Digitális Bank
Top 50
2017

Tartalom
Bevezetés ............................................................................................................................... 4
1.

Webank .......................................................................................................................... 7

2.

Mybank ........................................................................................................................... 8

3.

digibank by DBS ............................................................................................................. 9

4.

CBD NOW ..................................................................................................................... 9

5.

BankMobile ................................................................................................................... 10

6.

EQ Bank ....................................................................................................................... 10

7.

Atom Bank ................................................................................................................... 11

8.

Hello bank! ................................................................................................................... 12

9.

K Bank ......................................................................................................................... 13

10.

N26 .......................................................................................................................... 14

11.

Starling Bank ............................................................................................................ 15

12.

Tandem Bank ............................................................................................................ 15

13.

Monzo ....................................................................................................................... 16

14.

soon Banque .............................................................................................................. 17

15.

Orange Bank ............................................................................................................. 17

16.

Monese ...................................................................................................................... 18

17.

Pepper....................................................................................................................... 19

18.

Kakao Bank............................................................................................................... 19

19.

NUBank .................................................................................................................... 20

20.

B Bank ...................................................................................................................... 20

21.

Timo ......................................................................................................................... 21

22.

Revolut ..................................................................................................................... 22

1

23.

Tide .......................................................................................................................... 22

24.

BankCLEARLY ........................................................................................................ 23

25.

Bud ........................................................................................................................... 23

26.

LootBank .................................................................................................................. 24

27.

Penta ........................................................................................................................ 24

28.

Xinja ......................................................................................................................... 25

29.

Lunar Way................................................................................................................ 26

30.

Qonto ........................................................................................................................ 26

31.

Chime........................................................................................................................ 27

32.

BTCPOP ................................................................................................................... 28

33.

goHenry .................................................................................................................... 28

34.

KUDI ........................................................................................................................ 29

35.

Touch Bank ............................................................................................................... 29

36.

Osper ........................................................................................................................ 30

37.

Crypterium ................................................................................................................ 30

38.

Bank Genie ................................................................................................................ 31

39.

BankItOn! ................................................................................................................. 31

40.

GoBank ..................................................................................................................... 32

41.

Ummah Finance ........................................................................................................ 33

42.

Koho ......................................................................................................................... 33

43.

Bettr Finance ............................................................................................................ 34

44.

Neat .......................................................................................................................... 35

45.

CANDI ..................................................................................................................... 35

46.

Altyn-i ...................................................................................................................... 36

2

47.

YoloLite .................................................................................................................... 36

48.

Jenius ....................................................................................................................... 37

49.

Taqanu ...................................................................................................................... 37

50.

Zazu bank.................................................................................................................. 38

Források .............................................................................................................................. 39

3

Bevezetés
Ezen tanulmány célja, hogy bemutassuk a digitális bankolás globális úttörőit, egy
szubjektív rangsor alapján. Előfordulhatnak olyan digitális bankok, amelyek kimaradtak
a felmérésből, illetve a rangsorban más helyen szerepelnének egyes vélemények szerint,
ugyanakkor a tanulmány legfőbb célja, hogy könnyen megragadható betekintést adjon az
olvasó számára.
Az elemzés három kritérium szerint rangsorolja a szektor legnagyobb szereplőit:
•

A digitális médiaismertségük,

•

A dolgozóik létszáma,

•

A digitális banki piacra gyakorolt hatásuk szerint.

A digitális bankok három okból is kiemelkedőnek számítanak: viszonylag rövid idő legtöbbjük két év - alatt növekedtek rendkívüli ütemben, sok digitális bank használ
radikális és új technológiai megoldásokat az ügyfelek azonosítására, hogy megfeleljenek
az ügyfélazonosítási (KYC1) követelményeinek, valamint rendhagyó módon szabják át
azon országok pénzügyi szcénáját amelyben működnek.
A "digitális bank" kifejezés a legfontosabb jellemzőket azonosítja: olyan pénzintézetek,
amelyeket pénzügyi-, és banki szabályozószervek felügyelnek, illetve ügyfeleiket
okostelefonos alkalmazások és az Internet segítségével érik el. A hagyományos
bankokhoz hasonlóan számos pénzügyi terméket és szolgáltatást kínálnak, például - de
határozottan nem csak - a kifizetéseket, és velük ellentétben általában nem rendelkeznek
fizikai fiókhálózattal. A digitális bankok általában azokra ügyfelekre koncentrálnak akik
az alapító országokban vagy azok közelében található piacokon érhetők el, viszont egyre
gyakoribb, hogy már az induláskor a globális piacra tervezik nyújtani szolgáltatásaikat.
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A Know-Your-Customer mozaikszó rövidítése
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Összességében a digitális bankok számos közös, túlnyomóan üzlet-fogyasztó (B2C)
típusú funkciókkal rendelkeznek, ugyanakkor néhány digitális bank saját meghatározása
szerint a business-to-business (B2B) piacon is szolgáltat „white-label” megoldások
segítségével, bár ők vannak egyelőre még kisebbségben. A betétszámlák és a
megtakarítási számlák jelenleg jobban dominálnak a szolgáltatási porfólióikban, mint a
hitelezés, mindazonáltal a különböző digitális bankok szolgáltatásai közti különbségek
legalább annyira fontosak, mint a hasonlóságok.
A digitális bankok nem mind ugyanazt a megközelítést, vagy technológiát alkalmazzák,
hogy ellenőrizzék az ügyfeleik személyazonosságát és validálják a tranzakciókat. Néha a
digitális bankok kifejezetten disruptor szerepben szembe mennek a régóta piacon lévő
hagyományos bankokkal, míg mások nem. Mindenekelőtt a digitális bankok eladják
magukat a tényleges és potenciális ügyfelek számára különböző módon. Egyesek például
hangsúlyozzák a bankolási megoldásuk általános kényelmét, míg mások hangsúlyozzák
alkalmazásaik felhasználóbarát szempontjait. Néhányan

