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در ایاالت متحده صورت    2019در سال  هاي دیجیتال که  پرداخت مشتریاننزي بر روي  کبر اساس مطالعات مک

افزار) استفاده  نرمو با    1، در محلبرخطهاي موبایلی (پرداخت  یکی از انواع  ازنفر   75نفر بیش از    100از هر گرفته 

که   است  افزار یا راهکارينرمهاي دیجیتالی (در اینجا منظور هر گونه  پولدر این میان استفاده از کیف   اند.کرده

یند خرید، دریافت خدمات یا انتقال وجه براي ابانکی و اطالعات آن جهت انجام فر   هايکارتامکان ذخیره 

کنندگان از  مصرفکند) رشد چشمگیري داشته است. نزدیک به نیمی از میفراهم    P2P2  را به صورت دیگران

درصد رشد نسبت به سال گذشته داشته است.   7کنند که میافزاري استفاده  نرمصورت  بهکیف پول دیجیتالی  

 .)1(شکل    دهندمیپرداخت در محل انجام    افراد  چنین یک پنجمهم

 

 

 

 
1 In-store 
2 Peer-to-peer 
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   3هاي دیجیتالیپولاولویت کارت در کیف 

شود. این تغییر رفتار منجر به میهاي معمولی هاي دیجیتالی به مرور شبیه کیف پولرفتار مشتریان با کیف پول

فرض در کیف پول شده است. در این راستا  پیشگیري یک پارادایم جدید در جهت انتخاب کارت شکل

هاي  پولدر صدر لیست کیف فرض صورت پیشبههاي بانکی براي اینکه کارت آنها کنندگان کارتمینأت

دالر امتیاز جهت    200ساالنه   4امریکن اکسپرس براي مثالمختلف قرار بگیرد رقابت شدیدي با یکدیگر دارند. 

به مشتریانی که از کارت آنها    6دهد. همچنین سیتی بانکمیبه دارندگان کارت پالتینیوم خود  5استفاده از اوبر 

 دهد.میو ...    8، نتفلیکس7ونز یکنند امتیازاتی جهت استفاده از آیتاستفاده می

 هاي موبایلیپرداختسبت به  رفتار و گرایش مشتریان ن

طور  همان.  بندي کردپرداخت دیجیتالی دسته  بههاي آنها  ها و اولویتتوان بر اساس گرایشکنندگان را میمصرف

مندي  بهره. آنها حاضرند جهت  به دنبال راحتی بیشتر هستنداز کل مشتریان   %23شود  میمشاهده  ) 2(که در شکل  

فرض  پیشهاي غیر طور منظم از کارتبههاي خود را عوض کنند. دو سوم این گروه کارت ،از خدمات بیشتر 

هاي دیجیتالی پرکاربرد بسته به پولکنند. اولویت آنها حتی در بین کیف میکیف پول دیجیتالی خود استفاده  

 دارند.هاي متعددي در اختیار  دهد آنها کیف پولمیله نشان  ئکند که این مسمیخدمات مختلف تغییر 

 

 
3 Top-of-wallet 
4 American Express 
5 Uber 
6 Citibank 
7 iTunes 
8 Netflix 
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کنند. کاربران  مییک تفاوت جالب دیگر بر اساس گرایش مشتریان نوع گوشی موبایلی است که از آن استفاده  

iOS  دهنده وفاداري نشانتواند میسسات مالی اعتماد دارند. این موضوع ؤبه اندازه م هاي اپل تقریباًگوشیبه

چنین روند ورود بازیگران غیر بانکی به صنعت پرداخت ایاالت متحده باشد. اما اغلب هممشتریان به برند اپل و 

  9پال پی 2019اندروید در سال  کاربران   از منظر هاي هوشمند مورد استفاده در امریکا اندرویدي هستند. گوشی

 قابل اعتماد بوده است.بیش از سایرین جهت دریافت خدمات مالی  

موجود باشند ارائه دهند، میزان   مشکالتهاي دیجیتالی بتوانند راهکاري جدید که پاسخگوي  زمانی که کیف پول

هاي پرداخت فیزیکی موجود  کنندگان از روشدهد که مصرفشود. اما شواهد نشان میپذیرش آنها نیز بیشتر می

 
9 PayPal 
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عنوان مثال بهتري به آنها ارائه شود. جذابم است پیشنهادهاي بیشتر و رضایت دارند و جهت تغییر این رفتار الز

  11پی اپلهاي درمحل  تراکنشامتیازات زیادي در ازاي   10ساچهاي اعتباري جدید اپل با همکاري گلدمن کارت

هاي  پرداختطور کلی گرایش به بهها و پولتواند منجر به افزایش استفاده از کیف میدهد. این امکان میارائه 

با   12زله که  طورهمانمالی را تضمین کنند،  مؤسسات  توانند امنیت میها  بانکبدون تماس شود. از طرفی دیگر 

 دهد.میاین کار را انجام    P2Pرسان  پیام

 

 

 
10 Goldman Sachs 
11 Apple Pay 
12 Zelle 
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و در این راستا از  انددادهها بخش مشتریانی که به دنبال راحتی بیشتر هستند را هدف قرار بانک ،عالوه بر این

  Plan-itعنوان مثال طرح قسطی  بهگیرند.  میتر بهره  جذابهاي کیف پول دیجیتالی براي جلب مشتریان  ویژگی

نیز " 13چیز "ست. شرکت ها شده اکارتامریکن اکسپرس موفق به افزایش یک میلیارد دالري در استفاده از 

دهد. این شرکت همچنین با  میارائه   P2Pهاي سریع پرداختامکانات دیجیتالی نظیر پرداخت راحت قبوض و 

برند    ،14هاي اعتباري سفایر کارتاز طریق  ها و ارائه امتیازات در ارتباط با وام مسکنحسابامکان چک کردن 

 دهد.میخود را توسعه  

وجود آید. آمازون به دنبال توسعه  بههاي مشابه در امریکا نیز  مدلپی و ویچت در آسیا باعث شده که  الیموفقیت 

در زله    P2Pهاي بیشتر بر روي محصوالت مانند  پروموشنبنابراین  هاي دیجیتالی است.  مدلی مشابه با کیف پول

 .تغییر دهد  راروند دیجیتالی شدن مشتریان  تواند  می  15و خرید امتیازي با راکوتن

 
13 Chase 
14 Sapphire 
15 Rakuten  


