیس





نشانبانک:شبهنئوبانکداخلی

شعبهرفاصوباشدنمینئوبانکبانکنشان)ملیبانکالکترونیکیشعبه–

(.استبانکاینمختلفهایاپلیکیشندرملیبانکالکترونیکی

(ملیبانکدیگرهایاپلیکشنذیل)مجزااپلیکیشنبدون–

مدتکوتاهاندازپسحسابافتتاحامکان–

(هویتاحرازجهت)الکترونیکامضاگواهیارائه–

رایگانغیرحسابافتتاح–

کاربرتصویرضبطصورتبههویتاحراز–

نامبه)کاربرآدرسبه(مشخصاتتاییدازپس)شتابیکارتارسال–

(ملیبانککارت

بانکمشتریانامورسامانهبایکپارچهپشتیبانی–

امکان استفاده از خدمات 

همراه بانک و اینترنت بانک

از افتتاح حسابملی پس  

ایوا تمامی خدمات موجود در  

یا بام

خدمات پرداختی خدمات بانکی

ویژگی های کلی

نامشخص: تعداد کاربر یملبانک متعلق به : نوع1399: سال تاسیس





بانکداریدیجیتالونئوبانکسایرفعالیتهایحوزه

فولیو برنامه ریزی برای راه اندازی نئوبانک بر بستر همراه کارت به همراه استفاده از سرویس های سایر پورت

خدمات ارتباط فردا

آپ آسان بانک در صفحه دوم اپلیکشن  ایجاد شدن گزینه 

ل گزینه هایی نظیر افتتاح حساب، تسهیالت، خدمات چک و دیگر سرویس های بانکی در این صفحه قاب)

(مشاهده و غیرفعال است

رای کاربر  و ، ارسال پستی کارت بانکی ب(غیر رایگان)راه اندازی امکان افتتاح انواع حساب ها به صورت الکترونیکی 

ارائه خدمات بانکداری الکترونیکی به کاربران تازه وارد



هایداخلینئوبانکچالشمشترک

جدیدخدماتمستمربهبودومعرفیعدم‒

واردتازهکاربرانباپیوستهارتباطبرقرارعدم‒

هاشعبهظرفیتازاستفادهعدم‒

(الکترونیکبانکداریبادیجیتالبانکداریگرفتناشتباه)دیجیتالبانکداریمبانیبهپایبندیعدم‒

مختلفهایکانالدرمحصولمعرفیوتبلیغعدم‒

داخلینئوبانک هایاکوسیستمبودنبسته‒

اقساطودهیاعتباریمفهومبودنکمرنگ‒

کاربرانبرایگذاریسرمایههایگزینهوثروتمدیریتاهمیتبهتوجهیبی‒

کاربرانهایفعالیتازروندتحلیلوگزارش دهیسازوکارنبود‒

نئوبانکویژگی هایوخدماتدرسازیشخصینبود‒



ینیمببکهاستاینمی دهد،تمیزسنتیبانک هایازرانئوبانکآنچهمی رسدنظربه

متسبهمالیزیرساختازیامی کندارائهمالیزیرساخت هایصرفا  گذشتهمثلآیا

یاآ است؟رفتهدادهاساسبرسرمایه گذاریوپولمورددرتصمیم گیریزیرساخت

چهوکنمسرمایه گذاریکجابگیرمتصمیمکهکندکمکمنبهمی تواندنئوبانک

؟می روماوسراغبهمنیامی آیدمنسراغاوآیاشوم؟متحملراریسک هایی

همیشه،سنتیبانکمورددرکهاستاینسنتیبانک هایبانئوبانکتمایزهایازیکی

دیتاازهاستفادبانئوبانک.نمی آیدمنسراغبههرگزاووبرومبانکسراغبهبایدمن

خدماتارائهوتصمیم سازیمنبرایمی تواندارائه شدهارزش هایتغییرباو

.کندتوصیه گریبرمبتنیوشخصی سازی شده

(عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)زنجانی دکتر مهدی شامی -

روندهای بانکداری در عصر دیجیتال

بررسی نئوبانک های برتر دنیا پژوهشگر تحول دیجیتال

دانلود

مطالعه گزارش های قبلی 

دانلود

http://smhosseininasab.ir/901/
http://smhosseininasab.ir/901/