az alacsony költségek

hangsúlyozásával versenyeznek, míg mások egy komplex megoldás részeként prepaid
kártyákat is kínálnak.
2017 végéig az Egyesült Királyság tűnik piacvezetőnek a digitális bankok terén, ahogy
ezt a jelen rangsor is megmutatja. Ezt a helyzetet javarészt annak tulajdoníthatjuk, hogy
Angliában magas a pénzügyi szektor szolgáltatási színvonala, az ügyfelek gyakran
szembesülnek a hagyományos bankok hiányosságaival, a londoni székhelyű IT közösség
innovatív megoldásokat tesz könnyen elérhetővé, valamint a szabályozók részéről is
pozitív a hozzáállás változásokhoz.
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2018-ban tehát az Egyesült Királyság lehet az az ország, amely válaszol a digitális és
hagyományos bankok jövőjére vonatkozó legfontosabb kérdésekre:
•

Mit várnak a potenciális ügyfelek a digitális bankolástól?

•

Vajon az alacsony költségek, vagy a hagyományostól eltérő és előnyösebb digitális
megoldások lesznek az elsődleges szempontok?

•

A jövőbeli felhasználók olyan bankolási élményt keresnek, amely csak a
legmodernebb technológiával lehetséges?

•

Hogyan reagálnak majd a hagyományos bankok a kihívásra?

•

Vajon megfelelően használják ki jelenlegi erősségeiket, mint a méret, a márka és
a kiterjedt szolgáltatásportfólió?

•

Saját megoldásokat fejlesztenek a digitális banki piacra, vagy a háttérbe húzodnak
majd kooperációban az új versenyzőkkel?
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1. Webank
Cég: WeBank
Alapítás: 2015
Helyszín: Kína
Anyavállalat: Tencent, egy kínai internetes cég
Alapító (k):
Ma

Huateng,

alapítója,

elnöke,

vezérigazgatója

és

igazgatósági tagja a Tencentnek
Zhidong Zhang (vagy Tony Zhang), társalapító, volt CTO és
a Tencent második legnagyobb egyéni részvényese
Csapat mérete: több mint 1000
Weboldal: www.webank.com
Földrajzi lefedettség: Ázsia
A Tencent népszerű üzenetküldő alkalmazása a WeChat után kapta nevét a pénzügyi intézmény,
amely az első privát online bank Kínában. A WeBank egy olyan online fókuszú kereskedelmi
bank, amely sikerrel használ az arcfelismerési szoftvert a biztonsági rendszereiben. A WeBank
személyi és automatikus hitel szolgáltatást és befektetési termékeket kínál az online platformokon
keresztül. A hivatalosan 2015 januárjában indított WeBank hét hónapon belül 800 millió jüan
érték felett nyújtott személyi mikrohiteleket.
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2. Mybank
Cég: MYbank
Alapítás: 2015
Helyszín: Kína
Anyavállalat: Alibaba és leányvállalata, az Ant Financial
Alapító (k): Eric Jing, az Ant Financial és a MYbank elnöke
Csapat mérete: több mint 1000
Weboldal: www.mybank.cn
Földrajzi lefedettség: Ázsia
A MYbank Kína egyik első, magántulajdonban lévő online bankja. A MYbank egy challenger
bank, amely teljesen digitális banki szolgáltatást nyújt. A MYbank inkluzív és innovatív pénzügyi
megoldásokat kínál a városi és vidéki területeken működő ügyfelek számára.
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3. digibank by DBS
Cég: digibank by DBS
Alapítás: 2016
Helyszín: Indonézia
Anyavállalat: DBS Bank
Alapító (k): Piyush Gupta vezérigazgató és a DBS Group
igazgatója
Csapat mérete: több mint 500
Weboldal: www.dbs.com/digibank
Földrajzi lefedettség: Ázsia
A digibank egy okos bank akkorára zsugorítva, hogy elférjen az okostelefonjában. Rugalmas,
elérhető és magas színvonalú biztonságot nyújt. A digibankot az a DBS Bank hozta létre, amely
a "legbiztonságosabb bank Ázsiában" címet viseli hét egymást követő éve.

4. CBD NOW
Cég: CBD NOW
Alapítás: 2016
Helyszín: Egyesült Arab Emírségek
Alapító (k): Dr. Bernd van Linder, a CBD vezérigazgatója
Csapat mérete: több mint 500
Weboldal: www.cbdnow.ae
Földrajzi lefedettség: Közel-Kelet
A CBD NOW az Egyesült Arab Emírségek első, kizárólag digitálisan működő, bankja amely
elsősorban az Y generációt és a digitálisan csatlakoztatott ügyfeleket célozza.
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5. BankMobile
Cég: BankMobile
Alapítás: 2015
Helyszín: USA
Alapító (k): Jay Sidhu, Luvleen Sidh
Csapat mérete: több mint 500
Weboldal: www.bankmobile.com
Földrajzi lefedettség: Amerika
A BankMobile egy mobil alkalmazás, amely a fiókok nélküli bankolási élményt nyújtja, díjak
nélkül.

6. EQ Bank
Cég: EQ Bank
Alapítás: 2014
Helyszín: Kanada
Anyavállalat: Equitable Bank
Alapító (k): Andrew Moor, Az Equitable
Bank elnök-vezérigazgatója
Csapat mérete: több mint 500
Weboldal: www.eqbank.ca
Földrajzi lefedettség: Kanada
Az EQ Bank a jobb banki élmény biztosítására összpontosít. Ez azt jelenti, hogy online
hozzáférést biztosítanak 24 órában az ügyfeleknek, illetve személyre szabott ügyfélszolgálatuk
szintén 24 órában elérhető. Az EQ Bank ügyfeleinek nagy kamatokat és havidíj mentességet
10

kínál az EQ Bank megtakarítási számláján. Az EQ Bankot az az Equitable Bank indította, amely
több mint négy évtizedes tapasztalattal rendelkezik a kanadai piacon.

7. Atom Bank
Cég: Atom Bank
Alapítás: 2014
Helyszín: Egyesült Királyság
Alapító (k): Anthony Thomson, Mark Mullen
Csapat mérete: több mint 200
Weboldal: www.atombank.hu
Földrajzi lefedettség: Európa
Az Atom építi az Egyesült Királyság első digitális bankját, amelyet kifejezetten erre a célra
terveztek. Egyszerű és kényelmes banki szolgáltatást kínál, valamint egyedi a pénz kezelésének
módja is. Az Atom elismert cég a KPMG 2016-os Fintech 100-as listájában: azon Top 10 vállalat
egyike, amelyek sikeresen alkalmazzák az új technológiákat a pénzügyi szektor átalakítására.
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8. Hello bank!
Cég: Hello bank!
Alapítás: 2013
Helyszín: Belgium
Anyavállalat: BNP Paribas
Alapító (k): Jean Lemierre, elnök, BNP Paribas
Csapat mérete: több mint 500
Weboldal: www.hellobank.be
Földrajzi lefedettség: Európa
A Hello bank! a BNP Paribas tulajdonában lévő digitális bank, amely 2013-ban kezdte meg
működését. A bank Franciaországban, Belgiumban, Németországban, Olaszországban és
Ausztriában szolgáltat - a BNP Paribas állítása szerint - az első 100% -os digitális mobilbankként
Európában.
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9. K Bank
Cég: K Bank
Alapítás: 2017
Helyszín: Korea
Anyavállalat: A KT Corporation, korábban a Korea
Telecom, Dél-Korea legnagyobb telefontársasága
Alapító (k): A Koreai Pénzügyi Szolgáltatások
Bizottsága
Csapat mérete: több mint 200
Weboldal: www.kbanknow.com
Földrajzi lefedettség: Dél-Korea
A K-Bank online banki szolgáltatásokat nyújt, amelyekbe letétek, kölcsönök, hitelkártyák
kezelése, vagyonkezelés tartozik. A vállalat Dél-Koreában működik, mint a KT Corp.
leányvállalata.
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10. N26
Cég: N26
Alapítás: 2013
Helyszín: Németország
Alapító (k): Valentin Stalf
Csapat mérete: több mint 200
Weboldal: next.n26.com
Földrajzi lefedettség: Európa
Az N26 Európa első mobil bankja, amely teljeskörű európai banki licenszel rendelkezik és új
szabványokat állít fel a banki tevékenységben. Az N26 újratervezte a bankolást okostelefonra,
így szolgáltatásuk egyszerű, gyors és modern. Az új bankszámla megnyitása csak nyolc percet
vesz igénybe, és közvetlenül okostelefonról végezhető. A felhasználók számára MasterCard
kártyát szolgáltat az applikációhoz csatolva, amellyel globálisan lehet vásárolni, ATM-ből
készpénzt felvenni, az applikáción keresztül pedig azonnali pénzküldést kezdeményezni.
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11. Starling Bank
Cég: Starling Bank
Alapítás: 2014
Helyszín: Egyesült Királyság
Alapító (k): Anne Boden
Csapat mérete: több mint 50
Weboldal: www.starlingbank.com/
Földrajzi lefedettség: Európa
A Starling Bank mobilalkalmazásban helyettesíti sajátjával az ügyfelek folyószámláit, az
applikáción keresztül pedig okos pénzkezelési megoldásokat kínál.

12. Tandem Bank
Cég: Tandem Bank
Alapítás: 2013
Helyszín: Egyesült Királyság
Alapító (k): Matt Cooper, Michael Kent, Ricky Knox
Csapat mérete: több mint 50
Weboldal: www.tandem.co.uk
Földrajzi lefedettség: Európa
A Tandem célja, hogy egy jobb bankot hozzon létre, kihívást teremtve a hagyományos banki
tevékenységnek azáltal, hogy a termékeket a közösségük visszajelzései alapján fejlesztik. A
Tandem célja, hogy bankolást egy egyablakos megoldással egyszerűvé tegye, segítsen a
felhasználóknak megtakarítani, és hogy ne kelljen aggódniuk a pénzügyeik miatt.
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13. Monzo
Cég: Monzo
Alapítás: 2015
Helyszín: Egyesült Királyság
Alapító

(k):

Tom

Blomfield,

Paul

Rippon,

Jonas

Huckestein, Gary Dolman, Jason Bates
Csapat mérete: több mint 50
Weboldal: www.monzo.com
Földrajzi lefedettség: Európa
A Monzo (korábban Mondo) egy digitális, okostelefonos bank az Egyesült Királyságban. A Monzo
egy csúcstechnológiával fejlesztett banki alkalmazást és prepaid kártyát kínál, amelyben a
felhasználók azonnali egyenleget láthatnak és intelligens eszközökkel támogatják az olyan
szükségleteket, mint az ismétlődő kifizetések nyomon követése és beállítása, valamint a kiadások
nyilvántartása. A bevezetés óta a Monzo felhasználói több mint 20 millió fontot költöttek, több
mint 130 országban.
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14. soon Banque
Cég: soon Banque
Alapítás: 2013
Helyszín: Franciaország
Anyavállalat: AXA BANQUE
Alapító (k): Jef Van In
Csapat mérete: 500-1000
Weboldal: www.soon.fr
Földrajzi lefedettség: Európa
Az AXA Banque SOON-ját 2013-ban hozták létre. SOON a legújabb technológiai megoldásokat
integrálja a banki világba, mint pl. az NFC érintés nélküli-, vagy a Paypalon keresztüli fizetés.

15. Orange Bank
Cég: Orange Bank
Alapítás: 2017
Helyszín: Franciaország
Anyavállalat: Orange Bank
Alapító (k): Stéphane Richard, elnök-vezérigazgató
Csapat mérete: 501-1000
Weboldal: http://www.orangebank.fr/la-banque-bientot/
Földrajzi lefedettség: Franciaország
Az Orange Bank nem egyszerűen áthelyezte a hagyományos bankot egy online alkalmazásba:
kezdettől fogva okostelefonokra tervezték. Ennek eredményeképpen a tranzakciók és az
ügyintézés 100 százaléka okostelefonon keresztül történik az ügyfél és az Orange Bank között.
17

16. Monese
Cég: Monese
Alapítás: 2013
Helyszín: Egyesült Királyság
Alapító (k): Norris Koppel
Csapat mérete: több mint 50
Weboldal: www.monese.com
Földrajzi lefedettség: Európa
Monese volt az első 100% -os mobil folyószámla az Egyesült Királyságban. Az ügyfeleik ma
egész Európából megnyithatják az Egyesült Királyságbeli, rejtett díjaktól és korlátozásoktól
mentes folyószámláikat percek alatt. A kínálatuk középpontjában a forradalmian új on-boarding
folyamat áll: az ügyfelek azonnal csatlakozhatnak a mobilapplikáción keresztül, majd a telepítés
után egyszerű lépéseken keresztül jutnak a fiók megnyitásához és adataik KYC előírásoknak
megfelelő ellenőrzéséhez.
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17. Pepper
Cég: Pepper
Alapítás: 2017
Helyszín: Izrael
Alapító (k): Lilach Bar David, vezérigazgató, Pepper
Csapat mérete: több mint 100
Weboldal: www.pepper.co.il/en/
Földrajzi lefedettség: Európa
A Pepper arra született, hogy teljesen átalakítsa a banki világot: alkalmazza az elérhető
csúcstechnológiát, hogy teljesen átlátható és teljesen tisztességes számlavezetést, pénzátutalást
és befektetési szolgáltatást nyújtson okostelefonon keresztül.

18. Kakao Bank
Cég: Kakao Bank
Alapítás: 2016
Helyszín: Dél-Korea
Alapító (k): Kim Beom-soo, Rim Ji-hoon, Lee Wooram
Csapat mérete: több mint 50
Weboldal: www.kakaocorp.com
Földrajzi lefedettség: Dél-Korea
A Kakao Bank Dél-Korea második internetes bankja, amely a helyi banki tevékenységbe újra
versenyhelyzetet teremtett a kamatlábak és a jutalék radikális csökkentésével.
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19. NUBank
Cég: NUBank
Alapítás: 2014
Helyszín: Brazília
Alapító (k): David Vélez, Cristina Junqueira, Edward Wible
Csapat mérete: több mint 200
Weboldal: www.nubank.com.br
Földrajzi lefedettség: Latin-Amerika
A Nubank Brazília vezető digitális pénzügyi cége. A cég mobil hitelkártya platformot kínál a
platina Mastercard segítségével. Ezenkívül mobilalkalmazást is biztosít, amellyel az ügyfelek is
képesek napi ügyleteiket, hitelkeretüket és költségeiket valós időben kezelni. A Nubank
elkötelezett a komplexitás elleni küzdelem és a digitális pénzügyi szolgáltatások terjesztése
mellett. 2014 szeptembere óta már több mint 3 millió ember igényelte a Nubank hitelkártyáját.

20. B Bank
Cég: B Bank
Alapítás: 2016
Helyszín: Egyesült Királyság
Alapító (k): A Clydesdale Bank & Yorkshire Bank
Csapat mérete: több mint 100
Weboldal: www.youandb.co.uk
Földrajzi lefedettség: Európa
A B egy intuitív digitális banki szolgáltatás azoknak az embereknek, akik jobban szeretnék
felügyelni a pénzüket. A B Banknál az ügyfelek kapnak egy folyószámlát, egy megtakarítási
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számlát és egy könnyen használható alkalmazást, amely tele van intelligens funkciókkal, hogy az
ügyfél világosabb képet kapjon a pénzügyeiről.

21. Timo
Cég: Timo
Alapítás: 2016
Helyszín: Vietnam
Alapító (k): Claude Spiese
Csapat mérete: több mint 50
Weboldal: www.timo.vn/en/
Földrajzi lefedettség: Ázsia
A Timo egy digitális bank, amely nem számít fel díjakat. 15.700 ATM-ből lehetséges a kártyás
készpénzfelvétel, és Vietnamban mindenki díjmentesen utalhat rajtuk keresztül, miközben
kamatot kap a betéteire.
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22. Revolut
Cég: Revolut
Alapítás: 2014
Helyszín: Egyesült Királyság
Alapító (k): Nikolay Storonsky, Vlad Yatsenko
Csapat mérete: 11-50 alkalmazott
Weboldal: www.revolut.com
Földrajzi lefedettség: Európa
A Revolut globális pénzügyi applikáció, amely prepaid kártyát, kedvezményes deviza átváltást és
p2p fizetést kínál. Jelenleg a Revolut a szolgáltatásainak többségéért nem számít fel díjat,
valamint az átváltáshoz bankközi kamatlábakat használ.

23. Tide
Cég: Tide
Alapítás: 2017
Helyszín: Egyesült Királyság
Alapító (k): Saul Klein, Robin Klein, Ian Hogarth
Csapat mérete: 11-50 alkalmazott
Weboldal: www.tide.co
Földrajzi lefedettség: Európa
A Tide a kisvállalkozások számára tervezett banki szolgáltatás. Automatikusan kategorizálja a
tranzakciókat, amikor azokat elkészítik, így a kontírozás már azelőtt megtörténik, mielőtt a
könyvelő elkezdi a munkát. Feltölthető minden beszállítói számla, amelyet a Tide rendszere előre
feldolgoz a fizetések gyorsabb előkészítéséhez.
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24. BankCLEARLY
Cég: BankCLEARLY
Alapítás: 2016
Helyszín: Egyesült Arab Emírségek
Alapító (k): Fara Remtulla, Philippe De Backer
Csapat mérete: 11-50 alkalmazott
Weboldal: www.bankclearly.co
Földrajzi lefedettség: Közel-Kelet
A cég legfőbb célkitűzése, hogy ügyfelei segítségével alakítsa és építse újra a bankolást.

25. Bud
Cég: Bud
Alapítás: 2015
Helyszín: Egyesült Királyság
Alapító (k): Edward Maslaveckas
Csapat mérete: 11-50 alkalmazott
Weboldal: www.thisisbud.com
Földrajzi lefedettség: Európa
A Bud egy pénzügyi aggregátor alkalmazás és weboldal, amely egy helyre gyűjti a felhasználó
pénzügyi szolgáltatásait, hogy azok egy felületen legyenek használhatók. Hagyományos bankok,
fintech vállalatok és egyéb pénzügyi szolgáltatások is integrálhatók a platformra, így lesz a Bud
az egyik leginkább testre szabható és jövőbeni innováció a bankolásban.
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26. LootBank
Cég: LootBank
Alapítás: 2016
Helyszín: Egyesült Királyság
Alapító (k): Ollie Purdue
Csapat mérete: 11-50 alkalmazott
Weboldal: www.loot.io
Földrajzi lefedettség: Európa
A Loot egy folyószámla és egy érintés nélküli fizetésre képes Loot Mastercard kártya, mely
személyre szabott kiadáskezelő funkciókkal is rendelkezik. A Loot befektetői közé tartozik a
SpeedInvest (Holvi, Curve) és a Global Founders Capital (iwoca, Kreditech).

27. Penta
Cég: Penta
Alapítás: 2016
Helyszín: Németország
Alapító (k): Lav Odorovic, Luka Ivicevic
Csapat mérete: 24
Weboldal: www.getpenta.com
Földrajzi lefedettség: Európa
Az üzleti alkalmazások és a pénzügyi termékek piactere vállalkozásoknak, egy bankszámlán.
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28. Xinja
Cég: Xinja
Alapítás: 2017
Helyszín: Ausztrália
Alapító (k): Eric Wilson, alapító és vezérigazgató
Csapat mérete: 10-24 alkalmazott
Weboldal: www.xinja.com.au
Földrajzi lefedettség: Ausztrália és Új-Zéland
A Xinja Ausztrália első, független, 100% -osan digitalizált, okostelefonra tervezett bankja. A
neobankok sikere Európában és a USA-ban arra ösztönözte a Xinja alapítóit, hogy segítsék a
technológiai modellel az ügyfeleiket abban, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki pénzükből. A Xinja
szolgáltat számla-, jelzálog- és egyéb pénzügyi termékeket, a fióktelepek nélkül pedig alacsonyan
tudja tartani a költségeket. Más bankoktól eltérően a Xinja az ügyfelekkel tervez: konkrét
problémák körül kialakult termékeket fejleszt, az ügyfelek jelzései alapján.

25

29.Lunar Way
Cég: Lunar Way
Alapítás: 2015
Helyszín: Dánia
Alapító (k): Ken Villum Klausen
Csapat mérete: 11-50 alkalmazott
Weboldal: www.lunarway.com
Földrajzi lefedettség: Európa
A Lunar Way a digitális bank az Y generáció számára. A cég vezetői hiszik, hogy a jövő banki
szolgáltatásai ügyfélbarátak, személyesek és a mobil technológia vezérlik őket. Úgy vélik, hogy
a digitális bankolásnak kell illeszkednie a felhasználó élethelyzeteihez, nem pedig fordítva.

30. Qonto
Cég: Qonto
Alapítás: 2016
Helyszín: Franciaország
Alapító (k): Alexandre Prot, Steve Anavi
Csapat mérete: 10-24 alkalmazott
Weboldal: www.qonto.eu
Földrajzi lefedettség: Európa
A Qonto egy neobank a kisvállalkozások számára. A Qonto célja, hogy ők lesznek a következő
generációs bank a vállalkozók és kkv-k számára olyan online szolgáltatással, amely lehetővé teszi
az ügyfeleknek, hogy 5 perc alatt hozzanak létre IBAN azonosítóval is rendelkező számlát, amely
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a megnyitás után azonnal lehetőséget ad a cégeknek, hogy elkezdjék menedzselni a céges
kártyákat és pénzügyeket a rendszerben.

31. Chime
Cég: Chime
Alapítás: 2013
Helyszín: USA
Alapító (k): Ryan King, Chris Britt
Csapat mérete: 11-50 alkalmazott
Weboldal: www.chimebank.com
Földrajzi lefedettség: USA
A Chime egy újfajta bankszámla, amely segíti a tagokat az egészségesebb pénzügyi élet
elérésében és a megtakarítások automatizálásában. A felesleges díjak kiküszöbölésével és a
technológia használatával tagjai egészséges pénzügyi szokásokat vehetnek fel. A Chime
szolgáltatása mellé egy Visa Debit kártya és egy FDIC bankszámla jár, amely teljes egészében
kezelhető az okostelefonról.
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32. BTCPOP
Cég: BTCPOP
Alapítás: 2014
Helyszín: Egyesült Királyság
Alapító (k): Danielle Free
Csapat mérete: 11-50 alkalmazott
Weboldal: www.btcpop.co
Földrajzi lefedettség: Európa
A BTCPOP egyedülálló P2P Banking élményt kínál. A cég szolgáltatásportfóliójába tartoznak
azonnali kölcsönök, befektetési termékek, biztosítékokhoz kötött kölcsönök és egyéb pénzügyi
termékek.

33. goHenry
Cég: goHenry
Alapítás: 2016
Helyszín: Egyesült Királyság
Alapító (k): Alex Zivoder
Csapat mérete: 11-50 alkalmazott
Weboldal: www.gohenry.co.uk
Földrajzi lefedettség: Európa
A GoHenry olyan szolgáltatás, amely segít tanítani a gyerekeket, hogyan kell kezelni és
megtakarítani a pénzüket. Egy okos bankkártya, amely a szülői felügyeletre is lehetőséget adó,
egyszerűen használható alkalmazáshoz van kapcsolva.
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34. KUDI
Cég: KUDI
Alapítás: 2016
Helyszín: Afrika
Alapító (k): Babatunde Babs Ogundeyi
Csapat mérete: 11-50 alkalmazott
Weboldal: www.kudimoney.com
Földrajzi lefedettség: Afrika
A cég célja egy pán-afrikai digitális bank építése, amely határok nélkül teszi lehetővé a pénzhez
való könnyebb hozzáférést. Első termékük egy online hitelezési platform, amely lehetővé teszi,
hogy egy széles ügyfélkör hozzáférjen az alacsony költségű hitelekhez.

35. Touch Bank
Cég: Touch Bank
Alapítás: 2015
Helyszín: Oroszország
Anyavállalat: OTP Csoport
Csapat mérete: 201-500 alkalmazott
Weboldal: www.touchbank.com/
Földrajzi lefedettség: Ázsia
A Touch Bank online bank Oroszországban, melyet az OTP Csoport alapított. A Touch Bank
létrehozza a teljes digitális bankot: nincsenek fiókok, nincsenek sorok, nincs zavaró papírmunka
sem. Minden szolgáltatása az interneten és okostelefon-alkalmazásokon keresztül elérhető,
amelyekben a könnyű használat és kényelem a legfontosabb prioritás.
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36. Osper
Cég: Osper
Alapítás: 2012
Helyszín: Egyesült Királyság
Alapító (k): Alick Varma
Csapat mérete: 11-50 alkalmazott
Weboldal: www.osper.com
Földrajzi lefedettség: Európa
A Osper prepaid kártya és mobil banki szolgáltatás, amely egy biztonságos MasterCard-ot kínál,
külön bejelentkezési lehetőséggel a fiatalok és a szülők számára. Minden Osperen elhelyezett
pénzösszeget biztonságosan kezelnek egy európai felügyelet szerint szabályozott bank által.

37. Crypterium
Cég: Crypterium
Alapítás: 2017
Helyszín: Ciprus
Alapító (k): Gleb Markov, Vladimir Gorbunov, Austin Kimm
Csapat mérete: 11-50 alkalmazott
Weboldal: www.crypterium.io
Földrajzi lefedettség: Európa
Cryptobank „crypto-embereknek”. Az ICO bevezetésének dátuma várhatóan 2017. október 31.
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38. Bank Genie
Cég: Bank Genie
Alapítás: 2016
Helyszín: Szingapúr
Alapító (k): Ramkumar Sarma
Csapat mérete: 2-10 alkalmazott
Weboldal: www.bank-genie.com
Földrajzi lefedettség: Ázsia
A Bank-Genie Szingapúrból indult. A Bank-Genie elképzelése az, hogy egyszerűsítse a
hagyományos banki fiókszolgáltatásokat technológiai innovációval. A cég bankok számára kínált
kiemelt megoldása, hogy a bankoknak hatékonyan segít a fióknyitásban gyakorlatilag bármilyen
helyszínen, csökkentve ezáltal a beruházási költségeket.

39. BankItOn!
Cég: BankItOn!
Alapítás: 2014
Helyszín: Finnország
Alapító (k): Mikko Riikkinen, Perttu Kröger, Lauri Eskola
Csapat mérete: 2-10 alkalmazott
Weboldal: www.bankiton.com
Földrajzi lefedettség: Európa
A Bankiton biztosítja a fogyasztók számára az intelligens pénzügyi termékösszehasonlítás
módját: segít összevetni a lakossági banki szolgáltatásokat, közösségi chat-alkalmazáson
keresztül. Mesterséges intelligencia vezérelte ajánlómotorunk és egyszerű csevegőfelületünk
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célja, hogy a fogyasztók számára a leginkább megfelelő banki megoldásokat kínálja,
kockázatmentes választási lehetőséget biztosítva a pénzügyi szolgáltatók számára is, hogy
egyszerűen vonzzák az általuk is kedvelt ügyfeltípusokat.

40. GoBank
Cég: GoBank
Alapítás: 2013
Helyszín: USA
Alapító (k): Sam Altman, Alok Deshpande
Csapat mérete: 1-10 alkalmazott
Weboldal: www.gobank.com
Földrajzi lefedettség: USA
A GoBank online bank, amely szolgáltatása készpénzes és átutalásos feltöltést is lehetővé tesz.
2013-ban alakult, székhelye Monrovia, Kalifornia.
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41. Ummah Finance
Cég: Ummah Finance
Alapítás: 2016
Helyszín: Egyesült Királyság
Alapító (k): Martin Luther Maramba, Hassan Waqar
Csapat mérete: 2-10 alkalmazott
Weboldal: www.ummah-finance.uk
Földrajzi lefedettség: Európa
Az Ummah Finance célja egy küldetésen alapul, hogy megváltoztassa a muzulmánok bankolását
az Egyesült Királyságban. Mobil bankot építenek, amely rendelkezik egy hagyományos bank
minden funkciójával, de az a Sharia törvényeinek is minden tekintetben megfelelő.

42. Koho
Cég: Koho
Alapítás: 2014
Helyszín: Kanada
Alapító (k): Daniel Eberhard
Csapat mérete: 11-50 alkalmazott
Weboldal: www.koho.ca/
Földrajzi lefedettség: Globális
A Koho egy nagyobb fintech cég, amelyet sokan támogatnak vezető befektetők és tanácsadók
közül Kanadában és a Szilícium-völgyben. Több mint 9.500 kanadai csatlakozott a Kohohoz,
amely egy díjmentes, modern, mobil alternatívát dobott piacra. A Koho a Koho Visa Prepaid
kártyát és a mobilalkalmazást kínálja együtt, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a napi
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pénzügyi igények kielégítését (közvetlen fizetési terhelés, számlafizetés, ATM készpénzfelvétel
stb.), miközben olyan eszközöket kínál, mint az automatizált megtakarítási célok, valós idejű
frissítések, átutalások, stb.

43. Bettr Finance
Cég: Bettr Finance
Alapítás: 2015
Helyszín: Afrika
Alapító (k): Tobie van Zyl, Angus Brown és
Andrzej Stempowski
Csapat mérete: 2-10 alkalmazott
Weboldal: www.bettr.finance
Földrajzi lefedettség: Dél-Afrika
A cég missziója a megfelelő technológia és eszközök biztosítása ahhoz, hogy vevőinek digitalizálja
és fejlessze a bankolást, amely által a pénzügyek átláthatóbbak és rugalmasabbak lesznek.
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44. Neat
Cég: Neat
Alapítás: 2015
Helyszín: Hong-Kong
Alapító (k): David Rosa, Igor Wos
Csapat mérete: 2-10 alkalmazott
Weboldal: www.neat.hk
Földrajzi lefedettség: Ázsia
A Neat gyorsabb, barátságosabb és modernebb, mint egy bank. A Neat mögött rejlő ötlet az volt,
hogy az alapítók feltevése szerint sok ember nem kapja meg a megérdemelt segítséget amikor a
pénzügyek kezeléséről van szó. A Neat lehetővé teszi az ügyfelek számára, hogy mindössze 10
perc alatt nyissanak számlát, és mindent meg lehessen tenni az alkalmazás segítségével
bárhonnan a világon. A Neat ügyfelei hozzáférhetnek a Neat MasterCard-hoz, amely online és
offline fizetésre isképes, valamint jelentős árfolyamkedvezménnyel válthatnak devizát. Az
applikációban egy real-time költségmegosztási funkció is aktív, amely számos helyzetben
könnyítheti meg pl. egy vacsora közös kifizetését.

45. CANDI
Cég: CANDI
Alapítás: 2017
Helyszín: India
Weboldal: www.canarabank.com
Földrajzi lefedettség: India
A CANDI célja, hogy végponttól végpontig digitális élményt nyújtson az ügyfeleknek. A digitális
bank legvonzóbb vonása az AI megoldások alkalmazása volt: az applikáció az ügyfeleknek egy
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kérdéssort tesz fel a banki termékekről és szolgáltatásokról, majd a válaszokat kiértékelve segít
dönteni. Ezzel az innovatív megközelítéssel a bank az első az állami szektorban, amely AI-t
alkalmazott a banki tevékenységben.

46. Altyn-i
Cég: Altyn-i
Alapítás: 2017
Helyszín: Kazahsztán
Weboldal: www.altyn-i.kz
Alapító

(k):

Askar

S.

Smagulov,

az

Igazgatóság tagja, vezérigazgatója
Az Altyn-i online bank, a JSC "Altyn Bank" külön felépített márkája. JSC "Altyn Bank", a Halyk
Bank of Kazakhstan leányvállalata 1998 óta jelen van a kazahsztáni piacon, korábban a "HSBC
Bank Kazakhstan JSC" néven volt ismert.

47. YoloLite
Cég: YoloLite
Alapítás: 2014
Helyszín: Szingapúr
Alapító (k): Ravi Patel
Csapat mérete: 2-10 alkalmazott
Weboldal: www.yolopay.com.sg
Földrajzi lefedettség: Ázsia
A YoloPay az első digitális banki megoldás családoknak célozva. A megoldással a családok
azonnal és ingyen küldhetnek pénzt egymásnak a YoloPay Visa prepaid kártyával.
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48. Jenius
Cég: Jenius
Alapítás: 2016
Helyszín: Indonézia
Alapító (k): BTPN anyavállalat
Weboldal: www.jenus.com
Földrajzi lefedettség: Indonézia
A Jenius egy mobil banki csatorna, amelyet az állandóan változó fogyasztói igényre fejlesztettek,
hogy minden környezetben meg tudjon felelni az ügyfélelvárásoknak.

49. Taqanu
Cég: Taqanu
Alapítás: 2016
Helyszín: Egyesült Királyság
Alapító (k): Némethi Balázs
Csapat mérete: 2-10 alkalmazott
Weboldal: www.taqanu.com
Földrajzi lefedettség: Afrika
A Taqanu mindenki számára megnyitja a pénzügyi ökoszisztémát egy blockchain alapú digitális
azonosító használatával, amely lehetővé teszi a pénzügyi szolgáltatásnyújtást. A Taqanu egy
egyszerű pénzügyi megoldás, amelynek célja, hogy egy olyan banki szolgáltatást nyújtson,
amelyet bárki használhat. A digitális lábnyomot használja, hogy azonosítsa az ügyfeleket, majd
nagy pontossággal használja ezt az újonnan létrehozott digitális azonosítót. A digitális
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azonosítóban tárolt adatok tulajdonjogát az ügyfelek birtokolják, a biztonságot pedig a blockchain
technológiával és titkosítással garantálják.

50. Zazu bank
Cég: Zazu bank
Alapítás: 2015
Helyszín: Zambia
Alapító (k): Perseus Miambo
Csapat mérete: 2-10 alkalmazott
Weboldal: www.zazuafrica.com
Földrajzi lefedettség: Afrika
A Zazu egy digitális pénzszámla, amely azonnali frissítéseket ad a kiadásokról. Automatikusan
kategorizálja a kiadásokat, lehetővé teszi, hogy megtakarítási célokat vigyen fel, és azonnali
fizetést kezdeményezzen a felhasználó az applikációban.
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